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•É````°ûf

Ëƒ≤àdG

(٭٭)) أسفل كل حديث يذكر راوي احلديث، واملقصود به العالم الذي أورد احلديث في كتابه، ولذلك جتد رقم اجلزء والصفحة، ورقًما آخر هو رقم احلديث في الكتاب. فالراوي هنا ليس هو الصحابي. أسفل كل حديث يذكر راوي احلديث، واملقصود به العالم الذي أورد احلديث في كتابه، ولذلك جتد رقم اجلزء والصفحة، ورقًما آخر هو رقم احلديث في الكتاب. فالراوي هنا ليس هو الصحابي. أسفل كل حديث يذكر راوي احلديث، واملقصود به العالم الذي أورد احلديث في كتابه، ولذلك جتد رقم اجلزء والصفحة، ورقًما آخر هو رقم احلديث في الكتاب. فالراوي هنا ليس هو الصحابي. أسفل كل حديث يذكر راوي احلديث، واملقصود به العالم الذي أورد احلديث في كتابه، ولذلك جتد رقم اجلزء والصفحة، ورقًما آخر هو رقم احلديث في الكتاب. فالراوي هنا ليس هو الصحابي. أسفل كل حديث يذكر راوي احلديث، واملقصود به العالم الذي أورد احلديث في كتابه، ولذلك جتد رقم اجلزء والصفحة، ورقًما آخر هو رقم احلديث في الكتاب. فالراوي هنا ليس هو الصحابي. أسفل كل حديث يذكر راوي احلديث، واملقصود به العالم الذي أورد احلديث في كتابه، ولذلك جتد رقم اجلزء والصفحة، ورقًما آخر هو رقم احلديث في الكتاب. فالراوي هنا ليس هو الصحابي.

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

تعريف بالرواة

 äÉ``eƒ∏©e

á```«FGôKEG

 äÉ``eƒ∏©e
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äÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸGäÉjƒ``àëŸG
الفصل الدراسي األول

ترجمتهراِو احلديثالصفحةبداية احلديثرقم احلديثالدرس

األول
١٠١٠كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبىكل أمتي يدخلون الجنة إال من أبىكل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى١

أبو هريرة
١٣٨

ًدا فليتبوأ ٢ ًدا فليتبوأ من كذب عليَّ متعمِّ ًدا فليتبوأ من كذب عليَّ متعمِّ ١٢من كذب عليَّ متعمِّ
أبو بكرة١٤أال أنبِّئكم بأكبر الكبائر؟أال أنبِّئكم بأكبر الكبائر؟٣الثاني

الثالث
أبو بكر١٨ما ظنُّك يا أبا بكر باثنين اهللا ثالثهماما ظنُّك يا أبا بكر باثنين اهللا ثالثهماما ظنُّك يا أبا بكر باثنين اهللا ثالثهماما ظنُّك يا أبا بكر باثنين اهللا ثالثهما٤
وا أصحابي، فلو أن ٥ وا أصحابي، فلو أن ال تسبُّ أبو سعيد الخدري٢١ال تسبُّ

١٣٩
عبد اهللا بن عمرو٢٥أربع من ُكنَّ فيه كان منافًقا خالًصاأربع من ُكنَّ فيه كان منافًقا خالًصاأربع من ُكنَّ فيه كان منافًقا خالًصا٦الرابع

الخامس
عائشة بنت الصديق٢٨مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافٌظ لهمثل الذي يقرأ القرآن وهو حافٌظ لهمثل الذي يقرأ القرآن وهو حافٌظ لهمثل الذي يقرأ القرآن وهو حافٌظ له٧

١٤٠
أبي بن كعبأبي بن كعب٣١يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب اهللا يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب اهللا يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب اهللا يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب اهللا ٨

٣٤ومن سلك طريًقا يلتمس فيه علًماومن سلك طريًقا يلتمس فيه علًماومن سلك طريًقا يلتمس فيه علًماومن سلك طريًقا يلتمس فيه علًما٩السادس
١٣٨أبو هريرةأبو هريرة

السابع
٣٧كلمتان خفيفتان على اللسانكلمتان خفيفتان على اللسانكلمتان خفيفتان على اللسانكلمتان خفيفتان على اللسان١٠
عائشة بنت الصديقعائشة بنت الصديق٤٠اللهم إني أسألك  خيرها وخير اللهم إني أسألك  خيرها وخير اللهم إني أسألك  خيرها وخير اللهم إني أسألك  خيرها وخير ١١

١٤٠
الثامن

جابر بن عبد اهللاجابر بن عبد اهللا٤٢٤٢أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتمأطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتمأطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتمأطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتمأطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم١٢
١٣٩١٣٩علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب٤٥أال أخبرك ما هو خيرأال أخبرك ما هو خيرأال أخبرك ما هو خير١٣

التاسع
١٣٨١٣٨أبو هريرةأبو هريرة٤٧اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان؟اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان؟اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان؟اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان؟١٤
عبد اهللا بن عباسعبد اهللا بن عباس٥٠٥٠إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير١٥

١٤٠١٤٠
العاشر

عائشة بنت الصديقعائشة بنت الصديق٥٣كان النبي كان النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص يعجبه التيمن يعجبه التيمن يعجبه التيمن١٦
١٤١أبو قتادةأبو قتادة٥٥إذا شرب أحدكم فال يتنفسإذا شرب أحدكم فال يتنفسإذا شرب أحدكم فال يتنفس١٧

الحادي الحادي 
عشرعشر

١٣٩عبد اهللا بن عمروعبد اهللا بن عمرو٥٧ويل لألعقاب من النارويل لألعقاب من النار١٨
٥٩إذا أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعونإذا أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون١٩

١٣٨١٣٨أبو هريرةأبو هريرة
الثاني الثاني الثاني 
عشرعشرعشر

٦١لوال أن أشق على أمتي ألمرتهملوال أن أشق على أمتي ألمرتهم٢٠
اث فال٢١ اث فالمن أكل البصل والثوم والُكرَّ اث فالمن أكل البصل والثوم والُكرَّ جابر بن عبد اهللاجابر بن عبد اهللا٦٤من أكل البصل والثوم والُكرَّ

