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تأليف
ال����م����ري ح����م����د  ه����������ادي  أ. 

ال����رش����ي����دي ف�������اح  ن���ف���ل���ة  أ. 

غوانمة أح��م��د  محمد  ه��ش��ام  د. 
العجمي فهيد  محمد  ع��ل��ي  د. 

أ. محمد الدسوقي الوصيف الحلو
ال��ش��ي��ح��ة ف���ي���ص���ل  ن�����ادي�����ة  أ. 

الطبعة الثانية
1440  - 1441 ه�
2019  - 2020 م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - قطاع البحوث التربوية والمناهج
إدارة تطوير المناهج

1443 هـ
2021  - 2022 م



أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم )92(   بتاريخ 2018/10/14م

2016 / 2017 م الطبعة األولى: 

  2017 / 2018 م

2018 / 2019 م الطبعة الثانية: 

2019 / 2020 م  

طبع في:  األلفين للطباعة

المراجعة العلمية
ع��ب��دال��رح��م��ن س��رور ف��ه��د  أ. 

غ����وان����م����ة ه������ش������ام  د. 
التصحيح اللغوي

مصطفى م��ح��م��د  ش��ع��ب��ان  أ. 

جعباص م��ح��م��د  ال��س��ي��د  أ. 
الرسومات

رش������وان ح���س���ن  م����اه����ر  أ. 

تصميم و تنفيذ الكتاب
أ. شهاب الدين أحمد الشديدي

اإلخراج الفني

ب����در ع����ي����س����ى  س����ي����د  أ. 

شاركنا بتقييم مناهجناالكتاب كاماًل

2016 / 2017 م الطبعة األولى: 
  2017 / 2018 م
2018 / 2019 م الطبعة الثانية: 
2019 / 2020 م  
2020 / 2021 م
2021 / 2022 م

طبع في مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر
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كفايات )الوحدة الثالثة(
والنتائج املتوقع

حتقيقها للمتعلم أواًل: نتوقع أن يكتسب المتعلم الكفايات اآلتية  
بعد دراسة الوحدة الثالثة:-   

الكفايات الخاصةالكفايات العامة
مجال الحقائق:

اإلسامية  العقيدة  عليها  تقوم  التي  األرك��ان  1-1/  ش��رح 
حسب قدراته الشخصية.

مجال العمليات واالرتباط:
اإلسامية  الشريعة  وف��ق  اليومية  العبادات  1-2/  تطبيق 

بالتعاون مع اآلخرين.

مجال االتجاهات:
الشريعة  وف��ق  اليومية  ال��ع��ب��ادات  بتطبيق  1-3/  االع��ت��زاز 

اإلسامية.

مجال االتجاهات:
الدينية،  وال��م��ن��اس��ب��ات  ب���األح���داث،  2-3/  االه��ت��م��ام 

واالجتماعية.

مجال الحقائق:
فيها  بما  المجتمع  في  المتنوعة  الفئات  على  ف  التعرُّ  /1-3

من فروقات.

مجال العمليات واالرتباط:
للقيم  وف��ق��ًا  المختلفة  المناسبات  ف��ي  3-2/   المشاركة 

اإلسامية بالتعاون مع اآلخرين.

1 - فــهــــم وتــــطـــبـــيــــق

قــــواعــــد إســـالمـــيـــة
ــددة ــح وأخـــالقـــيـــة م
اليومي: السلوك  في 

نـــشـــط الـــخـــبـــرات 
ــــف  ـــــ ـــــ ـــــ ــــمــــواق وال
اليومــية  الحــياتــيـــة 
ـــاة مــن  ـــوح ـــت ـــس ـــم ال
اإلسالمية: التعاليم 

2 - اكتـشــاف بـأســلـوب

أقرانه  مع  عالقاته  في 
واآلخرين في بيئة ودية 
وفق القيم اإلسالمية:

3- تـحــقــيــق الــتــعــاون



ثانًيا: النتائج المتوقع تحقيقها للمتعلم بعد دراسة   
الوحدة الثالثة :   

كفايات )الوحدة الثالثة(
والنتائج املتوقع

حتقيقها للمتعلم

القيم واالتجاهاتالمهاراتالمعارف
في  التوحيد  تقوي  التي  األس��ب��اب   -1

القلب.
2- األعمال واألقوال التي تضاد التوحيد 

أو تنقصه.
3-  أض�����رار اإلس�����راف وال���ت���رف على 

المجتمع اإلسالمي.
آنية  في  والشرب  األك��ل  عن  النهي   -4

الذهب والفضة.
5- أسباب ُرقي المسلمين قديمًا.
6- الحاالت التي توجب الغسل.

فيها  ي��س��ت��ح��ب  ال��ت��ي  ال���ح���االت   -7
الغسل.

عند  اإلن��س��ان  يتبعها  التي  8-  الخطوات 
االغتسال.

ال��خ��ف��ي��ن  ع��ل��ى  ال��م��س��ح  ش�����روط   -9
والجوربين.

أو  ال��خ��ف   على  المسح  كيفية   -10
الجورب.

11- التعرف على بعض مهن األنبياء.
12- المهن التي قام بها النبي -�- في 

حياته.
13-  قصة زواج رسولنا محمد �.

عند  ال��وف��اء  خلق  على  التعرف   -14
الرسول -�- وزوجته خديجة  .

15- صور احترام المسلم لآلخرين.
المسلم  بطعام  اإلس���الم  16-اه��ت��م��ام 

وشرابه.
ب��دن  ف��ي ص��ح��ة  ال��ع��ب��ادات  أث���ر   -17

المسلم.
ال��ت��داوي من  18- دع��وة اإلس���الم إل��ى 

األمراض.

بالرقية  ال��م��ري��ض  رق��ي��ة  إج�����ادة   -1
الشرعية.

2- إحسان الذبح إلراحة الذبيحة.
3- القدرة على االقتصاد في المعيشة.

ت��رف��ع ش��أن  ال��ت��ي  ال���ط���رق  ات���ب���اع   -4
المسلمين.

5- إجادة ترتيب خطوات االغتسال.
6- إحسان المسح على الجبيرة.

ال��خ��ف��ي��ن  ع��ل��ى  ال��م��س��ح  إت���ق���ان   -7
والجوربين.

8- القدرة على تعلم المهن النافعة.
9- إتقان كل عمل نافع.

أع��ب��اء  ت��ح��م��ل  ع��ل��ى  ال����ق����درة   -10
المعيشة.

11- المشاركة في األعمال الصالحة.
12- حسن اختيار الصاحب.

13- حسن التعامل مع الزوجة.
14- التأدب في الحديث مع اآلخرين.

ال��غ��ذاء  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ال���ق���درة   -15
الصحي.

16- ممارسة الرياضة البدنية.
المقرر  الشريفة  األحاديث  ترديد   -17

حفظها وفهمها.
النصوص  بعض  ق���راءة  إج���ادة   -18

الشرعية الواردة في الدروس.

1- توحيد الله تعالى.

2- تعظيم الله عز وجل.

3- االعتدال في اإلنفاق.

4- تجنب الترف بكل صوره.

5- االهتمام بالطهارة.

ال��س��ن��ة في  ات��ب��اع  ع��ل��ى  ال��ح��رص   -6

االغتسال.

7- يسر اإلسالم.

8- حب العمل.

9- حسن اختيار الزوجة.

10- الوفاء بين الزوجين.

11- احترام اآلخرين.

12- االبتعاد عن السخرية.

13- تجنب اللمز والتنابز باأللقاب.

14- االلتزام بآداب الحوار.

15- المحافظة على الصحة.

16



17

الدرس األول
العقيدة

كلمة التوحيد في القلب والسلوك

تمهيد:
الله  يعبَد  أن  على  كذلك  يحرص  كما  صحيًحا,  توحيده  يكون  أن  على  يحرص  المسلم   
-تعالى- على علم وبصيرة, ولذلك فهو يسعى إلى تقوية  توحيده, فيبتعد عن األقوال واألعمال 

التي ُتضاّده أو ُتنقص كماله. 

ُد األسباب التي تقوي التوحيد في القلب:  1- ُأعدِّ
هناك عدة أسباب ُتعين العبد على تقوية  التوحيد في قلبه منها ما يأتي: 

أ   -  مجالسة العلماء وأهل الخير والصالح:
 .(((� قال تعالى:�ٱ ٻ ٻ  ٻٻپ پ پ   پ ڀ

ب- سالمة القلب من الغل))) :
قال تعالى:� ٱ  ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ     پ   پ ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ�))).
جـ- المداومة على ذكر الله تعالى:

قال تعالى:�مب ىب  يب   جت  حتختمت  ىت  يتجث  مث  ىث  يث �))).
وقال تعالى: �پ  پ)))   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ�))).

))) سورة الكهف: 8).
))) الغل: الحقد والعداوة. 

))) سورة الحشر:10. 
))) سورة الرعد: 8).

))) الباقيات الصالحات: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد, وال حول وال قوة إال بالله.
))) سورة الكهف: )4.
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ب - الذبح لغير الله  تعالى: 
لغير   العبادة  صرف  يجوز  وال  عظيمة,  وعبادة  ُقربة  وتعالى-  -سبحانه  الذبح  

تعالى, فمن ذبح لغير  -تعالى- فهو مشرك. 
�))) وهذا وعيد شديد من النبي -�- لكل من ذبح  قال النبي -�-: »لعَن  َمن ذبح لغير 
ُ عن رحمته؛ ألنَّ العبد مطالٌب بأن يجعل كلَّ العبادات  رب العالمين. لغير   أن ُيبعده 

 قال تعالى:� ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ))) ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې     ې�))), وقال سبحانه تعالى: �ژ  ژ  ڑ     ڑ�))). 

صورة لذبح األضاحي في الكويت

الذبح  تعالى: ......................................................

الذبح لغير ا تعالى: .................................................

سجل في الفراغ اآلتي مثااًل يوضح الذبح  تعالى؛نشاط 4:
ومثااًل  آخر يوضح الذبح لغير الّله تعالى.

))) صحيح مسلم كتاب: األضاحي    باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله - اللعن: هو الطرد من رحمة الله تعالى. 
))) النسك: هو ذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه.

))) سورة األنعام: ))1-))1.
))) سورة الكوثر:).
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ي التوحيد في القلب.  1- التزود بالعلم النافع ُيَقوِّ

ركّية، والحلف بغير  تعالى.  2- من األقوال التي تضاد التوحيد أو ُتنقصه: الرقية الشِّ

3- من األعمال التي تضاد التوحيد أو ُتنقصه: التمائم والذبح لغير  تعالى. 

4- ال يجوز صرف العبادة لغير  تعالى مطلًقا. 

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

...................................................................- (

..................................................................- (

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ



((

السؤال األول: اكتب اثنين من األسباب التي تقوي التوحيد في القلب. 
أ    - ......................................................................

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

السؤال الثاني: اكتب المصطلح الشرعي المناسب لكل عبارة مما يأتي: 
أ    -  ) ............   (  هي الكلمات التي تقرأ  لدفع البالء أو رفعه.

أو  أو خيوط  أو عظام  الصبيان من خرزات  بأعناق  ب - ) ............    (   هي ما يعلق 

نحوها؛ لدفع العين.

السؤال الثالث: قارن بين الرقية الشرعية، والرقية الشركية من حيث التعريف بها  والحكم عليها:

وجه المقارنة
الحكمالتعريف نوع الرقية

الرقية الشرعية
..............................................

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

الرقية الشركية
..............................................

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



((

السؤال الرابع: اكتب نصيحة لكلِّ موقف مما يأتي:

النصيحة الموقف

إلى  يذهب  بالعين  أ  -  مصاب 
المشعوذين لطلب العالج.

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

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

ب-  علقت إحدى األمهات خيطًا 
في رقبة مولودها.

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

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

جـ- رجل يحلف باألمانة.
...............................................

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

السؤال الخامس: عّلل ما يأتي: 
هُي عن الّرقى بألفاظ غير مفهومة.  أ   -  النَّ

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

هي عن الحلف بغير الّله تعالى. ب- النَّ
..........................................................................

جـ- َتسمية التميمة بهذا االسم.
..........................................................................

السؤال السادس: امأل  الجدول اآلتي بما يناسبه من خالل دراستك: 
األعمال التي تضاد التوحيد األسباب التي تقوي التوحيد

أ    -............................

ب-............................

أ    -............................

ب-............................
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الدرس الثاني
الحديث الشريف

ُحرمة الشرب من آنية الذهب والفضة

تمهيد:
ليستغلها  ثروات طبيعية,  له  كثيرة, فخلق  بنعم  اإلنسان  وتعالى- على  ه -سبحانه  اللَّ أنعم 
ولكن  والديباج,  والحرير  والفضة  الذهب  مثل:  للناس  ومنفعة  األرض,  لعمارة  ويسخرها 

استخدام هذه الثروات له حدود وضوابط شرعية يجب مراعاتها. 

نص الحديث الشريف:

وال  يباج،  الدِّ وال  الحريَر  َتْلَبسوا  ال   « يقول:  النبيَّ -�-  قال: سمعُت    عن حذيفة -�- 

تشربوا في آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا في ِصحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولنا في اآلِخرة�)1(.

األواني الفضيةاألواني الذهبية

ا مع زمالئي في الفصل.                ُد الحديَث الشريف َترديًدا تفاعلّيً ُأردِّ نشاط 1:

)))  صحيح البخاري  كتاب: األطعمة    باب: األكل في إناء مفضض.
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مفردات نتعلمها:
معـــناهــــا الكلمة

ه من احلرير. نوع من الثياب كلُّ الديباج
وعاء لألكل والرشب. آنية

ِصحاف مجع: َصْحفة وهي: وعاء كبري لألكل مثل الصحن الكبري. ِصحافها
املقصود: يتنعم الكفار هبا يف الدنيا. هلم يف الدنيا

املقصود: نحن - معارش املؤمنني- نتنعم هبا يف اآلخرة. لنا يف اآلخرة

ف على راوي الحديث الشريف: 1 - أتعرَّ

2-  ُأبيُِّن أَثر الترِف على المجتمع:
الترف: هو تجاوز حد االعتدال,  والتوسع في الرفاهية.

ومن أمثلة ذلك: اإلسراف في األطعمة واألشربة في المناسبات كاألفراح وغيرها.
َّه مرض يصيب أصحاَبه بالكسل  والحديث الشريف فيه دعوة لترك الترف واالبتعاد عنه؛ ألن

والميل للراحة, فينشغلون عن الهدفْين األساسين ألصل وجود اإلنسان وهما:
أ    -  عبادة الّله سبحانه وتعالى.

ب - عمارة األرض.
فالترف يؤدي إلى الهالك كما قال تعالى: 

�وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ)))  ېئ))) ېئ      ېئ ىئ  ىئ)))ىئ  ی  ی�))).

مون الذين يجحدون نعمة الله تعالى.  ))) مترفيها: المترفون: هم المَنعَّ
))) فسقوا فيها: َعَصْوا وفعلوا الشر.

))) حق عليها القول: وجب عليها العذاب.
))) سورة اإلسراء: )1. 



((

ُد بعَض األموِر التي نهى عنها الحديُث الشريُف: 3-  أحدِّ
هي عن لبس الحرير والديباج للرجل دون المرأة:  أواًل: الناَّ

والسبب  للمرأة,  وحالل  الرجل  على  حراٌم  فلبسهما 
في تحريم الحرير والديباج على الرجال ما يأتي:

تِه. أ  - إبقاء الرجل على رجولته وُقوَّ
ب- عدم تشبه الرجل بالمرأة.

جـ- ترك اإلسراف والتبذيــر.

وجزاء من يلبس الحرير في الدنيا من الرجال أن ُيحَرم 
من لبسه  في اآلخرة.

عن أنس -�- قال رسول الله �:
» من َلبِس الحرير في الدنيا فلن يلَبسه في اآلخرة �)1(.

ثانًيا: النهي عن األكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 
والفضة,  الذهب  من  المصنوعة  األواني  في  والشرب  األكل  عن   -�- الرسول  نهى 
والنهُي -هنا- لكٍل من الرجل والمرأة, كما يحذر من استخدامها في البيوت والمطاعم 

وفي أي مكان.

))) صحيح البخاري كتاب: اللباس باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. 
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وُيحَمُل النهُي والتحذير في الحديث الشريف على األسباب اآلتية:
أ   -  حتى ال يشيع اإلسراف والترف في المجتمع اإلسالمي.

ب- ألنَّ اإلسراَف فيه كسٌر لقلوب الفقراء الذين ال يجدون حاجاتهم الضرورية.

جـ - اإلسراف يؤدي إلى الفقر.

ه -�- قـال:  - أنَّ رســول اللَّ وجــــزاء مــن يفعـل ذلك )نار جهنم(. عـــن أم سلمـة -

» الذي يشرُب في إناء الفضة إنما ُيَجـْرِجُر في بطنه ناَر جهنم �)1(.

الرجلالمرأة

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

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

ب الكلمات اآلتية في مكانها المناسب في الجدول التالي:نشاط 3:  رتِّ
 لبس عباءة من حرير –  لبس الدشداشة –  لبس خاتم من ذهب -  لبس الُغترة.  

ح كيف ارتقى المسلمون في الماضي:  4-  أوضِّ
شجاعة  أصحاب  رجااًل  أبناؤه  كان  حينما  وحكم,  وساد,  وانتشر,  ارتقى,  اإلسالم  إنَّ 
َم أبناؤه بالترف والرفاهية  وبطولة, معتدلين في معيشتهم ال يُسرفون وال يبخلون, فلما َتَنعَّ
والراحة  الترف  عن  االبتعاد  المسلمين  على  يجب  لذا  والهوان,  والذل  بالضعف  ُأصيبوا 
والبطالة, واستبدال ذلك بالعمل والنشاط والحركة, حتى يعودوا كما كانوا في الماضي 

أقوياء سادة للعالمين.