١٤٠١٤٠
الثالث الثالث 

عشر
عبد اهللا بن عباسعبد اهللا بن عباس٦٦٦٦أمرت أن أسجد على سبعة أعظمأمرت أن أسجد على سبعة أعظمأمرت أن أسجد على سبعة أعظم٢٢
١٣٩١٣٩أنس بن مالكأنس بن مالكأنس بن مالك٦٨٦٨سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوفسووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوفسووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف٢٣
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الفصل الدراسي الثاني
ترجمتهراِو احلديثالصفحةبداية احلديثرقم احلديثالدرس

األول
٧٢٧٢إذا قلَت لصاحبك يوم اجلمعة٢٤ 

١٣٨١٣٨أبو هريرةأبو هريرة ٧٥من صلَّى عليَّ واحدة ٢٥ 

الثاني
٧٧٧٧أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع ٢٦ 

عدي بن حامتعدي بن حامت٨٠٨٠اتقوا النار ولو بشق مترةاتقوا النار ولو بشق مترة٢٧ 
١٤١

أبو موسى األشعري٨٣٨٣على كل مسلم صدقةعلى كل مسلم صدقة٢٨ الثالثالثالث

الرابعالرابعالرابع
١٣٩أنس بن مالك٨٧ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابرواال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابرواال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابرواال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا٢٩ 

١٤١أبو أمامة٩٠٩٠من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينهمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينهمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينهمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينهمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه٣٠ 

اخلامساخلامس
َرعة، إمنا الشديد٣١  َرعة، إمنا الشديدليس الشديد بالصُّ َرعة، إمنا الشديدليس الشديد بالصُّ َرعة، إمنا الشديدليس الشديد بالصُّ َرعة، إمنا الشديدليس الشديد بالصُّ َرعة، إمنا الشديدليس الشديد بالصُّ ١٣٨أبو هريرة٩٣ليس الشديد بالصُّ

١٤١عبد اهللا بن مسعودعبد اهللا بن مسعود٩٦سباب املسلم فسوق وقتاله كفرسباب املسلم فسوق وقتاله كفرسباب املسلم فسوق وقتاله كفرسباب املسلم فسوق وقتاله كفر٣٢ 

السادسالسادس
عبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمر٩٩أميا امرئ قال ألخيه يا كافرأميا امرئ قال ألخيه يا كافرأميا امرئ قال ألخيه يا كافرأميا امرئ قال ألخيه يا كافر٣٣ 

١٣٨١٣٨
١٠١من حمل علينا السالح فليس منامن حمل علينا السالح فليس منامن حمل علينا السالح فليس منامن حمل علينا السالح فليس منامن حمل علينا السالح فليس منا٣٤ 

أبو هريرةأبو هريرة

السابعالسابع
١٠٤يسلم الصغير على الكبير، واملار على القاعديسلم الصغير على الكبير، واملار على القاعديسلم الصغير على الكبير، واملار على القاعديسلم الصغير على الكبير، واملار على القاعديسلم الصغير على الكبير، واملار على القاعديسلم الصغير على الكبير، واملار على القاعد٣٥ 

عبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمر١٠٦ال يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيهال يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيهال يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيهال يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيهال يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيهال يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه٣٦ 

الثامنالثامن
١٤٢١٤٢وهب بن عبد اهللاوهب بن عبد اهللا١٠٨١٠٨١٠٨ال آكل وأنا متكئال آكل وأنا متكئال آكل وأنا متكئ٣٧ 

١١٠ما عاب النبي ما عاب النبي ما عاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص طعاًما قط طعاًما قط٣٨ 
١٣٨١٣٨أبو هريرة

التاسعالتاسع
١١٢١١٢ال يستر عبٌد عبًدا في الدنيا إال ستره اهللا يوم ال يستر عبٌد عبًدا في الدنيا إال ستره اهللا يوم ال يستر عبٌد عبًدا في الدنيا إال ستره اهللا يوم ال يستر عبٌد عبًدا في الدنيا إال ستره اهللا يوم ٣٩ 

عائشة بنت الصديقعائشة بنت الصديق١١٤أتشفع في حٍد من حدود اهللاأتشفع في حٍد من حدود اهللاأتشفع في حٍد من حدود اهللاأتشفع في حٍد من حدود اهللا٤٠ 
١٤٠١٤٠

العاشرالعاشر
عبد اهللا بن عباسعبد اهللا بن عباس١١٧إن فيك خلصلتني يحبهما اهللا:إن فيك خلصلتني يحبهما اهللا:إن فيك خلصلتني يحبهما اهللا:إن فيك خلصلتني يحبهما اهللا:٤١ 

١٣٨أبو هريرة١٢٠ليس الغنى عن كثرة الَعرضليس الغنى عن كثرة الَعرض٤٢ 

احلادي احلادي 
عشر

١٤٢املقدام بن معدي كرب١٢٣ما أكل أحد قط خيًرا من أن يأكل من عمل يدهما أكل أحد قط خيًرا من أن يأكل من عمل يدهما أكل أحد قط خيًرا من أن يأكل من عمل يدهما أكل أحد قط خيًرا من أن يأكل من عمل يدهما أكل أحد قط خيًرا من أن يأكل من عمل يده٤٣ 

١٣٩عبد اهللا بن عمرو١٢٥أربعون خصلة، أعالها منيحة العنزأربعون خصلة، أعالها منيحة العنز٤٤ 

الثاني الثاني 
عشرعشر

أبو الدرداء١٢٨إن العبد إذا لعن شيًئاإن العبد إذا لعن شيًئا٤٥ 
١٤٢

عمران بن حصني١٣٠خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ٤٦ 

الثالث الثالث 
عشرعشر

١٣٨أبو هريرة١٣٢جتدون الناس معادنجتدون الناس معادنجتدون الناس معادن٤٧ 

١٤١أبو موسى األشعري١٣٥من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءهمن أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءهمن أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه٤٨ 



∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG∫hC’G »°SGQódG π°üØdG
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هناك أناس ُيْدَعون لدخول اجلنة فيرفضون، وتعرض هناك أناس ُيْدَعون لدخول اجلنة فيرفضون، وتعرض هناك أناس ُيْدَعون لدخول اجلنة فيرفضون، وتعرض 
عليهم فيمتنعون! هل يكون ذلك؟عليهم فيمتنعون! هل يكون ذلك؟عليهم فيمتنعون! هل يكون ذلك؟عليهم فيمتنعون! هل يكون ذلك؟

كما  ـ  عنهم،  اهللا  رضــي  الصحابة،  عجب  كما لقد  ـ  عنهم،  اهللا  رضــي  الصحابة،  عجب  كما لقد  ـ  عنهم،  اهللا  رضــي  الصحابة،  عجب  كما لقد  ـ  عنهم،  اهللا  رضــي  الصحابة،  عجب  كما لقد  ـ  عنهم،  اهللا  رضــي  الصحابة،  عجب  كما لقد  ـ  عنهم،  اهللا  رضــي  الصحابة،  عجب  كما لقد  ـ  عنهم،  اهللا  رضــي  الصحابة،  عجب  لقد 
عجبَت ـ أن يكون هناك من يأبى دخول اجلنة، فبني عجبَت ـ أن يكون هناك من يأبى دخول اجلنة، فبني عجبَت ـ أن يكون هناك من يأبى دخول اجلنة، فبني عجبَت ـ أن يكون هناك من يأبى دخول اجلنة، فبني عجبَت ـ أن يكون هناك من يأبى دخول اجلنة، فبني عجبَت ـ أن يكون هناك من يأبى دخول اجلنة، فبني عجبَت ـ أن يكون هناك من يأبى دخول اجلنة، فبني عجبَت ـ أن يكون هناك من يأبى دخول اجلنة، فبني 

النبي النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص كيف يكون ذلك في احلديث التالي: كيف يكون ذلك في احلديث التالي: كيف يكون ذلك في احلديث التالي: كيف يكون ذلك في احلديث التالي: كيف يكون ذلك في احلديث التالي:

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.
من أسبـــاب 
دخـــول اجلنــة

طاعة اهللا في طاعة 
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

تبشير أمـة
محمد ملسو هيلع هللا ىلص باجلنـة

áÑ°SÉæŸG áª∏µdG ™°V

ضدهامرادفهاالكلمة
أبى

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- وجوب طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيما أمر؛ وهي أحد مقتضيات شهادة «أن محمًدا رسول اهللا»،  فما 
املقتضيات األخرى (حسب دراستك ملقرر التوحيد):

................................................................................................................... •  

كتاب  كتاب )   (٧٢٨٠) احلديث  رقم   ) احلديث  رقم   ) احلديث  رقم   ٢٤٩٢٤٩/١٣ البخاري  البخاري رواه  البخاري رواه  رواه 
االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص.
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.................................................................................................................. •  

...................................................................................................................•  

٢- طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سبب لدخول اجلنة، ومعصيته سبب لدخول النار.
٣- دخول اجلنة ودخول النار مرتب على أعمال العبد في هذه احلياة الدنيا.

٤- االمتناع عن دخول اجلنة يتحقق بأحد أمرين:
أ/ االمتناع عن قبول دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص كاملة، ويسمى املمتنع في هذه احلالة ..............................  

ب/ عدم االمتثال لبعض أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونهيه، ويسمى من يقع في ذلك....................................  

•É````°ûf الصدقة نقض العهدالكذبالصالة

تعاطي املخدراتتعاطي املخدراتتعاطي املخدراتاإلسراف في املالالسرقةحسن اخللق 

التخلف عن التخلف عن التخلف عن الرباالنفاق
صالة اجلماعةصالة اجلماعة

اإلحسان اإلحسان اإلحسان 
إلى الناس
اإلحسان 
إلى الناس
اإلحسان 

• صنف األعمال التالية حسب كونها امتثاًال للرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو مخالفة له:

Ëƒ≤àdG

١ - اختر اإلجابة الصحيحة:
[ الزكاة [ طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   [ بر الوالدين     - دل احلديث على أن ثمن اجلنة: 
[ الثالث [ الثاني    [ األول      - ترتيب أبي هريرة بني الصحابة في رواية احلديث: 

ح ذلك. ٢ -  بنيَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن هناك طريقني: طريًقا يوصل إلى اجلنة وطريًقا ال يوصل إليها، وضِّ
٣ -  اذكر ثالثة أمثلة من احلياة اليومية تظهر فيها طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومعصيته .
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ÊÉãdGÊÉãdG

الكذب خلق مذموم ُمبغض عند جميع الناس؛ الكذب خلق مذموم ُمبغض عند جميع الناس؛ الكذب خلق مذموم ُمبغض عند جميع الناس؛ 
ملا فيه من التضليل، واخلداع، والعواقب الوخيمة.ملا فيه من التضليل، واخلداع، والعواقب الوخيمة.ملا فيه من التضليل، واخلداع، والعواقب الوخيمة.ملا فيه من التضليل، واخلداع، والعواقب الوخيمة.

لكن.. هل الكذب مرتبة واحدة أو هو مراتب؟لكن.. هل الكذب مرتبة واحدة أو هو مراتب؟لكن.. هل الكذب مرتبة واحدة أو هو مراتب؟لكن.. هل الكذب مرتبة واحدة أو هو مراتب؟لكن.. هل الكذب مرتبة واحدة أو هو مراتب؟لكن.. هل الكذب مرتبة واحدة أو هو مراتب؟لكن.. هل الكذب مرتبة واحدة أو هو مراتب؟
الناس كالكذب على رسول  الكذب على  الناس كالكذب على رسول وهل  الكذب على  الناس كالكذب على رسول وهل  الكذب على  الناس كالكذب على رسول وهل  الكذب على  الناس كالكذب على رسول وهل  الكذب على  الناس كالكذب على رسول وهل  الكذب على  الناس كالكذب على رسول وهل  الكذب على  الناس كالكذب على رسول وهل  الكذب على  وهل 

اهللا اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، جواب السؤال في احلديث اآلتي:ملسو هيلع هللا ىلص، جواب السؤال في احلديث اآلتي:ملسو هيلع هللا ىلص، جواب السؤال في احلديث اآلتي:ملسو هيلع هللا ىلص، جواب السؤال في احلديث اآلتي:ملسو هيلع هللا ىلص، جواب السؤال في احلديث اآلتي:

ــي هــريــرَة  ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب ــي هــريــرَة عــن أب عــن أب
قال  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال ـ  قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
كَذب  «َمــن  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: رســوُل  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: رســوُل  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: رســوُل  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: رســوُل  رســوُل 
َمقَعَدُه  ْأ  فْلَيتَبوَّ ًدا  ُمتعمِّ عَليَّ 

ار». ِمن النَّ

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.
حترمي الكذب على 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
عقوبة من يكذب 
على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

الكذب صفة من 
صفات املنافقني

 äÉª∏µdG ÊÉ©e

((٭٭)) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

معناهاالكلمة
كذب

ًدا(٭) متعمِّ

فليتبوأ مقعده

كتاب  كتاب )   (١١٠) برقم   ١١////٩٩٩٩ البخاري  رواه  حديث  من  البخاري جزء  رواه  حديث  من  البخاري جزء  رواه  حديث  من  البخاري جزء  رواه  حديث  من  البخاري جزء  رواه  حديث  من  جزء 
في  مسلم  ورواه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  من كذب  إثم  باب  في العلم،  مسلم  ورواه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  من كذب  إثم  باب  في العلم،  مسلم  ورواه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  من كذب  إثم  باب  في العلم،  مسلم  ورواه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  من كذب  إثم  باب  في العلم،  مسلم  ورواه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  من كذب  إثم  باب  في العلم،  مسلم  ورواه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  من كذب  إثم  باب  العلم، 

املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص برقم (املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص برقم (املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص برقم (املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص برقم (املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص برقم (املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص برقم (املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص برقم (املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص برقم (املقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص برقم (٣).).

كذبكذب

)( ًدا ٭متعمِّ ًدا ٭متعمِّ ًدا ٭متعمِّ ًدا ًدامتعمِّ متعمِّ

فليتبوأ مقعدهفليتبوأ مقعده
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١ - اختر اإلجابة الصحيحة: 
[ الكبائر.   -  الكذب على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من الذنوب: [ الصغائر 

[ اإلميان الكامل  [ الشجاعة. -  الكذب ينافي:  [ اإلميان     

[ الوالدين. [ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  [ اهللا سبحانه تعالى       -  أعظم الكذب، الكذب على 

أراد أحد زمالئك أن ينصح صديًقا له في تخلفه عن صالة اجلماعة، ولم يكن يتذكر حديًثا في  ـ  لو   ٢
التحذير من ذلك، فاختلق حديًثا ونسبه إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فما رأيك في فعل صاحبك؟ وملاذا؟. 

٣ ـ ما معنى كون أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ من أصحاب الصفة؟ 
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فقضاها  اجلماعة،  صــالة  عن  اثنان  تأخر  فقضاها إذا  اجلماعة،  صــالة  عن  اثنان  تأخر  فقضاها إذا  اجلماعة،  صــالة  عن  اثنان  تأخر  إذا 
أحدهما في وقتها وأهملها اآلخر حتى خرج الوقت أحدهما في وقتها وأهملها اآلخر حتى خرج الوقت أحدهما في وقتها وأهملها اآلخر حتى خرج الوقت أحدهما في وقتها وأهملها اآلخر حتى خرج الوقت 
متاًما، فأيهما أشد ذنًبا؟ ولو تشاجر مسلمان فسبَّ متاًما، فأيهما أشد ذنًبا؟ ولو تشاجر مسلمان فسبَّ متاًما، فأيهما أشد ذنًبا؟ ولو تشاجر مسلمان فسبَّ متاًما، فأيهما أشد ذنًبا؟ ولو تشاجر مسلمان فسبَّ متاًما، فأيهما أشد ذنًبا؟ ولو تشاجر مسلمان فسبَّ 
إلى  اآلخر  عمد  في حني  وشتمه،  إلى أحدهما صاحبه  اآلخر  عمد  في حني  وشتمه،  إلى أحدهما صاحبه  اآلخر  عمد  في حني  وشتمه،  إلى أحدهما صاحبه  اآلخر  عمد  في حني  وشتمه،  إلى أحدهما صاحبه  اآلخر  عمد  في حني  وشتمه،  إلى أحدهما صاحبه  اآلخر  عمد  في حني  وشتمه،  إلى أحدهما صاحبه  اآلخر  عمد  في حني  وشتمه،  إلى أحدهما صاحبه  اآلخر  عمد  في حني  وشتمه،  أحدهما صاحبه 