))) صحيح البخاري    كتاب: األشربة    باب: آنية الفضة.
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1- التبذير واإلسراف َمْهَلكٌة للفرد واملجتمع.

2- ُحرمة لبس احلرير والديباج على الرجال دون النساء.

3- ُحرمة األكل والشرب في األواني الذهبية والفضية.

4- الرجل املسلم يتصف بالقوة والشهامة.

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

...................................................................- (

...................................................................- (

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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السؤال األول: أجب عما يأتي:
- بها على اإلنسان ؟        أ  – ما أهم الثروات الطبيعية التي أنعم الّله -

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

       ب- ما أثر الترف على المجتمع ؟
..............................................................................

السؤال الثاني: كيف تتصرف في كل موقف مما يأتي ؟
       أ  –  زرَت مطعًما يستخدُم األواني الفضية.

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

       ب-رأيَت  مسلًما يرتدي قميًصا من الحرير.
..............................................................................

السؤال الثالث: اكتْب أسباب تحريم لبس الذهب على الرجال.
       أ   -.........................................................................

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

       جـ-.........................................................................

الســؤال الرابــــع:  ُأكمــــُل الجـــدول اآلتــــي بوضـــع كلمــة ) جائــز ( أو ) غير جائــز( 
في المكان الذي يناسبه:

المسلمةالمسلمالفعل المستخدم

................................................استخدام أواني الذهب والفضة.

................................................لبس الحرير والديباج.

................................................لبس حلي الذهب.
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الــدرس الثالث
الفــقــه

الُغسُل وأنواُعـــه

تمهيد:
ومكان  وثوبه  جسمه  في  طاهًرا  يكون  أن  على  المسلم  وحث  بالطهارة,  اإلسالم  اهتم  لقد 
 -�- الرسول  جعل  وقد   (((� ۋ  ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    � تعالى:  قال  صالته 
هور يشمل الوضوء – كما  هوُر َشْطُر اإليمان))) � فالطُّ هور نصف اإليمان فقال -�-: » الطُّ الطُّ

تعلمنا سابًقا – وكذلك يشمل )الُغسل( وهو ما سنوضحه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى.

ف على مفهوم الُغسل وأنواعه: 1-أتعرَّ
؛ لذلك يعتبر وسيلة من وسائل الطهارة في اإلسالم. هو تعميم جميع البدن بالماءالُغسل:

والُغسل نوعان: واجب ومستحب.

هارة هي:- وسائل الطاَّ

1 - الوضوء.

...............................................- 2

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

مي.نشاط 1: هارة مستعيًنا بمعلِّ أنا ُأكمُل وسائل الطاَّ

))) سورة البقرة:))). 
))) صحيح مسلم كتاب: الطهارة  باب: فضل الوضوء - شطر اإليمان: أي: نصف اإليمان. 
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ُد موجبات الُغسل: 2-ُأعدِّ
أ - الدخول في اإلسالم: فمن كان غير مسلم, ثم أراد الدخول في اإلسالم وجب عليه الغسل. 

عن سعيد بن أبي سعيد, سمع أبا هريرة -�- قال: » بعث النبي -� - َخياًل ِقَبَل نجد 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ُثمامة بن أثال، فَربطوه بسارية ))) من سواري المسجد، 
المسجد،  من  قريب  نخٍل  إلى  فانطلق   ،) ُثماَمة  أطلقوا   ( فقال:   -�- الّنبي  إليه  فخرج 

فاغتسل، ُثّم دخل المسجد فقال: أشهد أن ال إله إال الّله وأن محمدًا رسول الّله �))). 
وهي حالة تطرأ على اإلنسان عندما يصل إلى سن البلوغ. ب - الجنابة: 

قال تعالى: �ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  �))).
جـ - انتهاء فترة الحيض والنفاس: ويكون ذلك بانقطاع الدم عن المرأة.

قال تعالى: � ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ �))). 
ومما يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يأتي:

الصالة, ومس المصحف, والطواف حول الكعبة المشرفة, والمكث في المسجد. 
د - الموت: فمن مات من المسلمين وجب غسله.

- قالت: دخل علينا رسوُل الله -�- حين  عن أم عطية األنصارية -

يت ابنته, فقال: »اغِسْلَنها ثالًثا أو خمًسا، أو أكثر من ذلك إن رأيُتناَّ ذلك،  ُتُوفِّ

بماء وسدر))(، واجَعْلَن في اآلخرة كافوًرا أو شيًئا من كافور))(، فإذا فرغُتناَّ 

ني، فلما فرغنا آَذّناه فأعطانا ِحْقَوه))( فقال: )َأْشِعْرَنها))( إياه (�))(.  فآِذناَّ

))) بسارية: أي عامود. خياًل: جيشًا. ِقَبَل: ناحية.
))) صحيح البخاري كتاب: الصالة    باب: االغتسال إذا أسلم وربط األسير أيًضا في المسجد. 

))) سورة املائدة: ).   
))) سورة البقرة: ))). 

))) سدر: أي ورق شجر النبق المطحون. 
))) كافور: نوع من أنواع الطيب. آذّناه: أعلمناه. 

)7) حقوه: أي إزاره. 
)8) أشعرنها: أي جعلنه شعارها والشعار: هو الثوب الذي يلي الجسد, ألنه يلي شعرها. 

)9) صحيح البخاري كتاب: الجنائز باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. 

شجرة السدر

شجرة الكافور
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د فرائض الُغسل: 4- أحدِّ
فرائــض الـــُغســل:

النية. أ			-	
تعميم	جميع	الجسد	بالماء. ب-	

د سنن الُغسل: 5- أعدِّ
سنن الـــُغســل:
التسمية. أ			-	

َغسُل	الشعر	مع	تخليله	حتى	يصل	إلى	جلد	الرأس. ب-	
تخليل	 مع	 منه	 األيسر	 الشق	 على	 ثم	 الجسد،	 من	 األيمن	 ق	 الشِّ على	 الماء	 	 	َصبُّ جـ-	

األصابع	وَدْلك		الجسد.

6- ُأبيُِّن كيفية الُغسل:
ْيه	ثالثًا،	ثم	يغسل	 (،	ثم	يغسل	كفَّ ينوي	المسلم	بقلبه	أواًل	نّية	الغسل	ثم	يقول:	)باسم 
إلى	منابت	 يصل	 بالماء	حتى	 له	 ثم	يغسل	شعره	ويخلِّ يتوضأ	وضوءه	للصالة،	 ثم	 َفْرجه،	
ِه	األيمن	ثم	األيسر	مع	تدليك	جميع	أعضاء	الجسد	بما	فيِها	 	الماء	على	ِشقِّ الشعر،	ثم	يصبُّ

ة،	وأخيًرا	تعميم	جميع	الجسد	بالماء.	 رَّ اإِلبَِطْين	والسُّ

والُغْسل	ُيغني	عِن	الوضوء،	فمن	أراد	الصالة	بعد	االغتسال	فصالته	صحيحة	حتى	ولو	لم	
يتوضأ.	

7- أذكر مكروهات الُغسل:
مكروهات الُغسل:

اإلسراف	في	الماء. أ		-	

االغتسال	بال	ساتر	من	حائط	أو	غيره. ب-	
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الغسلالوضوء

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

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

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

ضْع كل عبارة من العبارات اآلتية في مكانها المناسب في الجدول التالي: نشاط 3:
غسل الشعر – غسل الوجه – غسل أيمن الجسد ثم َأْيَسره – 

غسل اليدْين إلى المرفقْين – مسح الرأس - تعميم البدن بالماء     

1- الُغسل: هو تعميم جميع البدن بالماء. 
بالنسبة  والنفاس  الحيض  وانقطاع  والجنابة،  اإلسالم،  في  الدخول  2-  موجبات الُغسل: 

للمرأة، وموت المسلم. 
مكة  دخول  وعند  اإلحرام،  وقبل  الجمعة،  يوم  الغسل  يستحب  3- مستحبات الُغسل: 

للوقوف بعرفات، ولمن غّسل ميًتا.
4- الُغسل ُيغني عن الوضوء ولكن الوضوء ال ُيغني عن الُغسل.

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

.....................................................................- 1

.....................................................................- 2

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ





3636

السؤال الرابع: أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها من كلمات:

أ- من موجبات الُغسل: 

  .........................................-1

  .........................................-2

ب- من ُمسَتَحبات الُغسل: 

  .........................................-1

  .........................................-2

جـ - ال يتمُّ الُغسُل إالاّ بأمرْين هما: 

  .........................................-1

  .........................................-2

السؤال الخامس: اكتْب المصطلح الشرعي المناسب لكل عبارة مما يأتي:

أ  -   ).................( حالة تطرأ على اإلنسان عندما يصل إلى سن البلوغ.

		 	 	 	 	 ب- ).................( تعميم جميع البدن بالماء.
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المسح على الجوربْين، فعن المغيرة بن شعبة -�- � أن رسول الله -�- توضأ ومسح على 
الجوربْين والنعلْين�)1(، ومن باب أولى )المسح على اللفائف والجبيرة(، وكذلك كل ما يستر 
اإلنسان  صحة  على  نزعه ضرًرا  في  ألنَّ  واليد؛  كالرأس  للضرورة  الوضوء  مواضع  من  موضًعا 

وسالمته.

ْين والجوربْين: د شروط المسح على الُخفَّ 2- ُأعدِّ
لبسهما على طهارة. أ   -	

ب-	
ْين والجوربْين والجبيرة كذلك. أن يكون المسح على ظهر الُخفَّ جـ-	

هارة قبل وضعهما.  أما الجبيرة واللفائف فال ُيشترط فيهما الطَّ

ة المسح: د مدَّ 3- ُأحدِّ
ين للمقيم يوٌم وليلٌة. ة المسح على الُخفَّ ُمدَّ أ   -	

ين للمسافر ثالثة أيام بلياليهن. ة المسح على الُخفَّ ُمدَّ ب-	
فعن ُشَرْيح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك 
بابن أبي طالب َفسْلُه فإنه كان يسافر مع رسول الله -�- فسألناُه فقال:  � جعل رسوُل 

الله -�- ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوًما وليلة للمقيم �)2(.
الجبيرة  على  المسح  أما  المسح،  فيها  يتم  مرة  أول  من  الخفين  على  المسح  ة  ُمدَّ وتبدأ 

واللفائف فمدتها تنتهي بانقضاء حاجة المريض إليها. 

)1( مسند أحمد بن حنبل- أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم، حديث المغيرة بن شعبة -�- حديث 18493.
)2( صحيح مسلم   كتاب: الطهارة     باب: التوقيت في المسح على الخفين.
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ْين: ُد مبطالِت المسح على الُخفَّ 4- ُأَعدِّ
ْين بواحد من هذه األمور:  َيْبطل المسح على الُخفَّ

ة المسح.  1- انقضاء ُمدَّ
2- الجنابة. 

3- خلع الخف قبل انقضاء المدة. 

المسح على الُخفَّيْنالمسح على الجبيرة
..................................................................

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

..................................................................
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ــُح كيفيَة المسِح: 5- ُأَوضِّ

أو  ْين  الُخفَّ يلَبس  وضوءه  المسلم  ُيتمَّ  أن  بعد 
له  جاز  أخرى  مرة  الوضوء  أراد  وكلما  الجوربْين 
حسب  ْجلين  الرِّ َغْسل  من  عليهما   المسح 
المسح  ويكون  له،  المشروعة  والمدة  الشروط 
في  موضح  كما هو  الَجْورب  أو  الخف  ظاهر  على 

الصورة التي أمامك.

)1( فائدة: عن علي -�- قال:» لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الُخّف أولى بالمسح من أعاله« .

)1( سنن أبي داود  كتاب: الطهارة    باب: كيف المسح.

سح
ن امل
مكا
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السؤال األول: اكتب المصطلح الذي يناسب كل عبارة مما يأتي: 

أ  -    )....................(  اللباس الذي يغطي القدمين، وعادة ما يكون من الجلد. 

مثل       لحاجة  ويلبس  الجسم،  من  جزء  على  يوضع  ما   )...................( ب- 

الجبس. 

السؤال الثاني: امأل الفراغات اآلتية بما يناسبها من خالل دراستك للموضوع: 

ين دليل على..................  الله - تعالى- بالمسلمين.  فَّ أ   -   جواز المسح على الُخُ

أيام                ............ وللمسافر     ............... للمقيم  ين  فَّ الُخُ على  المسح  مدة  ب- 

بلياليهن. 

جـ - من مبطالت المسح على الخفين ................ و...................

السؤال الثالث:  ضع عالمة )√( مقابل العبارة الصحيحة، وعالمة )×( مقابل العبارة 

غير الصحيحة فيما يأتي: 

 ) 	( 	 	 	 	 	 أ   -   يجوز المسح على الجوربين الشفافين.	

)  ( ب-  من شروط المسح على الجبيرة أن ُتلبس على طهار ة.    

) 	( 	 	 ين ُيغني عن َغسل الّرجلين في الوضوء.	 فَّ جـ - المسح على الُخُ
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        ) ب   ( المجموعة  من  يناسبه  ما  أمام   ) أ   ( المجموعة  من  الرقم  السؤال الرابع:  ضع 
فيما يأتي:

بالرقمأالرقم

ه 1 عن المغيرة بن شعبة -�- �أن رسول اللاّ
يه�.  -�- توضأ ومسح على ُخفَّ

مشروعية المسح على الجوربين. 

ه -�-  2 عن المغيرة بن شعبة -�- �أن رسول اللاّ
توضأ ومسح على الجوربين والنعلين�.

مشروعية المسح على الجبيرة.

ين. مشروعية المسح على الُخفَّ

    
ْين والجورَبْين. السؤال الخامس: اكتب شرطين من شروط المسح على الُخفَّ

أ    -  .....................................................................

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

نشاط ال صفي: 

يشارك المتعلم برسالة قصيرة عن �اليسر في العبادة، والتخفيف على المسلم�، وذلك من 

ين والجبيرة�.  خالل دراسته لموضوع �المسح على الُخفَّ
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الــدرس الخـامـس
السيـــــــرة

َعَمُل الرسول  � 

تمهيد:
كل إنسان له مهنة وعمل يشتغل به؛ حتى يكسب مااًل ينفقه على نفسه، وعلى أسرته، وَمن 
األنبياء  وكذلك  ــزارع،  وال والعامل  والتاجر  والمعلم  والمهندس  الطبيب  تجد  فأنت  يعولهم، 
-صلوات الله وسالمه عليهم- ومنهم نبينا محمد -�- كانت لهم ِمهٌن يعملون بها، ويحصلون 

منها على الرزق الحالل.

حتدث أمام زمالئك عن بعض فوائد العمل في حياة اإلنسان.نشاط 1:

: ُف على بعض مهن األنبياء  1- َأتَعرَّ
وكان  خياًطا،   -�- إدريس  وكان  األرض،  بزراعة  يقوم  أي:  حراًثا   -�- آدم   كان 
المخلوقات  فيها  ليحمل  صنعها،  وأجاد  الصحراء،  في  السفينة  صنع  نجاًرا،   -�- نوح 
التي أمره الله بحملها، وأما داود -�- فكان حداًدا، وقد أالن الله لُه الحديد فصنع الدروع 

تعالى:  قال  السيوف  ضربات  عنهم  لتمنع  الحرب،  في  الجنود  يلبسها  التي 

  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې�)3(.   
)2(

  ۈ  ٴۇ
)1(

�ۆ  ۆ  ۈ

)1( صنعة لبوس: الدروع التي تلبسونها في الحرب، والدرع: قميص من حديد للوقاية من السالح.	
)2( لتحصنكم من بأسكم: لتحميكم من وقع السالح فيكم.	

)3( سورة األنبياء: 80.
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ه داود -�- كان  وقال -�-:  �ما أكَل أحٌد طعاًما قط)1) خيًرا من أن يأكَل من عمِل َيِده، وإن نبيَّ اللَّ
يأكُل من عمل يده�)2).

قال تعالى:   �ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  نشاط 2:
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ �.    سورة البقرة: 127.

ابقة، ثم استنتج منها نوع العمل الذي كان سيدنا  أ-  اقرأ اآلية الكرمية السَّ
إبراهيم -�- يقوم به...............................

2- أبيُِّن عمل الرسول محمد -�- في صغره:

صغير  وهو  كفله  وقد  وشبابه،  طفولته  في  ُيعينه  أبيه شيًئا  عن  لم يرث  يتيًما   -�- النبي  نشأ 
ه عبدالمطلب، ثم عمه أبو طالب، وقد كان عمه فقيًرا كثير األوالد، فاشتغل -�- بمهنة:            جدُّ
)رعي الغنم( ليساعد عمه على أعباء الحياة وتكاليفها، وقد رعى الغنم ألهل مكة مقابل ثمن قليل 

يأخذه منهم، وهذا المبلغ كان يساعد في تخفيف أعباء المعيشة على عمه أبي طالب.
ومهنة )رعي الغنم( عمل بها األنبياء جميًعا بصفة عامة، وإن كان بعضهم قد عمل في حرفٍة 

أخرى غلبت عليه وَبَرع فيها كما ذكرنا من قبل.
ا إال رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟  ه نبياًّ عن أبي هريرة -�- عن النبي -�- قال:  �ما بعث اللاّ

فقال: نعم كنت أرعاها على قراريط)3) ألهل مكة�)4(.

              ما العمل الذي ترغب فيه عندما تكبر ؟ ولماذا ؟نشاط 3:

العمل الذي أرغب فيه:..................................... 
السبب:..................................................