صاحبه فقتله، فهل هما في املعصية سواء؟.صاحبه فقتله، فهل هما في املعصية سواء؟.صاحبه فقتله، فهل هما في املعصية سواء؟.صاحبه فقتله، فهل هما في املعصية سواء؟.صاحبه فقتله، فهل هما في املعصية سواء؟.صاحبه فقتله، فهل هما في املعصية سواء؟.
قبيحة  فهي  تعالى  اهللا  يكرهها  الــذنــوب  قبيحة كل  فهي  تعالى  اهللا  يكرهها  الــذنــوب  قبيحة كل  فهي  تعالى  اهللا  يكرهها  الــذنــوب  قبيحة كل  فهي  تعالى  اهللا  يكرهها  الــذنــوب  قبيحة كل  فهي  تعالى  اهللا  يكرهها  الــذنــوب  قبيحة كل  فهي  تعالى  اهللا  يكرهها  الــذنــوب  كل 
وتختلف،  تــتــفــاوت  ذلـــك  مــع  لكنها  وتختلف، وشــنــيــعــة،  تــتــفــاوت  ذلـــك  مــع  لكنها  وتختلف، وشــنــيــعــة،  تــتــفــاوت  ذلـــك  مــع  لكنها  وتختلف، وشــنــيــعــة،  تــتــفــاوت  ذلـــك  مــع  لكنها  وتختلف، وشــنــيــعــة،  تــتــفــاوت  ذلـــك  مــع  لكنها  وتختلف، وشــنــيــعــة،  تــتــفــاوت  ذلـــك  مــع  لكنها  وتختلف، وشــنــيــعــة،  تــتــفــاوت  ذلـــك  مــع  لكنها  وشــنــيــعــة، 
حذر  وقــد  الصغائر،  وفيها  الكبائر  فيها  حذر فالذنوب  وقــد  الصغائر،  وفيها  الكبائر  فيها  حذر فالذنوب  وقــد  الصغائر،  وفيها  الكبائر  فيها  حذر فالذنوب  وقــد  الصغائر،  وفيها  الكبائر  فيها  حذر فالذنوب  وقــد  الصغائر،  وفيها  الكبائر  فيها  فالذنوب 
بعَض  وخــص  كلِّها،  الــذنــوب  من  أمته  بعَض   وخــص  كلِّها،  الــذنــوب  من  أمته  بعَض   وخــص  كلِّها،  الــذنــوب  من  أمته  بعَض   وخــص  كلِّها،  الــذنــوب  من  أمته  بعَض   وخــص  كلِّها،  الــذنــوب  من  أمته  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النبي النبي 
والتحذير،  بالتنبيه  األحــاديــث  بعض  في  نــوب  والتحذير، الــذُّ بالتنبيه  األحــاديــث  بعض  في  نــوب  والتحذير، الــذُّ بالتنبيه  األحــاديــث  بعض  في  نــوب  والتحذير، الــذُّ بالتنبيه  األحــاديــث  بعض  في  نــوب  والتحذير، الــذُّ بالتنبيه  األحــاديــث  بعض  في  نــوب  الــذُّ
وبخاصة كبائر الذنوب وعظائمها، ومن ذلك ما جاء وبخاصة كبائر الذنوب وعظائمها، ومن ذلك ما جاء وبخاصة كبائر الذنوب وعظائمها، ومن ذلك ما جاء وبخاصة كبائر الذنوب وعظائمها، ومن ذلك ما جاء وبخاصة كبائر الذنوب وعظائمها، ومن ذلك ما جاء وبخاصة كبائر الذنوب وعظائمها، ومن ذلك ما جاء 

في احلديث التالي:في احلديث التالي:في احلديث التالي:في احلديث التالي:

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.
التحذير من 
الشرك باهللا

التحذير من قول 
الزور

بيان أكبر الكبائر

رواه البخاري ٢٦١٢٦١/٥ برقم ( برقم (٢٦٥٤٢٦٥٤) كتاب الشهادات ، باب ) كتاب الشهادات ، باب ) كتاب الشهادات ، باب 
 (٨٧٨٧٨٧٨٧) برقم   ) برقم   ١١//٩١٩١ مسلم  ورواه   ، الزور  شهادة  في  قيل  مسلم ما  ورواه   ، الزور  شهادة  في  قيل  مسلم ما  ورواه   ، الزور  شهادة  في  قيل  مسلم ما  ورواه   ، الزور  شهادة  في  قيل  مسلم ما  ورواه   ، الزور  شهادة  في  قيل  ما 

كتاب اإلميان ، باب بيان الكبائر وأكبرها واللفظ ملسلم .كتاب اإلميان ، باب بيان الكبائر وأكبرها واللفظ ملسلم .كتاب اإلميان ، باب بيان الكبائر وأكبرها واللفظ ملسلم .كتاب اإلميان ، باب بيان الكبائر وأكبرها واللفظ ملسلم .كتاب اإلميان ، باب بيان الكبائر وأكبرها واللفظ ملسلم .كتاب اإلميان ، باب بيان الكبائر وأكبرها واللفظ ملسلم .

äÉ`ë∏£`°üe

اإلشراك باهللا: تسوية غير اهللا باهللا في شيء من خصائص اهللا.
ا في الدنيا. الكبائر: ما توعد عليه الشرع بلعن أو غضب، أو رتب عليه حّدً
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١ ـ  الشرك باهللا أكبر الكبائر على اإلطالق، وإذا مات العبد مشرًكا فإن اهللا ال يغفر له شركه، ويستحق 
اخللود في نار جهنم.

٢ ـ عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، والعاقُّ لوالديه منكر جلميلهما ومقابل إلحسانهما بشر اجلزاء.
٣ ـ عقوق الوالدين يكون بعدم اإلحسان إليهما، ويكون بعصيانهما، ويكون باإلساءة إليهما. 

(اذكر مثاًال واحًدا لبر الوالدين حسب التقسيم التالي).
مثال البر باالهتمام بهمامثال البر بطاعتهما مثال البر باإلحسان إليهما
...................................................................................................

٤ ـ  عقوق الوالدين من أسباب دخول النار.
٥ ـ  طاعة الوالدين والِبرُّ بهما من أوجب الواجبات، وقد قرن اهللا تعالى حقه بحقهما في عدٍد من 

اآليات (هات آية تدل على هذا املعنى).
...............................................................................................................................

٦ ـ ال تسقط طاعة الوالدين إال أن يأمرا (أو أحدهما) مبعصية؛ فإن طاعة اهللا تعالى آكد وأولى من 
طاعة الوالدين، فماذا يفعل الشخص إذا أمره أحد والديه مبعصية؟  (اآلية ٨ في سورة العنكبوت 

تساعدك في ذلك).

معناهاالكلمة
أال أنبئكم(٭)

أكبر الكبائر(٭)
ثالًثا(٭)

عدم اإلحسان إليهما، أو عصيانهما، أو اإلساءة إليهما بالقول أو بالفعل.عقوق الوالدين 
الكذب. قول الزور

وليس شهادة الزور بكذا  لفالن  مدين  فالًنا  أن  أشهد  كقوله:  بالكذب،  الشهادة 
كذلك.

((٭) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.
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٧ ـ يحرم قول الزور وشهادة الزور (ملاذا؟).3
.............................................................................................................................

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

فعله  إلى  الداعية  واألسباب  الدواعي  لقوة  وشهادته؛  الزور  قول  من  التحذير  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كرر  ـ   ٨
بخالف الشرك وعقوق الوالدين فدواعي الوقوع فيهما أضعف.

٩ ـ قرن اهللا، سبحانه، بني األمر باجتناب األوثان واجتناب قول الزور في قوله تعـالى:
، ووصف، سبــحانه، عـــباد الرحمن بأنــهم:    (١) ﴾                                                   ﴿

 .(٢) ﴾                                                         ﴿

(١) سورة احلج، من اآلية: ) سورة احلج، من اآلية: ٣٠.
(٢٢) سورة الفرقان، من اآلية: ) سورة الفرقان، من اآلية: ٧٢.

((٣٣) صحيح مسلم ح «) صحيح مسلم ح «٢٥٤٢٢٥٤٢»»

•É````°ûf
• في حديث آخر أخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه عن رجل سيقدم عليهم املدينة وهو مجاب الدعوة 

ه. فما اسم هذا الرجل(٣)؟  ا بأمِّ ألنه كان باّرً
[ احلسن البصري     [ سعيد بن املَُسيَّب     [ ُأويس القرني     [ محمد بن سيرين

داللة  َبنيِّ  له،  ومحبتهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على  عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة  إشفاق  احلديث  في   •
احلديث على ذلك.

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

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

ك بوالديك وتعتزم القيام به إذا عدت إلى منزلك اليوم إن شاء اهللا. • اقترح فعًال تعبِّر به عن برِّ
• تشترك كل مجموعة في كتابة رسالة للوالدين.

• ينقسم طالب الفصل إلى مجموعتني:

طالب املجموعة األولى
١١١١١. يبينون مضار قول الزور وشهادته.. يبينون مضار قول الزور وشهادته.. يبينون مضار قول الزور وشهادته.. يبينون مضار قول الزور وشهادته.. يبينون مضار قول الزور وشهادته.. يبينون مضار قول الزور وشهادته.. يبينون مضار قول الزور وشهادته.. يبينون مضار قول الزور وشهادته.. يبينون مضار قول الزور وشهادته.

٢٢٢٢٢٢. يذكرون صفات الذي يقع في ذلك . يذكرون صفات الذي يقع في ذلك . يذكرون صفات الذي يقع في ذلك . يذكرون صفات الذي يقع في ذلك . يذكرون صفات الذي يقع في ذلك . يذكرون صفات الذي يقع في ذلك . يذكرون صفات الذي يقع في ذلك . يذكرون صفات الذي يقع في ذلك . يذكرون صفات الذي يقع في ذلك . يذكرون صفات الذي يقع في ذلك 
الفعل.الفعل.الفعل.الفعل.

طالب املجموعة الثانية
١. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.

٢. يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع . يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع . يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع . يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع . يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع 
عن فعله.

طالب املجموعة الثانية
١. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.

. يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع . يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع . يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع 
عن فعله.

طالب املجموعة الثانيةطالب املجموعة الثانية
. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.. يذكرون األسباب التي تدفع لقول الزور.

. يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع . يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع . يقترحون نصائح لقائل الزور حتى يقلع 

                                               ﴿                                               ﴿                                               ﴿                                               ﴿                                               ﴿                                               ﴿                                               ﴿                                                  ﴿                                               ﴿                                               ﴿                                               ﴿                                               ﴿
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ينقسم الشرك إلى قسمني: شرك أكبر وشرك أصغر،  - ١
  أيهما املذكور في احلديث؟

د ثالًثا من مضار قول الزور. ٢ -  عدِّ
٣ -  اذكر ما يضاد الكلمات التالية في املعنى:

الزورالعقوقالكبائرالكلمة
ضدها

٤ - اذكر ثالثة أمثلة لبر الوالدين، تقابل ثالثة أمثلة لعقوقهما.
٥ - متى كان تدلِّي أبي بكرة؟  قبل إسالمه أو بعد إسالمه؟

• ضع الكبائر املذكورة في احلديث في مكانها املناسب من الرسم التالي، وضع ما يقابلها 
من األعمال الصاحلة في مكانها الصحيح.

• أِعْد رسم الشكل السابق (بعد تعبئة الفراغات) في وسيلة إيضاح.

أفعال الناس
من حيث محبة اهللا لها وكراهيته إياها

أفعال يحبها اهللا ويأمر بها، وتسمى
(                       )

أفعال يكرهها اهللا وينهى عنها، وتسمى
(                       )

كبائرصغائرنوافلواجبات

ها،  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  ها، عني  وعدِّ الكبائر  مبعرفة  العلماء  عني 
وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم وألفوا في ذلك املؤلفات ليحذر املسلم 

من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:من الوقوع فيها، من هذه املؤلفات:
١ ـ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي. ـ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي. ـ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي. ـ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي. ـ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي. ـ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي. ـ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي. ـ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي. ـ كتاب الكبائر للحافظ الذهبي.

بن  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  بن ٢ـ  محمد  لإلمام  الكبائر  كتاب  ٢ـ 
عبد الوهاب.عبد الوهاب.عبد الوهاب.عبد الوهاب.عبد الوهاب.