)1( قط: أبًدا.	
)2( صحيح البخاري   كتاب: البيوع    باب: كسب الرجل وعمله بيده. 

)3( القراريط: جمع قيراط وهو من أجزاء الدينار.	
)4( صحيح البخاري   كتاب: اإلجازة    باب: رعي الغنم على قراريط.	
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ح الحكمة من رعي األنبياء -  - للغنم: 3- أوضِّ

- يصبرون  رعي الغنم يحتاج إلى صبر ورفق ولين ورحمة، وهذه الصفات تجعل األنبياء -
وقد  عنهم،  ينصرفون  حسن حتى ال  معهم بأسلوب  ويتعاملون  أذاهم،  أقوامهم، ويتحملون  على 
َبْتهم منه. امتدح الله - تعالى- في نبيه محمد -�- صفة )الرحمة( التي جذبت إليه قلوب الخلق وَقرَّ

 قال تعالى: �پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ)1(   ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ)2(   ٿ  ٿ  )3(ٹ   ٹٹ �)4(. 

د عليه الصفات التي اكتسبها األنبياء نشاط 4: ًطا سهمّيًا، وحدِّ ارسم مخطَّ
- من )رعي الغنم (.  -

4- َأذكُر )الرحلة األولى( لرسولنا محمد -�- إلى الشام للتجارة:
الشام،  إلى  بتجارة  يخرج  أن  طالب  أبو  عمه  أراد  عمره  من  -�- )الثانية عشرة(  النبي  بلغ  عندما 
مدينة  من  القافلة  اقتربت  ولما  عليها،   ويتدرب  التجارة  ليتعلم  السفر؛  هذا  في  معه  يأخذه  أن  فقرر 
الراهب)6( هذا  رأى  وقد  »ُبَحْيرى«  اسمه  مشهور  راهب  صومعة)5(  من  قريًبا  نزلْت  بالشام  ُبصرى 

 

غمامًة تظّلل النبي -�- وتحفظه من حر الشمس، فاستضاف القافلة، وجعل يسأل النبي -�- 

)1( لنت لهم: كنت رفيًقا بهم.
)2( غليظ القلب: قاسًيا.

)3( ال نفضوا من حولك: انصرفوا عنك وتفرقوا.
)4( سورة آل عمران: 159.

)5( الصومعة: بيت العبادة عند النصارى.
)6( الراهب: المتعبد من النصارى في صومعة بعيًدا عن الناس وأشغال الدنيا.
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ابقة، وكان النبي -�- يجيبه، ثم نظر إلى ظهره، فرأى )خاتم  عن صفاته وأخباره التي عرفها من الكتب السَّ
النبوة( بين كتفيه، فعلم الراهب أنه )النبي المنتظر(، فأمر عمه أن يعود به إلى دياره خوًفا عليه من أن يقتله 

اليهود إذا علموا به، فقضى أبو طالب حاجته من تجارته بسرعة، وعاد بالنبي -�- إلى مكة.

ُد بعض مظاهر الكفاح في حياة رسولنا محمد �: 5- ُأَعدِّ
ا شارك قومه في إعادة بناء الكعبة، فكان ينقل الحجارة مع رجال قريش بعد أن أقدمت  عندما كان صبّيً
أبي  بن  »السائب  له  يقال  رجل  مع  بالتجارة  عمل  الشباب  بلغ سن  ولما  بنائها،  لتجديد  هدمها  على  قريش 
واألمانَة  الصدَق  ائُب  السَّ فيه  وجد  وقد  التجارة،  في  له  شريك  خير   -�- النبي  فكان  السائب المخزومي« 

والعفاَف.

ــة، وقريش                                              نشاط 5: ــره أب ــن:  بين مــوقــف كــل م الــفــرق  فــي  فكر مــع زمــالئــك 
من هدم الكعبة المشرفة.

ـــة:............................................  ـــره أب موقف 
موقف قريش:...........................................

ُِّن )الرحلة الثانية( لرسولنا محمد -�- إلى الشام للتجارة: 6- ُأبَي
- أن يعمل  لما بلغ رسولنا محمد -�- )الخامسة والعشرين( من عمره عرضت عليه السيدة خديجة -
في تجارتها إلى الشام، وذلك لما تعرفه عنه من الصدق واألمانة فوافق على ذلك، وقد صاحبه في هذه الرحلة 

غالم لخديجة ُيدعى »َمْيسرة« وقد رأى في رسولنا محمد -�- 
الكريمة،  واألخالق  واألمانة،  الصادق،  والمنطق  الراجح  الفكر 
الخير  خديجُة  رأت  الشام  من   -�- محمد  رسولنا  رجع  ولما 

والبركة في تجارتها أكثر مما كان من قبل، فزاد سرورها به.
عن أبي سعيد الخدري -�- قال: قال رسول الله �: 

دوُق األميُن مع النبيين والصديقين والشهداِء�)1). �التاجُر الصَّ

)1( صحيح الترغيب والترهيب -  باب: الترغيب في االكتساب بالبيع وغيره، الجزء: 2،  الصفحة: 162. 
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1- كل إنسان له مهنة يعمل بها؛ حتى يوفر لنفسه وأسرته احلياة الكرمية.
2- عمل النبي -�- في صغره برعي الغنم ألهل مكة، وملا بلغ سن الشباب اشتغل بالتجارة.

م اإلنسان الصبر واحللم وسعة الصدر. 3- مهنة )رعي الغنم( ُتعلِّ
4- من مظاهر الكفاح عند رسولنا محمد -�- مشاركته لقومه في إعادة بناء الكعبة.

. ّيدة خديجة  5- ملا بلغ رسولنا محمد -�- اخلامسة والعشرين من عمره تاجر في مال  السَّ

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

.......................................................................- 1

.......................................................................- 2

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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)خ(       الحرف  وظلل  صحيحة،  العبارة  كانت  إذا  )ص(  الحرف  ل  السؤال األول:  ظلِّ
إذا كانت العبارة غير صحيحة في الجدول اآلتي:

خ ص القعود عن العمل فيه راحة النفس وسعادتها. -أ 
خ ص اشتغل رسولنا محمد -�- -في صغره- برعي الغنم. -ب 
خ ص -جـ  رسوُلنا محمد -�- أعباء املعيشة مع عمه أبي طالب.
خ ص ترك أبو طالب ابن أخيه محمًدا- �- في مكة عندما سافر إلى الشام. -د 

السؤال الثاني: أكمل ما يأتي بما يناسبه من خالل دراستك للموضوع: 
المهنة التي عمل بها األنبياء جميًعا هي:........................................ -أ 

ِمن مظاهر كفاح رسولِنا محمد -�- مشاركُته لقوِمه في.......................... -ب
ه أبا طالب في رحلة الشام عندما كان عمره............ رافق رسولنا محمد -�- عمَّ -جـ

الرجل الذي شارَكه رسوُلنا محمٌد -�- في التجارة هو........................... -د 

السؤال الثالث: عالم يدل كل موقف مما يأتي؟
-أ  رجوُع أبي طالب مسرًعا من الشام بعد االنتهاء من تجارته.

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

َعِمَل رسولنا محمد  -�- في شبابه بالتجارة. ب- 
...........................................................................

د اسم الشخصية التي ُتنسب إليها كل عبارة مما يأتي: السؤال الرابع: حدِّ
مس، ورأْيُت خاتم النبوة بين كتفيه.).............( له من حر الشَّ شاهْدُت غمامة تظلِّ أ   - 

سافرُت معه فوجدته أميًنا وصاحب خلق كريم.             ).............( ب- 

نشاط صفي: 
ر مع زمالئك في أهمِّ األسباب التي تجعل التاجر ناجًحا في تجارته. فكِّ

49
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الــدرس السادس
السيـــــــرة

. زواج الرسول -�- بالسيدة خديجة 

تمهيد:
الزواج غريزة فطرية في البشر، واألنبياء بشر يأكلون كما يأكل البشر، ويتزوجون كما يتزوج 
البشر، وقد تزوج رسولنا محمد -�- كما تزوج األنبياء والمرسلون من قبله، وذلك من أجل 

بناء البيت المسلم وإنجاب الذرية التي تعمر األرض.

قال تعالى: �ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  �))(.  

ُد أسباب رغبة السيدة خديجة - - في الزواج بالرسول �: 1- ُأَعدِّ
-، لشرفها ومكانتها  - بالسيدة خديجة  الزواج  العظماء من رجال قريش يرغبون في  كان 
أما محمد -�- فكان  مالها،  أنهم يطمعون في  تعرف  َّها  ترفضهم؛ ألن وثروتها، ولكنها كانت 
مجتمعه  في  اشتهر  وقد  شريف،  طاهر  نسب  من  عمره  من  والعشرين  الخامسة  في  عفيًفا  شاًبا 
بصفتين عظيمتين هما )الصدق واألمانة(، وكذلك ما وصل إلى مسامعها من مشاركته في )حلف 
الفضول( ذلك الحلف الذي عقدته قريش في دار �عبدالله بن ُجدعان� من أجل االتفاق على نصرة 
المظلومين ورد الحقوق إليهم، وأيًضا ما حكاه لها غالمها �ميسرة� بعد عودته من الشام عن سيرته 

الطيبة ومعاملته الحسنة، فكل هذه األسباب جعلتها ترغب في الزواج  برسولنا محمد �. 

نشاط 1:

أهم الصفات الحسنة التي أحبها في أبي:.........................

أهم الصفات الحسنة التي أحبها في أمي:.........................

   ناقش مع زمالئك أهم الصفات الحسنة التي ُتحبها في والدْيك.

))( سورة الرعد: 38. 
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: 2- أذكر قصة زواج رسولنا محمد -�- بالسيدة خديجة 
- أن تعرف مدى موافقة الرسول -�- على الزواج بها، فأرسلت  أرادت السيدة خديجة-
إليه صديَقَتها �َنفيسة بنت ُمْنَية� ُتفاتحه في هذا األمر، فرضي بذلك، ولما تأكدت من موافقته 
لقرابتك وشرفك في قومك وأمانتك  إني قد رغبت فيك  بَن عّم:  �يا  له:  إليه وقالت  أرسلت 
وحسن خلقك وِصْدِق حديثك� فلما قالت ذلك لرسول الله -�- ذكر ذلك ألعمامه، فخرج 
معه عمه حمزة وعمه أبو طالب، وتمت خطبتها من عمها �عمرو بن أسد�؛ ألنَّ أباها خويلد كان 
قد مات، وتم االتفاق على المهر، وعلى أثر ذلك تم الزواج المبارك، وذلك بعد رجوعه من 
- قد بلغت  الشام)بشهَرْين( وكان هذا أوَل زواٍج للرسول -�-، وكانت السيدة خديجة -

األربعين من عمرها، وكانت )أرملة( أي: قد سبق لها الزواج. 

- عن عمر الرسول �؟نشاط 2:               كم يزيد عمر السيدة خديجة-

المسألة:...............-.................=.............سنة.

: ُد أبناء الرسول -�- من زوجته خديجة بنت خويلد  3- ُأَعدِّ
- عدًدا من األوالد الذكور واإلناث. أثمر الزواج المبارك بخديجة -

أواًل: الذكور: القاسم وعبدالله، وقد ماتا طفلْين قبل اإلسالم.
ة وأم كلثوم وفاطمة. : زينب وُرَقيَّ ثانًيا: اإلناث: وهنَّ

امأل بطاقته التعريفية اآلتية بمساعدة معلمك.

اسم الولد:................................................ 

اسم أمه:...................................................   

معلومات أخرى تعرفها عنه:..................................   

.نشاط 3: كان لرسول الله -�- ولد ذكر من امرأة أخرى غير خديجة 
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: ُف على خلق الوفاء عند الرسول -�- وزوجته خديجة  4- َأَتعرَّ
- تبحث عن ُسُبل الراحة للنبي -�- فتوفرها له، فكان  لقد كانت السيدة خديجة -
يمكث شهًرا  في )غار حراء( فتوفُر له كل شيء حتى يعوَد إلى بيته، وعندما نزل عليه الوحي 
اصطحبته إلى ابن عمها �ورقة بن نوفل� لتطمئن عليه، كما كانت تساعده بمالها، وتدافع عنه 
ا لها،  ضد كفار قريش وتتحمل معه أعباء الدعوة اإلسالمية، وكذلك كان الرسول -�- وفّيً
فلم يتزوج عليها طيلة حياتها، وبعد أن لقيت ربها كان يسأل عن صديقاتها فُيكرُمهّن بالهدايا، 

ُمها عليهن، وكان يذكُرها بالخير دائًما.  وكان يذبح الشاة َفُيَقسِّ

الله هذه خديجة  »يا رسول  فقال:  النبي -�-  أتى جبريل  قال:  أبي هريرة -�-  عن 
قد أتت معها إناء فيه إدام)1) أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من ربها ومني 

وبشرها ببيت في الجنة من قصب)2) ال صخب)3) فيه وال نصب))) �))).     
 

))( اإلدام: ما يؤكل بالخبز كالمرق ونحوه.
)2( قصب: لؤلؤ. 

)3( صخب: صوت عال. 
))( نصب: تعب. 

- وفضلها  .  )5( صحيح البخاري   كتاب: مناقب األنصار    باب:  تزويج النبي -�- خديجة -
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رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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الــدرس السابع
التهذيب

احترام اآلخرين

تمهيد:   
ه،  إنَّ حسَن الُخُلِق واألدب مع الَخْلِق، واالحترام والتوقير لآلخرين هو ما جاء به هذا الدين للعالم كلِّ
منا اإلسالُم أن نحترم اآلخرين؛ لنكسب ثقتهم، فاالحترام سلوك يثمر الحب بين الناس، ويجعل الحياة  فعلَّ

طيبة آمنة. قال تعالى:�ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې�))(. 

ابقة وردت كلمة )الخلق( بمعنيْين مختلفْين. نشاط 1: في الِفقرة السَّ
ارجع إلى )المعجم الوجيز(، واكتب معنى كلٍّ منهما في الجدول اآلتي:

1- َأقتدي برسولي -�- وألتزم بصور االحترام في ديني:
أ- الصورة األولى: عدم السخرية واالستهزاء.

الله- عند  يكونون  قد  الذين  اآلخرين  من  السخرية  عن  المؤمنين  عباده  تعالى  الله  نهى 
تعالى-أفضل من الساخرين، كما نهاهم كذلك أن يعيبوا على إخوانهم أو ينادوهم بألقاب سيئة 

يكرهونها، وإنه من أتى شيًئا من ذلك فعليه بالتوبة إلى الله -تعالى- وإال فقد ظلم نفسه. 

))( سورة احلجرات:10.
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عـن أنس -�- قـال: بـلغ )صفية()1) أن )حفصة()2) قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل 
عليها النبي -�- وهي تبكي فقال: »ما يبكيك؟� فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي. 
فقال النبي -�-: »إنك اَلْبنُة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي؛ ففيم تفخر عليك؟� ثم 

قال: » اتقي الله يا حفصة�)3). 
فنزلت هذه اآلية، قال تعالى:  � ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  

يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث�))(. 

ضع المنهيات التي تحتها خط في اآلية الّسابقة أمام المعاني التي تناسبها نشاط 2:
في الجدول اآلتي:

املعاني التي تناسبها املنهيات
ال تعيبوا على اآلخرين سواء بالكالم 

أو بأعضاء الوجه أو باإلشارة.
.....................................

عدم مناداة اآلخرين مبا يكرهون من 
أسماء وصفات.

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

النهي عن استهزاء الناس ببعضهم. .....................................

لقب صحابي:..............................
لقب صحابية:.............................. 

ُمك به. ثم اختر لقًبا حتب أن يناديك معلِّ
اللقب: ...................................

ن من الحروف بعض األلقاب الممدوحة في  أمامك  الحروف الهجائية، كوِّ
 . حياة الصحابة الكرام 

نشاط 3 :

. ))( صفية: هي صفية بنت )حيي بن أخطب( أحد زعماء اليهود، وزوجة النبي -�-، وهي من نسل النبي هارون/أخو النبي موسى
)2( حفصة: هي حفصة بنت أمير المؤمنين )عمر بن الخطاب( -�- وزوجة النبي �. 
)3( سنن الترمذي   كتاب: المناقب عن رسول الله -�-   باب:  فضل أزواج النبي �. 

))( سورة الحجرات:)).  
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ب- الصورة الثانية: التأدب في الحديث مع اآلخرين.
ينبغي على المسلم  أال يخوض فيما ال يعنيه، وال يكثر من الكالم المباح غير الهادف.

قال تعالى: �ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ�))(. 

والمسلم يحرص على أن يلتزم  بآداب الحوار كحسن االستماع وعدم المقاطعة وعدم التعصب للرأي. 
فعن أبي هريرة -�-: أنَّ رسول الله -�- قال: 

ه واليوم اآلخر ، فليقل خيًرا  أو ليصمت�)2). »من كان يؤمن باللَّ

ضع تعليًقا مناسًبا لهذا الكاريكاتير.نشاط ):

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

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

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

جـ - الصورة الثالثة: احترام ملكيات اآلخرين.

ينبغي أن تتعود أيها المتعلم  على النظام ومعرفة الحقوق والواجبات واحترام ملكية اآلخرين، 
ه تعالى، ويحبه الناس. واإلنسان األمين هو الذي يحافظ على ممتلكات اآلخرين؛ حتى يحبه اللَّ

 قال تعالى: �ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ�)3(. 

وال ننسى أن نحافظ على بلدنا الحبيب الكويت، فهي أمانة عند كل فرد في هذا المجتمع، ويجب 
بذل الغالي من أجل الحفاظ  عليها، وعلى مرافقها العامة، والمحافظة على مدارسنا وعدم إتالفها.