أن  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  أن والفرق  والكبائر،  الصغائر  بني  والفرق 
الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما الصغائر تكفرها األعمال الصاحلة، أما 

الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.الكبائر فالبد من التوبة منها.
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وسعوا  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  بــدعــوة  املــشــركــون  النبي ضــاق  بــدعــوة  املــشــركــون  النبي ضــاق  بــدعــوة  املــشــركــون  ضــاق 
جاهدين في إيذائه وصده عن دعوته، لكن النبي جاهدين في إيذائه وصده عن دعوته، لكن النبي جاهدين في إيذائه وصده عن دعوته، لكن النبي جاهدين في إيذائه وصده عن دعوته، لكن النبي جاهدين في إيذائه وصده عن دعوته، لكن النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص

باحلكمة  الناس  بني  دعوته  ينشر  محتسًبا  صابًرا  باحلكمة بقي  الناس  بني  دعوته  ينشر  محتسًبا  صابًرا  باحلكمة بقي  الناس  بني  دعوته  ينشر  محتسًبا  صابًرا  باحلكمة بقي  الناس  بني  دعوته  ينشر  محتسًبا  صابًرا  باحلكمة بقي  الناس  بني  دعوته  ينشر  محتسًبا  صابًرا  باحلكمة بقي  الناس  بني  دعوته  ينشر  محتسًبا  صابًرا  باحلكمة بقي  الناس  بني  دعوته  ينشر  محتسًبا  صابًرا  باحلكمة بقي  الناس  بني  دعوته  ينشر  محتسًبا  صابًرا  بقي 
واملوعظة احلسنة، حينئذ تآمروا عليه واملوعظة احلسنة، حينئذ تآمروا عليه واملوعظة احلسنة، حينئذ تآمروا عليه واملوعظة احلسنة، حينئذ تآمروا عليه واملوعظة احلسنة، حينئذ تآمروا عليه واملوعظة احلسنة، حينئذ تآمروا عليه ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، فأعلمه اهللا ، فأعلمه اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلصمبكرهم وكيدهم، وأمره بالهجرة إلى املدينة، فخرج ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمبكرهم وكيدهم، وأمره بالهجرة إلى املدينة، فخرج ملسو هيلع هللا ىلصمبكرهم وكيدهم، وأمره بالهجرة إلى املدينة، فخرج مبكرهم وكيدهم، وأمره بالهجرة إلى املدينة، فخرج مبكرهم وكيدهم، وأمره بالهجرة إلى املدينة، فخرج مبكرهم وكيدهم، وأمره بالهجرة إلى املدينة، فخرج مبكرهم وكيدهم، وأمره بالهجرة إلى املدينة، فخرج مبكرهم وكيدهم، وأمره بالهجرة إلى املدينة، فخرج ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص

من بيته مع صاحبه أبي بكر رضي اهللا عنه، واختبآ في من بيته مع صاحبه أبي بكر رضي اهللا عنه، واختبآ في من بيته مع صاحبه أبي بكر رضي اهللا عنه، واختبآ في من بيته مع صاحبه أبي بكر رضي اهللا عنه، واختبآ في من بيته مع صاحبه أبي بكر رضي اهللا عنه، واختبآ في من بيته مع صاحبه أبي بكر رضي اهللا عنه، واختبآ في من بيته مع صاحبه أبي بكر رضي اهللا عنه، واختبآ في 
البحث عنهما، حتى  البحث عنهما، حتى غار ثور، فجدَّ كفار قريش في  البحث عنهما، حتى غار ثور، فجدَّ كفار قريش في  البحث عنهما، حتى غار ثور، فجدَّ كفار قريش في  البحث عنهما، حتى غار ثور، فجدَّ كفار قريش في  غار ثور، فجدَّ كفار قريش في 

وصلوا الغار، فكان هذا املوقف: وصلوا الغار، فكان هذا املوقف: 

عـــــن أبـــي عـــــن أبـــي عـــــن أبـــي عـــــن أبـــي عـــــن أبـــي 
ـ  عنه  اُهللا  رضــَي  ـ  ـ   عنه  اُهللا  رضــَي  ـ  ـ   عنه  اُهللا  رضــَي  ـ  ـ   عنه  اُهللا  رضــَي  ـ  ـ   عنه  اُهللا  رضــَي  ـ  ـ   عنه  اُهللا  رضــَي  ـ  ـ   عنه  اُهللا  رضــَي  ـ  ـ   عنه  اُهللا  رضــَي  ـ  ـ   عنه  اُهللا  رضــَي  ـ  ـ   عنه  اُهللا  رضــَي  ـ   
عـــــن أبـــي 
ـ  عنه  اُهللا  رضــَي  ـ   
عـــــن أبـــي عـــــن أبـــي 
ـ  عنه  اُهللا  رضــَي  ـ   
عـــــن أبـــي عـــــن أبـــي 
ـ  عنه  اُهللا  رضــَي  ـ   
عـــــن أبـــي 

بكربكربكربكٍر
وأنا  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : وأنا قال  للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُقلت   : قال 
َنظَر  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  َنظَر في  َأَحَدُهْم  أنَّ  لو  الغاِر:  في 
َفَقال:  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  َفَقال: حتَت  ألبصَرَنا،  َقدَمْيِه  حتَت 
َك َيا أبا َبْكٍر باثنِني اهللاُ  «َما َظنُّ

ثاِلُثهَما». 