قال رسول الله �:

ى اللُه عنه ومن أخذ يريُد إتالَفها أتْلفُه الله�))). »َمْن أخذ أمواَل الناِس يريد أداءها أدَّ
))( سورة المؤمنون:3. 

)2( صحيح مسلم   كتاب:  اإليمان     باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت.
)3( سورة المؤمنون: 8. 

))( صحيح البخاري   كتاب: في االستقراض   باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتالفها. 
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1- وجوب احترام اآلخرين، وجتنب اإلساءة إليهم في السر والعلن.
2- اللمز: هو السخرية من الناس بالقول أو بالفعل.

3- األمني الذي يحافظ على ممتلكات اآلخرين يحبه الله، ويحبه الناس.
)- خير الكالم ذكر الله تعالى، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر.

)- من آداب احلوار: حسن االستماع وعدم املقاطعة.

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

....................................................................- (

....................................................................- 2

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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العبارة  الصحيحة، وعالمة )×( مقابل  العبارة  السؤال األول:  ضع عالمة )√( مقابل 
غير الصحيحة فيما يأتي: 

 )  ( يثق الناس دائًما باإلنسان األمين ويحترمونه.          -أ
)  ( إقناع اآلخرين بالرأي يكون بالصوت العالي.      -ب
)  ( احترام المواعيد دليل على احترام اإلنسان لنفسه ولآلخرين.   -جـ

السؤال الثاني: َبيِّْن موقفك تجاه كل حالة مما يأتي:
شاهدَت زمياًل لك ُيشّوه جدران المدرسة ببعض الرسوم. أ - 

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

رأيت أحد العمال يسقي حديقَة المدرسِة، ويعتني بها. ب- 
............................................................................

السؤال الثالث: � إنك البنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيم تفخر عليك؟�:
من قائل العبارة السابقة؟ أ  - 

القائل: ................................................................
ولمن قالها؟ ب- 

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

وما المناسبة؟ جـ- 
.......................................................................

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

ا لها. د مظهًرا سلوكّيً ما القيمة التي تستنتجها من العبارة؟ حدِّ د- 
القيمة: ..........................  المظهر السلوكي:......................

ْد أسماَء األنبياء الثالثة الذين أشارت إليهم العبارة. حدِّ هـ- 
........................     ......................        .....................
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السؤال الرابع: ارسْم دائرًة حول كلِّ صورِة تمثُل احترام اآلخرين:

نشاط صفي:  
اشتركَت في رحلة أقامها قسم العلوم إلى المركز العلمي.

بعها زمالؤك في أثناء جولتهم بالمركز. اكتْب ثالثة إرشادات يتَّ
................................................................... أ   – 

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

................................................................... جـ- 

نشاط الصفي: 
أكمل هذه القصة بنهاية سعيدة.

صرخْت مريم قائلة: ) لقد أخذ عبدالله لعبتي يا أمي ( وعندما سألْت والدُتها )عبَد الله( 

أجابها: )كالَّ لم أفعْل( وهو يغطي ما في جيبه، فطلبْت اأُلم من )عبدالله( أن ُيرَيها ما في جيبه 

بلطف، وعندما حاولت إِخراج ما في جيبه وجدْت.....................................

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

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

...............................................................................
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الــدرس الثامن
الثقافة اإلسالمية

ِعنايُة اإلسالِم بالصحة الجسمية

تمهيد: 
العبادات  بأداء  يكلفه  أن  قبل  المسلم  للفرد  الجسمية  بالصحة  كبيًرا  اهتماًما  اإلسالم  اهتم 
واألعمال الصالحة، فأحل له األطعمة الطيبة ونهاه عن اإلسراف في تناولها؛ ألنَّ ذلك اإلسراف 
يتسبب في إصابته باألمراض المختلفة، أما إذا كان معتداًل في تناولها قدر حاجته انتفع جسمه 

بها وَسِلم من األمراض.

قال تعالى: �   پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ ٿ �))(.

1- أذكر اهتمام اإلسالم بطعام المسلم وشرابه: 
يقوم  أن  يستطيع  معافى،  ا صحيًحا  قوّيً ينشأ  ه  فإنَّ الجسم من طعام صحيٍّ سليم  تغذى  إذا 
ه تعالى، كما  ه بها كالصالة والصيام والحج والجهاد في سبيل اللَّ فه اللَّ بواجباته الدينية التي كلَّ
الله  أمر  أوالده، ولذلك  الذي يحصل منه على رزقه ورزق  أن يؤدي عمله  ه يستطيع كذلك  أنَّ

م عليهم أكل الخبيث منها. تعالى عباده المؤمنين باألكل من األطعمة الطيبة، وحرَّ

قال تعالى:  �  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ 

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ   �)2(.

ِخنزيردم سائلبقرة ميتة
))( سورة األعراف: 31.

)2( سورة البقرة: )172 – 173 (.
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َّها قد تكون ماتت بسبب مرض أصابها. ه -سبحانه وتعالى- )الميتة(، ألن م اللَّ وقد حرَّ
يأكل  ه  فإنَّ )الخنزير(  وأما  فيهلك،  بالمرض  أصيب  الميتة  هذه  من  شيًئا  المسلم  أكل  فلو 

النجاسات والحيوانات الميتة، ويحمل أنواًعا خطيرة من الديدان الضاّرة بصحة اإلنسان.
وية.  ه عسير الهضم، وتعافه النفس السَّ ه يحمل مواد ضارة، كما أنَّ وأما بالنسبة )للّدم(  فإنَّ

مها اإلسالم.نشاط 1: الخمر من المشروبات التي حرَّ
تحدث أمام زمالئك عن األسباب التي من أجلها حرم الله –تعالى– الخمَر.

المسلمين–     نشاط 2: –معشر  لنا  ت  ُأِحلَّ ولكن  م  والــدَّ الميتة  –تعالى–  الّله  م  حرَّ
د كاّلً منها بمساعدة معلمك. ميتتان  و دمان. حدِّ

الميتتان هما:.....................  و........................
مان هما:......................  و....................... الدَّ

2- ُأَبيُِّن عناية اإلسالم بالجسد عن طريق الرياضة البدنية:
ها  أنَّ تعالى، كما  طاعة    المسلم على  بدن  ُتقّوي  البدنية؛ ألنها  بالرياضة  اإلسالم  اهتمَّ 
تصنع الرجل القوي الشجاع الذي يمكن أن يدافع عن دينه ووطنه، وقد دعا اإلسالم إلى تعلم 

الرمي فقال -�-: »عليكم بالرمي فإنه ِمن خير َلْهوكم�))(.
يقول:                                                           المنبر  على  وهــو   -�- الله  رســول  سمعت  قــال:   -�- عامر  بن  عقبة  وعــن 

القوة  إنَّ  َأال  الرمُي،  القوة  إنَّ  أال  الرمُي،  القوَة  إنَّ  َأال   (2(} ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ      {«

الرمُي �)3). 

))( اجلامع الصغير وزيادته، باب: أول الكتاب   اجلزء: )  الصفحة: 752 .
)2( سورة األنفال:60. 

)3( صحيح مسلم كتاب: اإلمارة     باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. 
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ل َمْن رمى بسهم في   وُيَعدُّ �سعد بن أبي وقاص� أوَّ
ه -تعالى- وكان عمره سبع عشرة سنة. سبيل اللَّ

ومن أنواع الرياضة كذلك: التسابق بالخيل والجمال، 
فعن أبي هريرة -�- قال: قال رسول الله -�-: 
)2( أو حافر)3( �))).  »ال َسْبَق إال في َنْصٍل))( أو ُخفِّ

ل َمْن سلَّ سيفه في اإلسالم وكان عمره خمس عشرة سنة. وُيَعدُّ �الزبير بن العوام� أوَّ
قال عمر بن الخطاب -�-: � علموا أوالدكم  السباحة والرمي والفروسية))) �.

ومن أهداف الرياضة البدنية أيًضا: الحفاظ على القوام الصحيح لجسم اإلنسان.
إنَّ الرجال والنساء الذين يركنون إلى الراحة وال يمارسون الرياضة يصابون بأمراض القلب 

وآالم المفاصل . 

الرياضة التي ُأحبها هي:........................................

السبب:..................... ................................

سجْل في الفراغ اآلتي نوع الرياضة البدنية التي تحبها مبيًنا السبب.نشاط 3:

ُح أثر العبادات في صحة بدن المسلم: 3- ُأوضِّ
المحافظة على  لها أهمية كبرى في  المسلم  ه -تعالى- على  اللَّ التي فرضها  العبادات 

صحة اإلنسان، وسنخص بالذكر العبادات البدنية وهي: الصالة والصوم والحج.
1- الصالة:  هي رياضٌة بدنية سهلة للصغير والكبير، موزعٌة على اليوم في أوقات خمسة 

متباعدة بعضها عن بعض،  وفيها تتحرك كلُّ أعضاء الجسم وأجهزته. 
                         ومن ذلك الركوع والسجود فهما مفيدان لفقرات الظهر وعضالت الكتف. 

))( املراد بالنصل: السيف.
)2( املراد باخلف: البعير.
)3( املراد باحلافر: اخليل.

))( سنن الترمذي  كتاب:  الجهاد    باب:  ما جاء في الرهان والسبق . 
)5( كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، باب: فصل في آداب متفرقة، عالء الدين علي بن حسام الدين المتقي، مؤسسة الرسالة، ط5، 

1981م،ج)،ص467.
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اضطرابات  عالج  في  يفيد  فهو  األمراض،  من  كثير  من  الجسم  يتخلص  2- الصوم:  وفيه 
يفيد في عالج  أنه  األمعاء، كما  لتطهير  أنجح طريقة  ُيَعدُّ  بذلك  األمعاء، وهو 

زيادة الوزن الناشئ من كثرة تناول األطعمة وقلة الحركة.
                          قال تعالى:�ک  ک  ک   گگ  گ  گ    ڳ ڳ �))(. 

3- الحـــج:  وفيه حركة مستمرة لجميع مفاصل الجسم بداية من انتقال المسلم من بلده إلى 
بين  الكعبة، وسعٍي  حول  الحج من طواٍف  بمناسك  قيامه  ثم  المكرمة،  مكة 
الصفا والمروة ورمٍي للجمار،  إلى جانب َذهابه إلى ِمنى والمزدلفة وعرفات، 

ه ُيكسُب الجسَم قوًة ونشاطًا وحيوية.                        وهذا كلُّ

احسْب عدد مرات كلٍّ من الركوع والسجود في الصلوات الخمس.نشاط ):

عدُد مرات الركوع:.....................................  ركعة.             
عدُد مرات السجود:...................................  سجدة.

4- َأشرُح نظرَة اإلسالِم إِلى )التداوي( حفاظًا على الجسم من األمراض:
تناول  في  الشخص  ُيْسِرُف  فقد  التغذية،  سوء  بسبب  للمرض  اإلنسان  جسم  يتعرض  قد 
ْمَنة وزيادة الوزن، أو يأكل أغذية قليلة الفائدة، وربما يتناول طعاًما ملوًثا  ُضه للسُّ الطعام مما ُيَعرِّ
في  ذلك  كلُّ  فيتسبب  صالحيتها،  مدة  انتهت  قد  التي  األغذية  بعض  يتناول  أو  صحي،  غير 

حدوث األمراض التي تصيب اإلنسان، ويتحتم عليه حينئذ التداوي منها فوًرا.
ه: َأاَل َنتَداَوى ؟  قَاَل: َنَعْم   عن أسامَة بِن شريك -�- قال: »َقاَلِت اأَلْعراُب: َيا َرُسوَل اللَّ
- َلْم َيَضْع َداًء إالَّ َوَضَع َلُه ِشَفاًء َأْو َقاَل َدَواًء إالَّ َداًء َواِحًدا،  َقاُلوا  َه - ِه  َتَداَوْوا  َفإِنَّ اللَّ َيا ِعَباَد اللَّ

ِه: َوَما ُهَو؟  َقاَل: اْلَهَرُم)2) �)3).  َيا َرُسوَل اللَّ
ه تعالى. ه يشفى بإذن اللَّ بًعا إرشادات الطبيب فإنَّ - و أخذ الدواء ُمتَّ ل على الله - وإنَّ المريض إذا توكَّ

))( سورة البقرة: 184.
)2( الهرم: كبر السن وضعف الجسم. 

)3( سنن الترمذي كتاب: الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  باب: ما جاء في الدواء والحث عليه.
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السؤال األول: َأكمْل كلَّ فراغ مما يأتي بما يناسبه من خالل دراستك للموضوع.
مها الله تعالى...................و.................... من األطعمة التي حرَّ -أ
مها الله تعالى.................و..................... من المشروبات التي حرَّ -ب
الركوع والسجود مفيدان في عالج....................و.................... -جـ
اإلسراف في تناول الطعام يؤدي إلى...................و..................... -د

ل ما يأتي:- السؤال الثاني: علِّ
تحريم اإلسالم أكل الميتة ولحم الخنزير. أ - 

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

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

إصابة بعض الرجال والنساء بآالم في المفاصل. ب- 

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

السؤال الثالث: اكتْب فائدتين لكلِّ مما يأتي:-
ممارسة الرياضة البدنية. أ  - 

..................................................................... �

..................................................................... �
الصوم. ب- 

..................................................................... �

..................................................................... �

ْح ما تحته خط فيما يأتي:  السؤال الرابع: صحِّ
علي بن أبي طالب -�- أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى.)................( أ   -  
خالد بن الوليد -�- أول من َسلَّ سيفه في اإلسالم.                         ).................( ب- 
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السؤال الخامس: َمْن قائل كل عبارة مما يأتي؟  وعالم تدل؟
) أال إن القوة الرمي ( . أ  - 

القائل:..............................................................  
تدل على.............................................................

) علموا أوالدكم السباحة والرمي والفروسية (. ب- 

القائل:..............................................................  
تدل على.............................................................

نشاط صفي: 
ابحْث في اإلنترنت عن اآلداب التي يجب مراعاتها عند ممارسة الرياضة البدنية، 

واكتب ثالثة منها في الفراغ اآلتي:-
 .........................................................................

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

نشاط ال صفي: 
في  يتبقى  سوف  التالي،  الجدول  في  الكلمات  شبكة  من  اآلتية  الكلمات  ِل  ظلِّ

الجدول كلمتان منفصلتان. 

                                                                          . .................=................ اكتبهما في المستطيل 

      مرض -  عالج  -  شفاء                      
ح ش ع م ص
ي ف ل ر ح
ا ا ا ض ت
ة ء ج ي



العقيدة: اإلميان بأسماء الله -تعالى- وصفاته. 1

العقيدة: علم الله -تعالى- وقدرته. 2

احلديث الشريف: حق الطريق. 3

م. َيمُّ الفقه: التَّ 4

السيرة: تأمل الرسول -�- في غار حراء. 5

التهذيب: آداب املتعلم. 6

التهذيب: آداب الضيافة. 7

الثقافة اإلسالمية: التفكير اإليجابي في حياة املسلم. 8

الوحدة الرابعة

امل�سلم العابد
ب باآداب ر�سوله الكرمي � يتاأدَّ
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كفايات )الوحدة الرابعة(
والنتائج املتوقع

حتقيقها للمتعلم نتوقع أن يكتسب المتعلم الكفايات اآلتية  أواًل: 
بعد دراسة الوحدة الرابعة:- 

الكفايات الخاصةالكفايات العامة
مجال الحقائق:

اإلسالمية،  العقيدة  عليها  تقوم  التي  األركان  1-1/  شرح 
حسب قدراته الشخصية.

مجال العمليات واالرتباط:
اإلسالمية  الشريعة  وفق  اليومية  العبادات  1-2/  تطبيق 

بالتعاون مع اآلخرين.

مجال االتجاهات:
الشريعة  وفــق  اليومية  العبادات  بتطبيق  1-3/  االعــتــزاز 

اإلسالمية.

مجال الحقائق:
2-1/ استخالص المبادئ والمعتقدات اإلسالمية من

 المصادر الشرعية.

مجال العمليات واالرتباط:
الدينية،  والمناسبات  األحـــداث  فــي  2-2/   المشاركة 

واالجتماعية بالتعاون مع اآلخرين.

مجال االتجاهات:
ل الفروقات بين مجموعته، والمجموعات 3-3/ َتَقبُّ

 األخرى.

1 - فــهــــم وتــــطـــبـــيــــق

قــــواعــــد إســـالمـــيـــة
ــددة ــح وأخـــالقـــيـــة م
اليومي: السلوك  في 

نـــشـــط الـــخـــبـــرات 
ــــف  ـــــ ـــــ ـــــ ــــمــــواق وال
اليومــية  الحــياتــيـــة 
ـــاة مــن  ـــوح ـــت ـــس ـــم ال
اإلسالمية: التعاليم 

2 - اكتـشــاف بـأســلـوب

أقرانه  مع  عالقاته  في 
واآلخرين في بيئة ودية 
وفق القيم اإلسالمية:

3- تـحــقــيــق الــتــعــاون
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النتائج المتوقع تحقيقها للمتعلم بعد دراسة  ثانًيا: 
الوحدة الرابعة:- 

كفايات )الوحدة الرابعة(
والنتائج املتوقع

حتقيقها للمتعلم

القيم واالتجاهاتالمهاراتالمعارف
ال���م���ق���ص���ود ب����� �ت���وح���ي���د األس���م���اء   -1

والصفات�.
2- صفات الكمال لله تعالى.

3- فوائد اإليمان بأسماء الله تعالى وبصفاته.

4- ثمرات اإليمان باسم الله تعالى: )العليم(.
5- الفرق بين علم الله تعالى وعلم المخلوقين.
ثمرات اإليمان باسم الله تعالى: )القدير(.  -6

وق��درة  تعالى  ال��ل��ه  ق���درة  بين  ال��ف��رق   -7
المخلوقين.

8- آداب الجلوس على الطرقات.
الفرد  على  حقه  الطريق  إعطاء  فوائد   -9

والمجتمع.
األسباب المبيحة للتيمم.  -10

التعرف على أركان التيمم وسننه.  -11
بيان كيفية التيمم.  -12

التعرف على مبطالت التيمم.  -13
مظاهر قدرة الله تعالى في الكون.  -14

أهمية التأمل في الكون والتفكر فيه.  -15
قبل   -�- محمد  نبينا  ن��ب��وة  دالئ���ل   -16

البعثة.
غار  في   -�- محمد  النَّبي  اعتكاف   -17

حراء قبل البعثة.
واجبنا تجاه نبينا محمد �.  -18

فوائد اكتساب العلم.  -19
اآلداب التي يتحلى بها طالب العلم.  -20

آداب الضيافة، وحقوق الضيف.  -21
 -�- الرسول  عند  اإليجابي  التفكير   -22

وصحابته الكرام.
المخترعات  أس��اس  اإليجابي  التفكير   -23

العالمية الحديثة.
24- األسباب التي تنمي التفكير اإليجابي.

1- ترديد بعض أسماء الله الحسنى.
والجرائد  الكتب  امتهان  ظاهرة  عالج   -2

التي فيها اسم الله تعالى.
3- القدرة على التمييز بين صفات الكمال 

وصفات النقص.
4- المداومة على سؤال الله تعالى.

5- إج����ادة ال��ت��ع��ام��ل ال��ح��س��ن م��ع أف���راد 
المجتمع.

6- التمسك بآداب الطريق.
7-  عدم التمعن والنظر طويالاً إلى الناس.

8- المحافظة على المرافق العامة.
عن  وال��ف��ع��ل��ي  ال��ق��ول��ي  األذى  ك��ف   -9

المارة.
10- األمر بالمعروف والنهي عن المكنر.

إجادة التيمم بالتراب الطاهر.  -11
ال����ق����درة ع���ل���ى اع����ت����زال ال��ع��ص��اة   -12

والمنحرفين.
القدرة على التأمل في الكون.  -13

نبينا  على  والسالم  الصالة  من  اإلكثار   -14
محمد � .

المساهمة في نشر العلم.  -15
16-  مصاحبة طالب العلم.
حسن استقبال الضيف.  -17
ترديد عبارات التفاؤل.  -18

ترديد األحاديث الشريفة المقرر حفظها   -19
وفهمها.

الشرعية  النصوص  بعض  قراءة  إجادة   -20
الواردة في الدروس.

1- اإليمان بأسماء الله تعالى وصفاته.
2- إخالص العمل لله تعالى.

3- الخوف من الله تعالى.
4- تعظيم الله عز وجل.

5- توقير الله تعالى.
6- االستعانة بالله تعالى.

7-  حسن التوكل على الله عز وجل.
8- االلتزام بآداب الطريق.

9- حسن التعامل مع اآلخرين.
10-  نشر المحبة والسالم.

11- سماحة اإلسالم.
12- الشعور بعظمة الله -تعالى- وقدرته.

13- زيادة اإليمان بالله تعالى.
14- التأمل في الكون .

15- حب العلم.
16- احترام المعلم.
17- إكرام الضيف.

18- توثيق الصلة بالله تعالى.
19- الحرص على األفكار اإليجابية.

20- االبتعاد عن األفكار السلبية.
21- تجنب عبارات التشاؤم.
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 الدرس األول
العقيدة

اإليم���ان بأسماء الّله -تع���الى- وصفاته

تمهيد:
توحيد األسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الثالثة وهي: ) توحيد الربوبية – توحيد األلوهية 

– توحيد األسماء والصفات ( التي ينبغي للمسلم أن يتعرف على معناها. 

قال تعالى:  

�ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ�)1(. 

ُف على معنى توحيد األسماء والصفات: 1- أتعرَّ
له رسوله -�-  أثبته  أو  لنفسه  ه -تعالى-  اللَّ أثبته  ما  إثبات  هو  والصفات:  األسماء  توحيد 
من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله -تعالى- عن نفسه أو نفاه عنه رسوله -�- من صفات 

النقص.

 قال تعالى: �  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ ٹ �)2(. 

الله  أسماء  تعظيم  ومن  وصفاتــه،  -تعالــى-  الله  أسمـاء  تعظيــم  المسلم  علـى  يجـب  كما 
تعالــى: أن ال ُيْكثِر الَحِلَف بها ؛ ألنَّ كثرة الحلف تدل على عدم التعظيم له سبحانه وتعالى. 

ی �)3(.  قال تعالى: � ىئ   ی

)1( سورة  األعراف: 180.
)2( سورة الشورى:11.

)3( سورة المائدة:89.
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ا عن ظاهرة: امتهان الكتب والجرائد التي فيها أسماء الله نشاط 1: تحدْث شفهّيً
تعالى، ثم اسأل معلمك عن كيفية عالج هذه الظاهرة. 

ُح أن أسماء  الله -تعالى- كلها حسنى: 2- ُأوضِّ
قال تعالى: �ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  �)1(، ومعنـى أن أسمـــاءه

حسنــى أي: بلغت الغاية في الحسن فال يوجد أحسُن منها.
فمن أسمائه التي أنزلها في القرآن الكريم: ) الرحمن ( وهو اسم من أسماء الله -تعالى-

 الذي يتضمن الرحمة الكاملة الواسعة. 
قال تعالى:  �ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ �)2(.  

ْد بعض أسماء  الحسنى التي وردْت في القرآن الكريم، ثم اكتبها نشاط 2: عدِّ
في الفراغ اآلتي.

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

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

3- ُأبيُِّن أن صفات  -تعالى- التي أثبتها لنفسه صفات الكمال:
لله -تعالى- صفات أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله -�- مثل صفة )الحياة(

 و)العلم( و)القدرة( وكلُّ هذه الصفات َوَأمثاُلها صفات كمال لله -تعالى- ال نقص فيها
 بوجه من الوجوه. 

 قال تعالى: 
�ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ�)3(. 

)1( سورة طه: 8.
)2( سورة اإلسراء:110. 

)3( سورة غافر: 65.
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ُه -سبحانه وتعالى- َعن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله -�-مثل:  وهناك صفات نفاها اللَّ
صفة )الموت( فهي صفة نقص ال تليق بالله -َسبحانه وتعالَى-؛ ألنه حي ال يموت.

قال تعالى: �ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ�)1(.   

ن كلَّ دائرة تشتمل على صفات الله -تعالى- المثبتة له بلون أخضر، نشاط 3: َلوِّ
بلون  -تعالى-  الله  عن  المنفية  الصفات  على  تحتوي  التي  الدائرة  ن  وَلوِّ

أحمر فيما يأتي: 

احلياةالقدرةاملوتالنومالعلمالتعب

4- ُأبيُِّن أهمية اإليمان بأسماء الله -تعالى- وصفاته:
لإليمان بأسماء الله -تعالى- وصفاته أهمية عظيمة منها ما يأتي: 

اإليمان بأسماء الله -تعالى- وصفاته داخل في اإليمان بالله تعالى. -أ
ه -تعالى- وصفاته.  َّها تضمنت بعض أسماء اللَّ سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن؛ ألن -ب
َّها اشتملت على توحيد األسماء والصفات. آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم؛ ألن -جـ

قال تعالى: �ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    

وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ    )2( ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی�)3(.  

ْث أماَم زمالئك عن بعض هذه الفضائل.نشاط 4:  آية الكرسي لها فضائل عظيمة، تحدَّ

)1( سورة الفرقان:58. 
)2( وال يـُوُدُه ِحْفُظُهَما: ال يثقل على الله- تعالى- حفظهما.

)3( سورة البقرة:255.
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ُد بعَض فوائد اإليمان بالله -تعالى- وبأسمائِه وبصفاتِه: 5- ُأعدِّ

فوائد اإلميان بالله -تعالى- وبأسمائه وبصفاته:

أ- محبة الله 
تعالى. 

ب- االبتعاد عن 
املعاصي.

جـ- إخالص 
العمل لله تعالى. 

د- دخول اجلنة.

عن أبي هريرة -�- قال: قال رسول الله �: 
» إن لّله تسعة وتسعين اْسًما، مائة إال واحًدا، من أحصاها )1)دخل الجنة �)2). 

1- التوحيد ثالثة أقسام منها: توحيد األسماء وصفاته. 
2- أسماء الله- تعالى- كلها حسنى.  

3- اإلميان بالله  -تعالى- يتضمن اإلميان بأسمائه وصفاته. 
4-من فوائد اإلميان باألسماء والصفات: إخالص العمل لله تعالى. 

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

....................................................................- 1

....................................................................- 2

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ

)1( أحصاها: حفظها لفظًا وفهمها معنى، وتعبد الله تعالى بمقتضاها. 
ْنيا في اإلقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إال واحدة أو ثنتين. )2( صحيح البخاري كتاب: الشروط باب: ما يجوز من االشتراط والثُّ
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ْف ما يأتي:  السؤال األول: عرِّ
توحيد األسماء والصفات.   -

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

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

ْل ما يأتي:  السؤال الثاني: علِّ
ه تعالى.  المسلم ال يكثر من الحلف بأسماء اللَّ أ  - 

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

نفي صفة الموت عن الله تعالى.  ب- 
.......................................................................

آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم.  جـ- 
.......................................................................

السؤال الثالث: أكمل ما يأتي بما يناسبه من خالل دراستك للموضوع: 
صفات الكمال لله -تعالى- هي الصفات التي ............................... -أ
من أمثلة صفات الكمال لله -تعالى-: صفة الحياة و .............  و .............. -ب
سورة اإلخالص تعدل .................................................. . -جـ
من فوائد اإليمان بالله -تعالى- وبصفاته ................  و .................. -د

السؤال الرابع: َبيِِّن المقصوَد بكلِّ عبارة مما يأتي: 
تعظيم أسماء الله تعالى. أ  - 

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

أسماء الله - تعالى- كلها حسنى. ب- 
.......................................................................
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ال��درس الثاني
العقيدة

ه -تع���الى- وقدرته علم اللَّ

تمهيد:
قال تعالى: 

�ٱ  ٻ  ٻ     ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ ٿ  �)1(.

قال ابن عباس -�- نزلت هذه اآليات في المشركين، فقد كانوا ينالون من رسول الله -�-، 
فيخبره جبريل -�-  بما قالوا، فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى ال يسمَع إله محمد)2(. 

في  ما  ويعلم  المشركين،   هــؤالء  كــالم  يسمع  شــيء،  بكل  عليم  -تعالى-  الله  ولكنَّ 
صدورهم؛ ألنه -سبحانه وتعالى- ال يخفى عليه شيٌء في األرض وال في السماء، يعلم السر 

وأخفى، وهو سبحانه له األسماُء الحسنى ومنها: )العليم( و)القدير(.

 قال تعالى: �ژ  ڑ  ڑک  ک  ک        ک گ �)3(.

1- ُأَبيُِّن معنى اسم الله -تعالى- ) العليم ( وثمراته:
هو العالم بكل شيء الذي شمل علُمه كلَّ المعلومات وأحاط بها.العليم:

وكلُّ علم جاءت به الرسل إنما هو من علمه سبحانه وتعالى.

 قال تعالى: �جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب   جت  حت  خت�)4(.

وقال تعالى: �حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ جس �)5(.

)1( سورة الملك: 14-13.
)2( تفسير زاد المسير - ابن خلدون - سورة الملك اآليتان )14-13(.

)3( سورة الروم: 54.
)4( سورة طه: 98.

)5( سورة الطالق: 12.
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: )العليم( ثمرات مباركة على العبد منها ما يأتي:  ولإليمان باسم  

الخوف من الله تعالى:  أ- 

لٌع على أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة، ولذلك فهو  العبد يعلم أن  -تعالى- ُمطَّ
يلتزم باالستقامة على أمر  تعالى.

قال تعالى: �  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں ڻ �)1(. 

طلب العلم من الله تعالى: ب- 

م اإلنسان ما لم يعلم، والعبد لن يستطيع الحصول   -سبحانه وتعالى- َهو الذي علَّ
تعالى:                                                                             قوله  دائًما  يــرّدد  أن  عليه  ينبغي  ولذلك  تعالى،  بإذنه  إال  معلومة  أي  على 

� ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ �)2(.

مك عن بعض مصادر المعرفة التي يتزود بها اإلنسان. نشاط 1: ابحث مع معلِّ

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

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

ُح الفرَق بين علم   – تعالى – وعلم الخالئق: 2-  ُأوضِّ

ال يمكن أن يتساوى علم الخالق –جل شأنه – وعلم المخلوقين.

ٱ ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ   قال تعالى:  �    

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ�)3(.

)1( سورة البقرة:235.
)2( سورة طه: 114.

)3( سورة الشورى: 11.
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علم المخلوقينعلم الله تعالىالرقم

تعالى: 1 قــال  ــيء،  ش بكل  ومحيط  ــع  واس

�حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ جس �)1(.

قاصر محدود، قال تعالى:

�ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی �)2(.

ال يعتريه نسيان، قال تعالى: 2

�مج  جح      مح  جخ حخ �)3(.

يصيبه النسيان، قال تعالى: 

�ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ�)4(.

يعلم الماضي والحاضر والمستقبل: 3

قال تعالى: �ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ�)5(.

والحاضر  الماضي  مــن  شيًئا  يعلمون 
ويجهلون المستقبل تماًما، قال تعالى: 

� ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   �)6(.

هناك خمسُة أموٍر من الغيب ال يعلمها إال الله تعالى.  افتح المصحف      نشاط 2:
الشريف واقرْأ  آخر آية من سورة لقمان رقم )34( لتعرف هذه األمور الخمسة.

ُف على معنى اسم   -تعالى- ) القدير( وثمراته: 3- َأتعرَّ
يدل هذا االسم على إثبات صفة القدرة لله تعالى وأنه سبحانه وتعالى كامل القدرة.

هو القادر على كل شيء لما تقتضيه حكمته.القدير:

)1( سورة الطالق:12.
)2( سورة اإلسراء: 85.

)3( سورة مريم: 64.

)4( سورة طه: 115.
)5( سورة النمل:65.

)6( سورة لقمان: 34.
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أنه خلق الكون بما فيه، وأنه يحيي ويميت، وأنه يبعث العباد  ومن مظاهر قدرته سبحانه وتعالى: 
للجزاء، وأنه إذا أراد شيئًا فإنه يقول له: كن فيكون.

قال تعالى: �ې   ې  ې  ى ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ وئ  وئ�)1(. 
ولإليمان باسم الله: )القدير( ثمرات عظيمة يجنيها العبد المسلم منها ما يأتي:

- وتوقيره، قال تعالى:�ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ    أ  -  تعظيم الله -

وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ�)2(. 

االستعانة بالله -تعالى- وحسن التوكل عليه.    ب- 

ها بيده، وكان من  جـ-  المداومة على سؤال الله – تعالى – واإلكثار من دعائه؛ ألن األموَر كلَّ
ْت قلبي على دينك�)3(. أكثر دعاء نبينا محمد -�-: » اللهم يا ُمقّلَب القلوب َثبِّ

ْث أمام زمالئك عن بعض مظاهر قدرة الله - تعالى - في خلق اإلنسان.نشاط 3: تحدَّ

ُح الفرق بين قدرة الله – تعالى – وقدرة المخلوقين: 4- ُأَوضِّ
الله - سبحانه وتعالى - له كمال القدرة، ومن كمال قدرته: خلق السموات واألرض وما 

ه من لغوب، قال تعالى:  بينهما في ستة أيام وما مسَّ

�ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ�)4(. 

ها تتصف بالعجز والقصور. وأما قدرة المخلوقين فإنَّ

)1( سورة النحل:40.
)2( سورة الزمر: 67.

)3( المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات باب: كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، الجزء 1 ، الصفحة 706.
)4( سورة ق: 38.
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غوية  وابحث عن معنى كلمة )لغوب(.نشاط 4:  ارجْع إلى أحد المعاجم اللُّ

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

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

1- الله -سبحانه وتعالى- له األسماء احلسنى ومنها: العليم والقدير. 
2- اسم الله – تعالى – )العليم( يغرس في قلب العبد اخلوف من الله تعالى. 

3- اسم الله – تعالى – ) القدير( ُيَقّوي في العبد االستعانة بالله  تعالى.
4- علم الله – تعالى – واسع ال حدود له، وعلم املخلوقني محدود.

5- الله -سبحانه وتعالى- له كمال القدرة ، بينما قدرة املخلوقني عاجزة وقاصرة.  

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

.................................................................... - 1

.................................................................... - 2

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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ْف ما يأتي:  السؤال األول: عرِّ
اسم الله ) العليم (:.................................. . أ   - 
اسم الله ) القدير (:.................................. . ب- 

السؤال الثاني: اكتْب ثمرًة واحدًة لكلِّ مما يأتي: 
من ثمرات اسم الله - تعالى – العليم.................................. . أ  - 
من ثمرات اسم الله – تعالى – القدير.................................. . ب- 

السؤال الثالث: أجْب عما يأتي: 
ملاذا يحرص العبد على أن يكون مستقيًما على أمر الله تعالى ؟ أ  - 

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

ما الفرق بني قدرة الله- تعالى- وقدرة املخلوقني؟ ب- 
.......................................................................

السؤال الرابع: امأل اْلفراغات في الجدول اآلتي من خالل دراستك للموضوع:

علم املخلوقنيعلم الله  تعالى 

..................................واسع ومحيط بكل شيءأ

يصيبه النسيان..................................ب

..................................يعلم املاضي واحلاضر واملستقبل جـ
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مها: مفردات نتعلَّ

معـــناهــــا الكلمة

احذروا وابتعدوا. إياكم واجللوس.

ال نستطيع االستغناء عنها. . ما لنا بدٌّ

منع البصر عن احملرمات. غض البصر.

منع األذى. كفُّ األذى.

ف إلى راوي الحديث الشريف: 1- أتعرَّ

بطاقة تعريفية لراوي الحديث:

اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة.    

شهرته: كنيته » أبو سعيد �. 

والدته: في السنة العاشرة قبل الهجرة.

 وفاته: أربع وسبعون للهجرة )74هـ(.

َرَوى عن النبي -�- ألًفا ومائة وسبعين )1170( حديًثا.

ُح أهمية الطريق لإلنسان: 2- ُأوضِّ
حاجاتهم  ليقضوا  الناس  به  يلتقي  المجتمع،  أفراد  جميع  بين  مشترك  عام  ِمرَفٌق  الطريق     
اليومية، فال يجوز الجلوس في غير األماكن المخصصة له؛ ألنَّ فيه عرقلًة للمرور، وتعطياًل 

لمصالح الناس.
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ن فوائدها بالتشاور مع زمالئك.نشاط 2: ما سبب إنشاء الطرقات ؟ بيِّ

فوائد إنشاء الطرقات:
............................

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

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

3- ُأَبيُِّن كيفية اهتمام اإلسالم بالطريق:
لقد فاق اإلسالم بآدابه وتشريعاته التي خصَّ بها الطريق كل النظم الحديثة، وقد أمر المسلمين 
ق بهذه اآلداب، وفي هذا الحديث الشريف بدأ الرسول -�- بيان آداب الطريق بأسلوب  بالتخلُّ
-، فبدأ بكلمة »إياكم�، وهذه الصيغة تدل على  هادئ وحوار هادف مع صحابته الكرام -
اس، وربما يؤدي إلى  التحذير من الجلوس في الطرقات؛ ألنَّ ذلك يؤدي إلى كشف عورات النَّ
الكالم غير الالئق واْلغيَبة)1(  في حق من َيُمرُّ به، وبعد أن نهانا عن ذلك أعطانا بعض الشروط 

للجلوس في الطرقات بقوله -�-: » فأعطوا الطريق حقها�.

ُد حقوق الطريق التي وردت في الحديث الشريف: 4-  ُأعدِّ
أواًل: غضُّ البصر: عدم التمعن والنظر طوياًل إلى الناس، وهذا ما نراه في تصرفات بعض 

الشباب أحياًنا، وغض البصر أمر إلهي كما بينته اآلية الكريمة اآلتية.
قال تعالى: 

� ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک�)2(.  
ثانيًا: كف األذي: وهو نوعان: قولي وفعلي.

فالقولي مثل: الغيبة والنميمة والسخرية والتعليقات على الماّرة.
وأما الفعلي فمثل: المضايقة في الطريق كسد الطريق عن الماّرة أو إتالف المرافق العامة.

)1( الغيبة: أن تذكر أخاك في غيابه بما يكره. 
)2( سورة النور: 30. 
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ه يجب على الجالس في الطريق ردُّ السالم. م أحد الماّرة فإنَّ الم: إذا َسلَّ ثالًثا: ردُّ السَّ

قال تعالى: �ی  جئ  حئ    مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب  مب      ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت�)1(. 

ابقة امأل الفراغ داخل المستطيل:نشاط 3: من خالل قراءتك لآلية الكريمة السَّ

أ- مفتاح القلوب هو:.........................

ب- من آداب رد السالم:

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

رابًعا: األمر بالمعروف:  واألمر بالمعروف مسؤولية واجبة على المسلم يستطيع من خاللها 
حث الماّرة على الخير بأسلوب حسن وكلمة طيبة.

خامًسا: النهي عن المنكر:  فإذا رأيتم أحد الماّرة يفعل منكًرا فانَهْوه عنه بالتي هي أحسن 

ب ومرغوب بعيًدا عن الشدة والغلظة)2(.   بأسلوب ُمحبَّ

قال تعالى: � ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   

ڄ   ڄ  ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ  

ڃ  ڃ �)3(.

)1( سورة النساء:86 .
)2( الغلظة: القسوة والعداوة. 

)3( سورة آل عمران:110.
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أ – قارْن باألمثلة بين األمر بالمعروف  والنهي عن المنكر في الجدول اآلتي: نشاط 4:

النهي عن المنكراألمر بالمعروف

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

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

5-  أستنتج فوائد إعطاء الطريق حقه على الفرد والمجتمع: 
من الفوائد التي تعود على الفرد:

تحمل المسؤولية. -أ

المعاملة الحسنة مع اآلخرين.  -ب

من الفوائد التي تعود على المجتمع: 

يتسم بالمحبة والتآلف. -أ

َيْنَعُم بالسالم والطمأنينة. -ب
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1- الطريق مكان عام وملك للجميع.
ر الرسول -�- من الجلوس على الطرقات بأسلوب ودود. 2- حذَّ

3- للطريق خمسة حقوق البد أن يلتزم بها المسلم منها: كفُّ األذى.
4- من فوائد حقوق الطريق على الفرد: تحمل المسؤولية والمعاملة الحسنة.

5- من فوائد حقوق الطريق على المجتمع: نشر المحبة والسالم. 

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

.................................................................- 1

.................................................................- 2

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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السؤال األول: أجْب عما يأتي:
َمْن راوي الحديث الشريف الوارد في الدرس ؟ أ   - 

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

أحسب بمعادلة رياضية كم عاًما عاشها راوي الحديث من خالل بطاقته التعريفية. ب- 
.......................................................................

كيف اهتمَّ اإلسالم بحق الطريق ؟ جـ- 
.......................................................................

السؤال الثاني: اكتْب أمام كلِّ موقف مما يأتي ما يناسبه من حقوق الطريق:
ت امرأة.   ).....................( رجل جالس على الطريق أنزل عْينيه عندما مرَّ -أ
وقف رجل يسأل عن مكان السوق المركزي فأخبرَته.    ).....................( -ب
م عليك زميلك في الطريق فرَدْدَت عليه السالم.      ).....................( َسلَّ -جـ

قمَت بإزاحة حجر من وسط الطريق كان يضايق الماّرة.  ).....................( -د
منعَت صديًقا لك من السخرية بالسائرين في الطرقات. ).....................( -هـ

 السؤال الثالث: أكمل ما يأتي بما يناسبه من خالل دراستك.
الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف..................................... -أ
من أمثلة األذى القولي: الغيبة والنميمة و................................... -ب
من أمثلة األذى الفعلي: سد الطريق و...................................... -جـ

بـ.............  َيْنَعُم  الطريق  بحقوق  أفراده  يلتزم  الذي  المجتمع  -د
و...............

السؤال الرابع: أكمل المخطط السهمي اآلتي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آداب حق الطريق
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الــدرس الرابع
الفقه

م َيمُّ التَّ

تمهيد:
ــى:                                                                                                              ــال ــع ــــال ت ـــن الــــنــــاس، ق ــة ع ــق ــش ــم ـــــع ال ــــن الـــرحـــمـــة والـــيـــســـر ورف ــــــالم دي اإلس
األرض  تراب  جعل  أن  -تعالى-  الله  رحمة  ومن   ،)1(� ۓۓ�   ے   ے    ھ   ھ    ھ    �ھ  

صالًحا للطهارة، والطهارة التي تكون باستخدام التراب الطاهر نسميها: )التيمم(.
قال رسول الله -�-: »وُجِعَلت لي األرُض مسجًدا وطهوًرا �)2(.

م وُأَبيُِّن مشروعيته: َيمُّ ُف التَّ 1- ُأَعرِّ
هو استخدام التراب الطاهر لمسح الوجه واليدين، بنّية استباحة الصالة.التيمم: 

والدليل على مشروعية التيمم قوله تعالى: 
�ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ �)3(.  

وعن أبي ذر -�-  أن رسول الله -�- قال: 
يَِّب)4( َطُهوُر المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين �)5(. عيَد الطَّ »إنَّ الصَّ

ُد األسباَب المبيحة للتيمم: 2- ُأَعدِّ
التيمم ُيغني عن الوضوء وعن الُغسل الواجب، وهو مباح للمسلم في حاالت خاصة هي: 

إذا لم يجد الماء. -أ
إذا كان الماء ال يكفي للطهارة. -ب

إذا عجز عن استعمال الماء. -ج
)1( سورة الحج: 78.

)2( صحيح البخاري كتاب: التيمم    باب: حدثنا عبدالله بن يوسف. 
)3( سورة النساء: 43. 

)4( الصعيد الطيب: أي التراب الطاهر.
)5( سنن الترمذي  كتاب: الطهارة  باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء.
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عرض مشهد تمثيلي يظهر فيه أحد المتعلمين ُمحتاًرا لعدم وجود ماء نشاط 1:
ه تعالى بجواز التيمم بالتراب.  للوضوء، فيرشدُه زميلُه إلى رحمة اللَّ

م وسننه:- َيمُّ ُف على أركان التَّ 3- َأَتعرَّ

م يمُّ أركان التَّ

2- ضرب اليدين 1- النية.
على التراب الطاهر.

3- مسح الوجه ثم 
الكفني مرة واحدة.

4- الترتيب.

سنن التيمم:
التسمية: وهي قول )باسم الله( وهذه التسمية مشروعة في كل عمل يقوم به المسلم.

م في الصورة اآلتية:نشاط 2: يمُّ ن أعضاء التَّ       َلوِّ
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م: َيمُّ ُح كيفية التَّ 4- ُأوضِّ
ثم  الله(،  م بقصد )استباحة الصالة(، ثم يقول: )باسم  َيمُّ التَّ نية  أواًل  بقلبه  المسلم  ينوي 
ْيه  ْيه على األرض سواء أكان تراًبا أم رمال أم حجارة، ويجوز له أن ينفض الغبار من كفَّ يضرب بكفَّ

ْيه.  نفًضا خفيًفا، ثم يمسح وجهه مسحة واحدة، ثم يمسح كفَّ

ا.نشاط 3: يذهب المتعلمون بإشراف معلمهم إلى حديقة المدرسة لتطبيق التيمم عملّيً

ُد مبطالت التيمم: 5- ُأعدِّ
كّل ما ُيبطل الوضوء ُيبطل التيمم.  -أ

وجود الماء لَمْن فقده. -ب

القدرة على استعمال الماء لمن كان عاجًزا عن استعماله. -جـ

م قبل أن يدخل المسلم في الصالة. َيمُّ هذه هي مبطالت التَّ

أما إذا كان التيمم صحيًحا ودخل المسلم في الصالة فهو ال يخلو من أحد أمرْين:-

األمر األول:  إذا حضر الماء في أثناء الصالة، فعليه حينئٍذ أن يقطع الصالة ثم يتوضأ، ويعيد 
الصالة من جديد.

األمر الثاني: إذا حضر الماء بعد أن انتهى من الصالة فصالته صحيحة، وليس عليه إعادة. 

نشاط ال صفي: 
م، شارْك برسالة إلكترونية بواسطة أحد برامج التواصل  َيمُّ من خالل دراستك لموضوع التَّ

االجتماعي عن رحمة الله -تعالى- بالمسلمين ويسر الدين اإلسالمي.
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1- اإلسالم دين سماحة ويسر.
م: هو قصد التراب الطاهر بضربه بالكفني ملسح الوجه واليدْين.  َيمُّ 2- التَّ

م عند فقد املاء أو عدم القدرة على استعماله.  َيمُّ 3- يباح التَّ
4-  إذا حضر املاء في أثناء الصالة فعلى املصلي أن يقطعها، ثم يتوضأ، ويعيدها من جديد،      

وإن حضر املاء بعد االنتهاء من الصالة فال إعادة عليه وصالته صحيحة. 

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

....................................................................- 1

....................................................................- 2

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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العبارة  الصحيحة، وعالمة )×( مقابل  العبارة  السؤال األول:  ضْع عالمة )√( مقابل 

غير الصحيحة فيما يأتي: 
)   ( اإلسالم دين يسر وسماحة.        -أ
)  ( النّية من سنن التيمم.         -ب

)  ( التسمية ركن من أركان التيمم.        -جـ

السؤال الثاني:  ضْع رقم كلِّ حالة من المجموعة ) أ ( أمام ما يناسبه من األحكام الشرعية 
في المجموعة ) ب ( فيما يأتي:

)ب(الرقم)أ(الرقم

ال يجوز حضر املاء بعد أن انتهى املسلم من صالة الظهر التي تيمم لها. 1
ال يعيد الصالة حضر املاء قبل أن ينتهي املسلم من أداء صالة العصر التي تيمم لها. 2
أرادت مرمي التيمم فضربت األرض بكفيها ومسحت وجهها 3

ْت.  فقط ثم َصلَّ
يتوضأ وُيعيد 

الصالة 

م: َيمُّ السؤال الثالث: صنِّف األعمال اآلتية إلى مبيحات ومبطالت التَّ
فقد املاء – كّل ما يبطل الوضوء – العجز عن استخدام املاء – حضور املاء بعد فقده

مبطالت التيمممبيحات التيمم 

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

 ............................... ...............................
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الــدرس الخامس
السيـــــــرة

تأمل الرسول -�- في غار حراء

تمهيد:
كان العرب قبل اإلسالم يعرفون تمام المعرفة أنَّ   -تعالى- هو الذي خلقهم، وخلق الكون 

بما فيه. قال تعالى: �  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ�)1(.   
َّهم وجدوا آباءهم يفعلون هذه  ين على عبادة األصنام؛ والسبب في ذلك أن ولكنهم كانوا ُمصرِّ
العبادة الباطلة فقلدوهم تقليًدا  أعمى دون أن يفكروا، فأرسل   -تعالى- إليهم رسولنا محمًدا 

-�- ليصحح لهم هذا الفكر الخاطئ، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده ال شريك له.
قال تعالى: �  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب�)2(.

1- أذكر بعض الرجال الذين رفضوا ديانة قريش قبل البعثة المحمدية:
اجتمعت قريش في عيد من أعيادها تعظم األصنام وتذبح لها الذبائح، فرأى بعض األفراد أنَّ 
هذا الذي تفعله قريش ال يقبله العقل وال الفكر الصحيح فاعتزلوهم، وكان من بين هؤالء األفراد: 

)ورقة بن نوفل( و)زيد بن عمرو بن ُنَفْيل(.
أ   -  ورقة بن نوفل)3(:  ترك دين قريش الفاسد، وخرج في البالد يبحث عن دين صحيح فاهتدى إلى 
النصرانية والتزم التوحيد الصحيح، وقد مات في بداية البعثة المحمدية.

خطأ  على  قومه  رأى  لما  التفكير،  سليم  الفطرة  نقي  رجاًل  كان  ُنَفْيل)4(:  ب - زيد بن عمرو  بن 
فارقهم، واعتنق دين إبراهيم -�- )الحنيفية()5( وقال )أعبد رب إبراهيم( وقد 

مات قبل البعثة المحمدية بخمس سنيَن على ملة التوحيد لله رب العالمين.
)1( سورة الزخرف: 87.

ة: َتعني مذهب وطريقة اتبعوها وهي عبادة األصنام. )2( سورة الزخرف: 22- ُأمَّ
)3( هو الذي بشر النبي -�- بالنبوة عندما قص عليه خبر الوحي. 

)4( ابنه )سعيد بن زيد( أحد العشرة المبشرين بالجنة، زوج )فاطمة بنت الخطاب( أخت عمر بن الخطاب بن ُنَفْيل �. 
)5( الدين الحنيف: الدين المستقيم الذي ال عوج فيه وهو اإلسالم. 
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نشاط 1:
جلسَت مع أصدقائك فِي النادي تشاهد مباراة كرة القدم، وبعد مدة  قصيرة 

من بداية المباراة سمعت المؤذن يؤذن لصالة العصر، فماذا تفعُل؟

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

2- َأتأمُل بعض مظاهر قدرة الله -تعالى- في الكون:
إذا تفكرنا في هذا الماء الذي نشربه وجدناه عديم اللون والطعم والرائحة، وإذا شربه النبات 
خرجت منه أزهار مختلفة األلوان واألشكال تفوح منها روائح عطرة كالفل والياسمين، فمن أين 

ه تعالى! أتت هذه األلوان الجميلة، وهذه الروائح العطرة؟ إنها قدرة اللَّ

قال تعالى:  �   ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ�)1(.

وكذلك تخرج ثمار الفواكه والخضروات بأنواعها الكثيرة مختلفة اللون والشكل والطعم، 
بالرغم من أنها ُتروى بماء واحد، فمن أين جاء هذا الطعم المختلف؟ إنها قدرة الله تعالى!. 

قال تعالى: �ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ�)2(.
نشاط 2:

        غير صنوان                         صنوان                

و�غير  �صــنــوان�  هما  مختلفتين  بصفتين  النخيل  -تعالى-  الله  وصــف 
صنوان«. ارسم نخلتين توضحان معنى كلمة �صنوان�، ثم ارسم نخلتين 

أخريين توضحان معنى �غير صنوان�. 

)1( سورة فاطر: 27- ُجَدٌد: خطوط تكون في الجبال، غرابيب: شديدة السواد مثل الغراب.
)2( سورة الرعد: 4.
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ُح اعتكاف))) النبي-�- في غار حراء قبل البعثة:  5- ُأوضِّ
كان  ما  يقبل  لم  والتفكير،  الفطرة  نبينا محمد -�- سليم  كان 

غار  واتخذ  فاعتزلهم  واألخللاق،  العقيدة  في  فساد  من  قومه  عليه 

واألوالد  الزوجة  فترك  مخلوقاته،  في  والتفكر  ربه  لعبادة  مكانًا  حراء 

ه  لكنَّ المظلم،  الموحش  المكان  هذا  إلى  وحيًدا  وذهب  واألصدقاء 

كان سعيًدا بمناجاة خالقه، وكانت زوجته الوفية السيدة خديجة-

التي  أيام شهر رمضان ولياليه  إلى أن يقضي  بالطعام والشراب، وتطمئن عليه باستمرار  له  - تبعث 

اعتادها كل عام، ثم يعود إلى بيته، وكانت بداية هذا االعتكاف قبل بعثته -�- بثاث سنوات إلى 

- إلى ابن  أن بلغ األربعين من عمره، حتى نزل عليه الوحي في ليلة القدر، فذهبت به خديجة -

َره بالنبوة. قه وَبشَّ عمها )ورقة بن نوفل( فسمع منه قصة الوحي فصدَّ

ُد واجبي تجاه النبي �: 6- ُأحدِّ
نبينا محمد -�- هو الذي اختاره ربه ليكون   للعالمين، فيجب علينا أن نحفظ له حقوقه، 

فنطيعه فيما أمر به ونبتعد عما نهى عنه، كما يجب علينا محبته والصاة والسام عليه كلما ذكر اسمه.  

قال تعالى: 

�ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ �))(. 

»من صلى عليَّ صالًة واحدًة  الله -�-:  وعن أنس بن مالك -�- قال: قال رسول 

ت عنه عشُر خطيئات، وُرِفَعْت له عشُر درجات«))(. صلى اللُه عليه عشَر صلوات، وُحطَّ

))( االعتكاف: لزوم المكان واإلقامة فيه للعبادة مثل االعتكاف في المسجد. 
))( سورة األحزاب: 56. 

))( سنن النسائي  كتاب: السهو  باب:  الفضل في الصاة على النبي �. 

   صورة غار حراء
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أنا َأكتُب في الفراغ اآلتي صيغة من صيغ الصالة والسالم على نبينا محمد �: نشاط 5:

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

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

1- التفكير السليم يهدي إلى اإلميان بالله تعالى.
2- من مظاهر قدرة  - تعالى- في الكون: املاء والنبات والشمس والقمر.

3- من ثمرات التأمل في الكون: زيادة اإلميان  -تعالى- واخلوف منه.
4- من دالئل النبوة قبل البعثة: الرؤيا الصادقة، وتسليم احلجر والشجر.

5- اتخذ النبي -�- غار حراء مكاًنا لعبادة  -تعالى- والتأمل في مخلوقاته.

6- واجبنا نحو نبينا محمد -�- أن نتبع سنته، ونكثر من الصالة والسالم عليه.

رس هي: )...................................... ) القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

.................................................................... - (

.................................................................... - (

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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السؤال األول:  ضــْع عالمة )√) مقابل العبارة الصحيحــة، وعالمــــة )×) مقابل العبارة 
غير الصحيحة فيما يأتي:

)  ( التفكير الصحيح يهدي اإلنسان إلى اإليمان بالله تعالى.    -أ
)  ( كان العرب قبل اإلسالم يعترفون بأنَّ الّله - تعالى - هو خالق الكون.   -ب

 )  ( دين النصرانية هو الدين الذي اهتدى إليه )زيد بن عمرو بن نفيل(.   -جـ
)  ( ظهرت بوادر النبوة بعد مبعث النبي �.       -د

السؤال الثاني: اكتْب ثالًثا من فوائد التأمل في الكون: 
...................................................................... -أ

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

....................................................................... -جـ
السؤال الثالث: أجْب عما يأتي:

بم تفسر إصرار قريش على عبادة األصنام بالرغم من إقرارهم بوجود الله تعالى؟ -أ
.......................................................................

عالم يدل اعتزال كل من )ورقة بن نوفل( و )زيد بن عمرو( لدين قريش؟ -ب
.......................................................................

- للنبي �. اكتب مثاًل يدل على وفاء السيدة خديجة - -جـ
.......................................................................

متى بدأ النبي -�- العتكاف في غار حراء؟ -د
.......................................................................

د الفترة الزمنية التي كان النبي -�- يتعبد الله - تعالى- فيها في غار حراء قبل البعثة. حدِّ -هـ
.......................................................................

السؤال الرابع: أكمل ما يأتي بما يناسبه من خالل دراستك:
من دلئل النبوة قبل البعثة...................... و......................... -أ

نزلت الرسالة على النبي-�- وهو في سن................................ -ب

واجبنا نحو النبي -�- أن..................... و........................ -جـ
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الــدرس السادس
التهذيب

آداب المتعلـم

تمهيد: 
للعلم فضل كبير وشرف ومكانة ينالها المتعلم في الدنيا واآلخرة، ويرفع أهله إلى أعلى الدرجات 

قال تعالى:� مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج مج �))(.
وقال رسول الله -�-:  »ما من خارج يخرُج من بيته في طلب العلم إال وضعت له المالئكُة 

َأجنَِحَتها رًضا بِما َيْصَنُع«))(.

د بعض فوائد العلم لطالبه:  )- أعدِّ
ده علمه، وخير العلم هو الذي ينفع صاحبه سواء أكان  اإلنسان له عند الله - تعالى- مقام يحدِّ

ه طريق  ا، فالعلم سبب للرفعة عند الله وعند الناس، وطلب العلم عبادة، كما أنَّ ا أم دنيوّيً علًما دينّيً

الوصول للجنة، ويبقى أجــره بعد موت صاحبــه، فعن أبي هريره -�- أن رســـول الله -�-

»إذا مات اإلنساُن انقطع عنه عمُله إال من ثالثٍة: إال ِمن صدقٍة جاريٍة، أو علٍم ُيْنَتُفع به، أو  قال: 

ولٍد صالٍح يدعو له«))(.

ِف المواد التي َتْدُرُسها في الصف السادس إلى ما يأتي: نشاط 1: َصنِّ

علوم دنيويةعلوم دينية

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

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

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

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

))( سورة المجادلة:)).
- حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه  حديث 79)18.  ))( مسند أحمد بن حنبل - مسند الكوفيين -

))( صحيح مسلم كتاب: الوصية باب: ما يلحق اإلنسان من ثواب بعد وفاته. 
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2- َأْحِرُص على االلتزام بآداب طلب العلم.

أ  -  إخالص النية لله تعالى:

فإذا جاء اإلنسان إلى مجلس العلم بقلب مخلص ونية عالية، وجلس بإنصات وابتعد عن 
حب الظهور والتكبر على األقران))( بلغ بعلمه أعلى المراتب.

به وجُه  ُيبتَغى  م علًما مما  َتَعلَّ »من  الله -�-:  قال رسول  أبي هريرة -�- قال:  فعن 

-،  ال يتعلمه إال لُِيصيب به َعَرًضا )2) من الدنيا ; لم َيجْد َعْرَف الجنة يوم القيامة يعني  الّله -

ريحها « ))(.

ب- احترام المعلم: 

ره،  إنَّ احترام المعلم حضارة ورقي، فيجب عليك عزيزي -المتعلم- أن تحترم معلمك وُتَقدِّ
وذلك باتباع النصائح اآلتية:

رس. مك وهو يشرُح الدَّ � أنصْت إلى معلِّ

� ل تتحدْث مع زميلك إل بإذن معلمك.

� ل تمزْح ول تضحْك في أثناء الحصة.

مك والدعاء له بالخير. � سارْع إلى مساعدة معلِّ

عــن عمار بن أبــي عمار، أنَّ زيد بن ثابت -�- ركب يوًما، فأخذ ابن عباس -�-  

بركابــه، فقال له: »تنح يا ابَن عم رسول الله -�- فقال له: هكذا ُأِمْرنا أن نفعَل بعلمائنا وكبرائنا، 

لها فقال: هكذا ُأِمْرنا أن نفعل بأهل بيِت نبينا � «))(.  فقال زيد: أرني يدك، فأخرج يده، فقبَّ

))( األقران: الرفاق في العمر والعمل والمقصود: الزمالء في الدراسة. 
))( عرضًا من الدنيا: متاعًا ونصيبًا وحاجة. 

))( سنن أبي داود كتاب: العلم   باب: في طلب العلم لغير الله تعالى. 
))( كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، باب: زيد بن ثابت -�-،ج)1، ص96).
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ُيقاُم احتفاٌل عالميٌّ بيوم المعلم ُكلَّ عاٍم. نشاط 2:
المعلمين  ألحد  تهنئة  بطاقة  وصمم  اليوم،  هذا  تاريخ  عن  ابحْث 

بالتعاون مع زمالئك، وقم بإهدائها له.
ألصْق صورة البطاقة هنا.

جـ- الجد واالجتهاد في طلب العلم:
إنَّ الصبر على المذاكرة والتحصيل من الجتهاد.

قال تعالى: �ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ�))(. 

بطول  إل  الحفظ  يكون  ول  العلم،  وُيحفُظ  المعلومات،  َترُسُخ  َجْهد  من  تبذل  ما  فبقدر 
الغداُة)3)                                          ثم   .... األسحاُر)2)  الحفظ  أوقات  )َأجــوُد  البغدادي:  الخطيب  يقول  المذاكرة. 

وأجوُد  أماكن الحفظ الغرُف وكلُّ موضع َبُعد عن اْلُمْلهيات())(.

))( سورة الكهف: 68-67.
))( األسحار: آخر الليل قبيل الفجر. 

))( الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. 
))( المجموع شرح المهذب - لإلمام النووي - ج) صفحة7). 
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لديك اختبار في مادة العلوم. إليك)1) طريقتان للمذاكرة. نشاط 3:
اختر الطريقة التي تدل على الجد واالجتهاد، ثم ابتكْر طريقتك الخاصة 

للمذاكرة واْكُتبها.

الطريقة الثانيةالطريقة األولى
الجلوس في الحديقة على مقعد مريح 
ساعات  لعدة  المقرر  الكتاب  وقــراءة 
دقائق  عشر  لمدة  راحــة  فترة  تتخللها 

كل ساعة.

وقراءة  المذاكرة  طاولة  على  الجلوس 
بالهامش  وتلخيصها  رس  ــدَّ ال فقرات 
وطرح  المهم  على  الخطوط  ووضــع 
خارجي  دفتر  في  عنها  واإلجابة  أسئلة 

وتكرار المعلومة ومراجعتها.

طريقتي الخاصة في المذاكرة

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

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

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

د-  العمل بالعلم:
فالعلم إن لم يترجْم إلى عمل فما الفائدة منه ؟!

ا كل ما تعلمته في مدرستك من علوم  لذلك ينبغي عليك عزيزي -المتعلم- أن تطبق عملّيً
ة مما تعلمَت. دينية ودنيوية حتى تحقق الفائدة المرجوَّ

- في كتابه الكريم العاملين بما عملوا، فقال  تعالى:  لقد مدح   -
�ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ�)2). 

وقال الشافعي: ليس العلُم ما ُحِفظ، العلُم ما نفع)3). 
))( كلمة )إليك( هنا بمعنى )خذ(.

))( سورة الزمر: 18.
))( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، لبن جماعة، مجلد)، صفحة 5).  
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3- أقتدي بالصحابة الكرام والعلماء المخلصين في حرصهم على طلب العلم:
عن كثير بن قيس، قــال: كنت جالًسا مع �أبي الدرداء� فــي مسجــد دمشــق فجاءه  أ - 

من  جئُتك  إني  الـــدرداء،  أبا  يا  فقاَل:  رجــٌل 

ك  مدينة الرسول -�- لحديث بلغني عنك أنَّ

تحدثه عن رسول الله -�-، ما ِجْئُت لِحاجٍة 

ي سمعت رسول الله -�- يقول:  فإنِّ

المالئكة  وإنَّ  الجنة،  طرق  من  طريًقا  به  سَلَك   علًما  فيه  يطلب  طريًقا  سَلَك  »من   

لتضع أجنحتها رًضا لطالب العلم«))(.  

يقول  أبي  سمعُت   « العلم:  طلب  في  الرازي  أبيه  رحلة  ذكر  عند  حاتم  أبي  ابن  ب -  قال 

خرجُت من الري سنة 213 في شهر رمضان ورجعُت سنة 221 «))(.

احسب السنوات التي قضاها اإلماُم الرازي في طلب العلم.نشاط 4:

العملية احلسابية:...........-...........=........... سنوات.

ابحْث في محرك البحث اإللكتروني عن االسم الجديد لمدينة ) الري (.نشاط 5:

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

))( سنن أبي داود كتاب: العلم  باب: الحث على طلب العلم. 
))( تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل لبن أبي حاتم الرازي، مجلد ) صفحة 59). 
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1- للمتعلم شرف كبير، ومكانة عالية ينالها في الدنيا واآلخرة.
2- من آداب المتعلم:

إخالص النية  تعالى. -أ
احترام المعلم. -ب

الجد واالجتهاد في طلب العلم. -جـ

3- من األسباب المعينة على تحصيل العلم: العمل به.
4- حرص الصحابة والتابعين على تلقي العلم والجهاد في تحصيله.

رس هي: )...................................... ) القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

....................................................................- (

....................................................................- (

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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همي بما يناسبه: السؤال األول: أكمل المخطط السَّ
     

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

 من آداب طلب العلم

العبارة     كانت  إذا  )ب(  وظـلِّل  صحيحـة،  العبارة  كانت  إذا  )أ(  ْل  السؤال الثاني:  ظـلِّ
غير صحيحة في الجدول اآلتي:

)ب() أ (1- إنَّ المالئكة تضع أجنحتها لطالب المال.
)ب() أ (2- من صفات طالب العلم حبُّ الظهور والشهرة.

)ب() أ (3- من حق المعلم على المتعلم أن يسارع لمساعدته.
)ب() أ (4- من أجود أوقات الحفظ والمذاكرة قبيل الفجر.

السؤال الثالث: �ليس العلُم ما ُحِفظ، العلم ما َنَفع� 
ابقة ؟وعالم تدل ؟                                 من قائل العبارة السَّ

القائل: ...................... تدل على .....................................

ْز آداب المتعلم بتظليل المربع الذي يناسبها فيما يأتي: السؤال الرابع: َميِّ

إخالص النية  تعالى.
الجد واالجتهاد.

التحدث مع زميلك في أثناء شرح المعلم.
حفظ اآليات القرآنية المقررة.

الغش في االمتحان.
اإلنصات للمعلم.
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الــدرس السابع
التهذيب

آداب الضيافــة

تمهيد: 
مصطلح  اآلداب  ومن  واآلداب،  والمعامالت  والعبادات  السمحة  العقيدة  دين  اإلسالم 
ْوق( ونقصد بالذوق: جمال التعامل مع الناس، ولقد ظهر  جديد شاع بين الناس أل وهو )الذَّ

ا في آداب الضيافة في الشريعة اإلسالمية. هذا )الذوق( جلّيً

 .)((� قال تعالى: � ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ

الم- في إكرام الضيف: )- َأْقَتدي باألنبياء -عليهم السَّ
 - نا محمًدا -�- كان أعظم الناس في إكرام الضيف، وقد وصفته السيدة خديجة - إن نبيَّ
بذلك أيام الجاهلية، فعندما دخل عليها َفِزًعا مما لقي في الغار بعد نزول سورة )اقرأ( قال -�-: 
لقد  مالي  خديجة:  َأْي   « لخديجة:  قال  ْوع)2)  ــرَّ ال عنه  ذهب  حتى  فزملوه  زملوني«  »زملوني 
خشيت على نفسي « فأخبرها الخبر قالت خديجة: كال  أبشر فواللِه ال ُيخزيك الله أبًدا، فوالله 
، وتكسب المعدوم)3)، وُتقري الضيف،  إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الَكلَّ

وتعيُن على نوائب الحق«))(.    

َف الضيَف هو �إبراهيم ��. وأول من َضيَّ

َف الضيَف إبراهيُم � «)5(. َل من َضيَّ عن أبي هريرة -�-عن رسول الله -�- قال: »كان َأوَّ
))( سورة الذاريات: 4). 

ْوع: الخوف والفزع. ))( الرَّ
))( تكسب المعدوم: تعطي ماًل للفقير المعدوم الذي ليس عنده مال. 

))( صحيح البخاري كتاب: تفسير - باب: وقال قتيبة. 
)5(  شعب اإليمان للبهيقي كتاب:  الثامن والستون من شعب اإليمان وهو باب في إكرام الضيف، باب: فصل في التكلف للضيف عند القدرة 

عليه،  ج7، ص 97. 
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ابحْث عن معنى الكلمات اآلتية في المعجم الوجيز:نشاط 1:

معناها الكلمة

............................................ ال ُيخزيك

............................................ الَكلَّ

............................................ ُتْقري

ُف على آداب الضيافة:- 2- َأَتعرَّ
آداب الضيافة

 )أ(
 الترحيب
 بالضيف

وفتح الباب له.

)ب( 
مالطفته 

باحلديث الطيب 
وبشاشة الوجه 

ولقاؤه لقاء جمياًل.

)جـ( 
تقدمي 

الطعام له.

)د( 
إكرام الضيف 

ثالثة أيام.

)هـ( 
اخلروج 

مع الضيف 
إلى باب الدار.

الترحيب بالضيف:  ) أ ( 
وذلك بفتح الباب له، وإلقاء عبارات الترحيب التي تجعله يرغب في الدخول إلى المنزل 

دون حرج.

- قــــال: إن وفــــد عبــد القيــس َأَتُوا رســــول الله -�- فقال:  عـــن ابــن عبــــاس -
»مرحًبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا وال ندامى)1)«))(.

))( ندامى: آسفين. 
))( صحيح البخاري كتاب: العلم باب:  تحريض النبي -�- وفد عبد القيس على أن يحفظوا اإليمان والعلم ويخبروا من وراءهم.
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1- من كمال اإلميان   تعالى: إكرام الضيف.

2- كان النبي -�- أعظم الناس في إكرام الضيف.
3- هناك آداب كثيرة إلكرام الضيف منها:

-  الترحيب بالضيف.
- تقدمي الطعام والشراب له.

- اخلروج معه إلى باب الدار.
4- مدة إكرام الضيف ثالثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة.

رس هي: )...................................... ) القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

.................................................................... - (

.................................................................... - (

رس: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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الــدرس الثامن
الثقافة اإلسالمية

التفكير اإليجابي في حياة المسلم

تمهيد:   
خرها  كان هناك رجل غني يمتلك  كثيرة يدَّ
رحلة  من  وأسرته  هو  عائًدا  كــان  وبينما  منزله،  في 
بيته، والتهمت أمواله  النار قد شبت في  ترفيهية وجد 
أتى  ولما  واسترجع)1)،  -تعالى-  الله  فحمد  ها،   كلَّ
الناس يواسونه قال لهم: إّني ال أفكر اآلن فيما مضى، 

ولكّني أفكر: ماذا سأفعل غًدا إن شاء الله ؟

1- َأتعّرُف أنا وزمالئي على  معنى )التفكير اإليجابي(:
عزيزي -المتعلم-: كما أنك تختار أحسن الطعام والشراب لبناء جسمك، فكذلك عليك 
يوٍم،  أفكار كثيرة مختلفة كلَّ  ُنعِمُل عقولنا في  لتنمية عقلك، ونحن  أن تختار أفضل األفكار 
ا مثل:  بعض هذه األفكار قد يكون مفيًدا لنا مثل: التفكير في الدراسة، وبعضها قد يكون ضاّرً
التفكير في إيذاء اآلخرين، فإذا فّكرت في شيء يعود عليك وعلى اآلخرين بالخير والفائدة فهذا 

هو التفكير اإليجابي.

        
هو جْهٌد عقلي نأُمُل منه نتائج جيدة وُمرضية.التفكير اإليجابي:  

)1)  استرجع: يعني قال: ��  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ ڃ �H سورة البقرة: 156. 
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ابقة الكلمات القرآنية التي تدعو إلى التفكير اإليجابي, نشاط 2: ْد من اآليات السَّ حدِّ
وسجلها في الفراغ اآلتي:

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

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

3- ُأبيُِّن بعض مظاهر التفكير اإليجابي عند الرسول �:
وثالثين سنة قام بحل مشكلة »الحجر األسود�،  خمًسا   -�- عندما كان عمره  أ-  قبل النبوة: 
فبعد أن تمت  إعادة بناء الكعبة أراد كلُّ رئيس قبيلة من القبائل العربية أن يتشرف بوضع الحجر 
األسود في مكانه، فوقع بينهم التنازع والخصام، فكيف تم حل هذه المشكلة ؟ لقد أخذ النبي -
�- رداًء، ووضع فيه الحجر األسود، وأمر كلُّ رئيس قبيلة  أن ُيمسك بطرف الرداء،  ويرفعوه 

جميًعا ، ثم قام هو بوضعه في مكانه، وبذلك أرضى جميع القبائل بتفكيره اإليجابي.

ب-  بعد النبوة: عندما أراد الهجرة خطط بفكره اإليجابي تخطيًطا سليًما ساعده في الوصول 
إلى المدينة المنورة بسالم، وعلى سبيل المثال: سلك طريًقا ال يسلكه الناس حتى ال 

يستطيع الكفار أن يالحقوه.

ْث أمام زمالئك عن بعض األعمال اإليجابية في المدرسة.نشاط 3: تحدَّ

4- أذكر أسماء بعض الصحابة الذين كان لهم تفكير إيجابي:
ث الناس أن الذي نزل على النبي -�- في غار حراء  -: عندما تحدَّ أ-  السيدة خديجة -
شيطان وليس َمَلًكا أرادت أن تؤكد لهم بفكرها اإليجابي إن كان مَلًكا أو شيطاًنا، فنزعت 
خمارها عندما جاء للنبي -�- فانصرف، فعرفت أنه َمَلٌك وليس بشيطاٍن؛ ألنَّ المَلَك 

يستحيي، والشيطان ال يستحيي.
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ب-  الُحباب بن الُمنذر -�-: أشار على النبي -�- في )غزوة بدر( أن ينزل ومعه المسلمون 
عند أقرب ماء من العدو حتى يصنع المسلمون حياًضا يجمعون فيها الماء ألنفسهم ويبقى 

العدو من غير ماء، فاقتنع الرسول -�- بفكرته اإليجابية ونزل عند )ماء بدر).

في )غزوة األحزاب( أشار أحد الصحابة الكرام على النبي -�- بفكرة إيجابية نشاط 4:
كانت سبًبا من أسباب نصرهم. اكتْب اسم الصحابي وفكرته اإليجابية.

الصحابي هو:............................................
الفكرة اإليجابية هي:.......................................

ُح أن التفكير اإليجابي أساس المخترعات العلمية الحديثة: 5- ُأوضِّ
ك تستطيع أن تكلم إنساًنا آخر   تأمل عزيزي -المتعلم- في هذا الهاتف الذي تتحدث فيه. إنَّ
العظيم كان أصله  أبعد مكان في األرض كما لو كنت تكلم زمياًل بجوارك. هذا االختراع  في 
ومثل  اآلن.  فيه  نحن  ما  إلى  وصلت  حتى  تنمو  بدأت  ثم  مخترعه،  رأس  في  إيجابية(  )فكرة 
ذلك: السيارات والطائرات، وغيرها كانت في األساس فكرة إيجابية، ثم ظهرت، وتطورت 

قت لك هذه الراحة والسعادة التي تعيشها اآلن. حتى أصبحت واقًعا مشهوًدا، ثم حقَّ

من خالل شبكة التواصل االجتماعي حاوْل أن تعرف ما يأتي:نشاط ):

مخترع الهاتف هو:

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

مخترع الطائرة هو:

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



118

ُد األسباب التي ُتَنّمي التفكير اإليجابي: 6- ُأَعدِّ
توثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى. -أ

قراءة قصص الناجحين ومصاحبة المتفوقين.    -ب
الحرص على األفكار اإليجابية، وترديد عبارات التفاؤل مثل: أنا فائق، أنا متفائل. -جـ

االبتعاد عن األفكار السلبية التي تصرفنا عن العمل النافع. -د
تجنب عبارات التشاؤم مثل: ]أنا فاشل ـ أنا ال أستطيع ـ غيري أفضل مني[. -هـ

)- التفكير اإليجابي: جْهٌد عقليٌّ نأُمُل منه نتائَج جيدًة وُمرضيًة.
2- دعا القرآن الكريم في كثير من آياته إلى التفكير اإليجابي.

3- ضرَب الرسول -�- وصحابته الكرام أروع األمثلة في التفكير اإليجابي.
4- التفكير اإليجابي أساس المخترعات العلمية الحديثة وأساس كل علم نافع.

. )- تكرار عبارات التفاؤل يمأل النفس سعادة وُيرضي الله 
6- ترديد عبارات التشاؤم فيه ُسْخٌط على أقدار الله تعالى وسبٌب لإلصابة باألمراض.

رس هي: )...................................... ( القيمة التي استفدُتها من الدَّ
ومن مظاهرها السلوكية:

.................................................................... - 1

.................................................................... - 2

رس ما يأتي: مُت مع إخواني من الدَّ تعلَّ
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ْف ما يأتي: السؤال األول: عرِّ
- التفكير اإليجابي:...........................................................

ا تحت المعنى الصحيح فيما يأتي: السؤال الثاني: ضْع خّطً
ه يحَمُد  -تعالى- ويسترجع ( ومعنى يسترجع: ) إذا ابُتلَي المسلم بمصيبة فإنَّ

يرجع إلى صوابه ورشده. -ب يرجع إلى بيته.                  -أ

يقول: “إّنا  وإّنا إليه راجعون”. -د يرجع إلى حالته الطبيعية.   -جـ

السؤال الثالث: عالم يدل كل موقف مما يأتي؟
إشارُة )الُحباب بن المنذر( على الرسول -�- بالنزول عند ماء بدر. -أ

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

ِحْرُص رؤساء القبائل على وضع الحجر األسود في مكانه. -ب

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

السؤال الرابع: أكمل ما يأتي بما يناسبه من خالل دراستك للموضوع:
أساس اختراع الهاتف................................................... -أ

من أمثلة التفكير اإليجابي................................................ -ب

تكرار عبارات التفاؤل يؤدي إلى.................. و  ...................... -جـ

السؤال الخامس: اكتْب اثنين من أسباب تنمية التفكير اإليجابي: 
...................................................................... -أ
...................................................................... -ب
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ــن خـــالل دراســتــك وفهمك  ـــي م ــي الــجــدول اآلت السؤال السادس:  امـــأ الــفــراغ ف
للموضوع:

عبارات التشاؤمعبارات التفاؤلالحالةرقم

الطالب 1
....................... -

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

- أنا فاشل.

- سوف أرسب.

2
الرجل

المريض

ا. - صحتي تتحسن تدريجّيً

- أنا متفائل بالشفاء العاجل بإذن الله.

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

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

3
المسلم 
المقصر

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

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

- ذنوبي كثيرة.

- لن ُتقبل توبتي.

التاجر 4
- سأعوض ما خسرته إن شاء الله.       

 - خزائن الله مملوءة.

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

.......................... -
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المراجع
مراجع مجال العقيدة

1 - القرآن الكريم.
2 - النهج األسمى في شرح أسماء الله الحسنى - محمد الحمود النجدي.

3 - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - محمد بن صالح العثيمين.
4 - العبادة في اإلسالم- د. يوسف القرضاوي.

5 - شرح أسماء الله الحسنى - الشيخ عبد الرحمن السعيدي.
6 - أسماء الله الحسنى - أ. د. عمر سليمان األشقر.

7 - شرح أسماء الله الحسنى - سعيد بن علي القحطاني.
8- أسماء الله الحسنى - ماهر مقدم- تقديم د. بسام الشطي وآخرون - مكتبة اإلمام الذهبي - الكويت.

9 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - عبد الرحمن آل الشيخ.
10 - العقيدة - د. محمد عودة السعيدي.

11 - العقيدة في الله - أ.د. عمر سليمان األشقر.
12 - رسائل في العقيدة - محمد بن إبراهيم الحمد.

13 - شرح العقيدة الواسطية - د. صالح بن فوزان الفوزان.
14 - شرح العقيدة الواسطية - محمد بن صالح العثيمين.

15 - حقيقة شهادة أن ال إله إاّل الله - رابعة الطويل.
16 - عقيدة المؤمن - أبو بكر الجزائري.

17 - الجامع ألسماء الله الحسنى - حامد طاهر.
18- أعالم السنة المنشورة - حافظ بن أحمد الحكمي.

19 - اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإللحاد - د.صالح الفوزان.
20- المختصر في العقيدة - د.خالد بن علي المشيقح.

21- محاضرات في العقيدة والدعوة - د.صالح الفوزان.
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مراجع مجال الحديث الشريف
1 - فيض الباري شرح صحيح البخاري - الكشميري.

2 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -القسطالني.
3 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقالني.

4 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - النووي.
5 - التوشيح شرح الجامع الصحيح.

6 - غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب -السفاريني.
7 - الشباب والتنمية: رؤية تربوية إسالمية - عباس محجوب.

www.al-islam.net 8 - موقع إلكتروني شبكة اإلسالم
9 - عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم أبادي.

10 - تحفة األحوذي شرح الترمذي - المباركفوري.
11 - سبل السالم شرح بلوغ المرام - الصنعاني.

12 - تفسير القرآن العظيم - الحافظ ابن كثير.
13 - المعجم الوجيز.

14 - المكتبة الشاملة )قرص ممغنط( اإلصدار الثالث.
15 - المفهم لما أشكل من كتاب مسلم - اإلمام الحافظ أبي العباس القرطبي.

16 - شرح صحيح األدب المفرد - اإلمام البخاري.
17 - إكمال المعلم بفوائد مسلم - شرح صحيح مسلم - القاضي عياض.

18 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - العيني.
19 - ال تحزن- د. عائض القرني.

20 - تكملة فتح الملهم - محمد تقي العثماني.
21 - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - موسى شاهين الشين.

22 - أعالم الحفاظ والمحدثين عبر أربعة عشر قرًنا - عبد الستار الشيخ.
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مراجع مجال السيرة
1- الرحيق المختوم - صفي الرحمن المباركفوري.

2 - السيرة النبوية - ابن هشام.
3 - قصة الرسالة - د. عائض القرني.

4 - هذا الحبيب يا محب - أبي بكر الجزائري.
5- روضة األنوار في سيرة النبي المختار - صفي الرحمن المباركفوري.

6 - حياة محمد - محمد حسين هيكل.
7- وإنك لعلى خلق عظيم - صفي الرحمن المباركفوري.

مراجع مجال الثقافة اإلسالمية
1 - المعجم الوسيط.
2 - المعجم الوجيز.

3 - مختار الصحاح - الشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي.
4 - علم نفس النمو الطفولة والمراهقة - حامد زهران.

5 - في علم نفس النمو - سعدية بهادر.
6 - التعلم ونظرياته - فاخر عاقل.

7 - األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة - فؤاد البهي السيد.
8 - علم النفس التربوي - فؤاد أبو حطب وآمال صادق.
9 - إلى الشباب في الدين والحياة - عبد المنعم النصر.

10 - رسالة اإلسالم إلى الشباب - محمد عبد الرؤوف بهنس.
11 - حطم القيود وانطلق نحو عالم القوة - عبد الحميد الباللي.

12- النمو النفسي للطفل والمراهق ونظرياته الشخصية - د. محمد مصطفى زيدان.
13 - مراهقة بال أزمة - أكرم رضا.

14 - اإلسالم وتربية المراهق.
15 - اختبر شخصيتك - جبن كروزر.

16- فن التعامل مع مرحلة المراهقة فتيان وفتيات من 12 - 18 - د. محمد الثويني.
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ا - أ. محمد العجمي. 17 - كن إيجابّيً
18 - سيكولوجية المراهقة - إبراهيم قشقوش.

19 - رحلة مع أحبائي الشباب - أ. نجيب العامر.
20 - السلوك االجتماعي في اإلسالم - حسن أيوب.

21 - االطالع على كتب الثقافة اإلسالمية لدول مجلس التعاون الخليجي العربي.
22 - االطالع على مواقع اإلنترنت، اإلسالم اليوم - المجلة العلمية - األسرة.

23- دراسات في الثقافة اإلسالمية د. علي أحمد السالوس وآخرون - مكتبة الفالح - الكويت.

مراجع مجال التهذيب
1 - نضرة النعيم - مجموعة من المختصين.

2 - حلية طالب العلم - بكر  بن عبد الله أبو زيد.
3 - السلوك االجتماعي في اإلسالم - أ. حسن أيوب.

4 - من أساليب الرسول -�- في التربية - أ. نجيب خالد العامر.
5 - مدارج السالكين - اإلمام ابن قيم الجوزية.

6 - العلم بين يدي العالم والمتعلم - الشيخ جاسم المهلهل.
7 - موسوعة فقه القلوب - محمد بن إبراهيم التويجري.

البرهان فوزي،  الهندي  المتقي  الدين  بن حسام  الدين علي  واألفعال - عالء  األقوال  في  العمال  كنز   -8
مؤسسة الرسالة، ط 5، 1981م.

مراجع مجال الفقه
1 - فقه السنة - سيد سابق.

2 - منهاج المسلم - أبي بكر الجزائري.
3 - الفقه على المذاهب األربعة - عبد الرحمن الجزيري.

4 - موسوعة الفقه المالكي - خالد عبد الرحمن العك.
5 - الدرر البهية والروضة الندية - أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري القنوجي.

6 - رسالة في الفقه الميسر - صالح بن غانم السوالل.
7 - الفقه اإلسالمي وأدلته - وهبة الزحيلي.

8- كنز األعمال في األقوال واألفعال - عالء الدين علي بن حسام الدين المتقي.
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كتب تخريج األحاديث
1 - صحيح البخاري لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري.
2 - صحيح مسلم لإلمام مسلم بن  الحجاج النيسابوري.

3 - سنن أبي داود لإلمام سليمان بن األشعث السجستاني.
4 - سنن الترمذي لإلمام محمد بن عيسى الترمذي.

5 - سنن النسائي لإلمام أحمد بن شعيب النسائي.

6 - سنن ابن ماجه لإلمام أحمد بن يزيد القزويني.
7 - مسند اإلمام أحمد لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني.

8 - صحيح ابن خزيمة لإلمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري.
9 - صحيح ابن حبان لإلمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي.

10 - المستدرك على الصحيحين لإلمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري.
11- سنن البيهقي الكبرى لإلمام أحمد بن الحسين البيهقي.

12 - شعب اإليمان لإلمام أحمد بن الحسين البيهقي.
13 - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين لإلمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي.

14 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعالمة محمد ناصر الدين األلباني.
15 - السلسلة الصحيحة للعالمة محمد ناصر الدين األلباني.

16 - السلسلة الضعيفة للعالمة محمد ناصر الدين األلباني.
17 - غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام للعالمة محمد ناصر الدين األلباني.

18 -  صحيح الترغيب والترهيب للعالمة محمد ناصر الدين األلباني.
19 - معجم الطبراني الكبير لإلمام سليمان بن أحمد الطبراني.