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.
محبة اهللا 

ملن توكل عليه
حفظ اهللا 

ملن توكل عليه
املسلم يتوكل على اهللا 

وال يلتفت لألسباب
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الصحابة،  فضائل  الصحابة، ) كتاب  فضائل  الصحابة، ) كتاب  فضائل  الصحابة، ) كتاب  فضائل  برقم (٣٦٥٣٣٦٥٣) كتاب   ) برقم   ) برقم   ) برقم  البخاري ٨٨/٧  رواه  البخاري   رواه   
برقم  برقم   املهاجرين وفضلهم، ورواه مسلم ٤٤//١٨٥٤  املهاجرين وفضلهم، ورواه مسلم باب مناقب  املهاجرين وفضلهم، ورواه مسلم باب مناقب  املهاجرين وفضلهم، ورواه مسلم باب مناقب  املهاجرين وفضلهم، ورواه مسلم باب مناقب  املهاجرين وفضلهم، ورواه مسلم باب مناقب  باب مناقب 
بكر  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  بكر )  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  بكر )  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  بكر )  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  بكر )  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  بكر )  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب   (٢٣٨١))
رضي اهللا عنه.رضي اهللا عنه.رضي اهللا عنه.رضي اهللا عنه.
بكر  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب   (
رضي اهللا عنه.
بكر  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  بكر )  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب   (
رضي اهللا عنه.
بكر  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  بكر )  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب   (
رضي اهللا عنه.
بكر  أبي  فضائل  من  باب  الصحابة  فضائل  كتاب   (

((٭٭)) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

معناهاالكلمة

غار ثور، وكان ذلك في هجرته ملسو هيلع هللا ىلص.الغار
(٭)

ما ظّنك

أي: معهما بعلمه وحفظه ورعايته ونصرته ورد كيد العدو عنهما.اهللا ثالثهما
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١ـ عظم عناية اهللا تعالى برسوله ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه رضي اهللا عنه حيث حفظهما من رؤية املشركني إياهما بالغار.
٢ـ عظم ثقة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بربه عز وجل وبنصره وتأييده، وقد ذكر اهللا، تعالى، معنى هذا احلديث في سورة 

التوبة، اآلية رقم (٤٠). (انقل اجلزء من اآلية الذي يتوافق مع معنى احلديث).
....................................................................................................................................

٣ ـ ينبغي للمؤمن أن يكون واثًقا بربه سبحانه.
٤ـ  لو أن األمة اجتمعت على أن ينفعوا شخًصا بشيء لم ُيِرْده اهللا له ال يستطيعون نفعه، ولو اجتمعوا على 

أن يضروه بشيء لم ُيِرْده اهللا له ال يستطيعون ضره. (ما احلديث الذي يدل على هذا املعنى؟).
....................................................................................................................................

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

وتوكل  إليه  أناب  من  كلَّ  وتعالى،  سبحانه  اهللا،  يحفظ  ـ   ٥
عليه، فليحرص املسلم على ذلك.

الدليل  باألسباب؟ (ما  األخذ  اهللا  التوكل على  ينافي  ٦ـ هل 
على ذلك من خالل هذا احلديث؟)

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

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

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

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

٧ ـ لكي ينجح الطالب في دراسته يكفيه أن يتوكل على اهللا 
تعالى ليتحقق له ذلك (ما رأيك في هذه العبارة من خالل 

ما درست في هذا احلديث؟).
.............................................................................

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

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

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

وتوكل  إليه  أناب  من  كلَّ  وتعالى،  سبحانه  اهللا،  يحفظ  ـ   

الدليل  (ما 

٧ ـ لكي ينجح الطالب في دراسته يكفيه أن يتوكل على اهللا 
تعالى ليتحقق له ذلك (ما رأيك في هذه العبارة من خالل 
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) أو (×) في املكان املناسب وصحح اخلطأ فيما يلي: ١- أجب بـ (
(  ) -  يحفظ اهللا سبحانه وتعالى من توكل عليه.   
(  ) -  فعل األسباب ال ينافي التوكل على اهللا.    
(  ) -  الغار املذكور في احلديث هو غار حراء.    

د ثالًثا من خصائص أبي بكر رضي اهللا عنه. ٢ - عدِّ
٣ - ما معنى «اهللا ثالثهما»؟.

 äÉ``eƒ∏©e
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«لو  اهللا عنه،:  أبي بكر، رضي  قول  استنبط من   •
نظر أحدهم حتت قدميه» مكان الغار وَسَعته.

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

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

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

ما مدى التطابق بني معنى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا   •
احلديث وقول موسى، عليه السالم، كما قصه 

اهللا في سورة الشعراء (اآليات: ١٦ـ ٣٦).
.....................................................................

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

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

•É````°ûf
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إن اهللا نظر في قلوب العباد ـ كما يقول عبداهللا إن اهللا نظر في قلوب العباد ـ كما يقول عبداهللا 
ابن مسعود، رضي اهللا عنه، ـ فوجد قلب محمد ابن مسعود، رضي اهللا عنه، ـ فوجد قلب محمد ملسو هيلع هللا ىلص
خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم 
قلوب  فوجد  محمد  قلب  بعد  العباد  قلوب  في  قلوب نظر  فوجد  محمد  قلب  بعد  العباد  قلوب  في  قلوب نظر  فوجد  محمد  قلب  بعد  العباد  قلوب  في  قلوب نظر  فوجد  محمد  قلب  بعد  العباد  قلوب  في  نظر 
أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون 

على دينه...
آمن  أول من  اهللا عليهم، هم  آمن والصحابة رضوان  أول من  اهللا عليهم، هم  والصحابة رضوان 
من  القرآن  إلينا  ُنقل  الذين  وهم  من ،  القرآن  إلينا  ُنقل  الذين  وهم  من ،  القرآن  إلينا  ُنقل  الذين  وهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  برسول 
طريقهم، ورووا لنا أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لذا فلهم من ، لذا فلهم من ، لذا فلهم من 
املنزلة واملكانة ما ليس لغيرهم من الناس، ومما ورد في املنزلة واملكانة ما ليس لغيرهم من الناس، ومما ورد في املنزلة واملكانة ما ليس لغيرهم من الناس، ومما ورد في املنزلة واملكانة ما ليس لغيرهم من الناس، ومما ورد في 

فضلهم هذا احلديث:

عن أبي سعيد عن أبي سعيد 
اُخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ اُخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ اُخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ اُخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ اُخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ اُخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ 
«ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  قــال  ــال:  ملسو هيلع هللا ىلص: ق النبيُّ  قــال  ــال:  ملسو هيلع هللا ىلص: ق النبيُّ  قــال  ــال:  ملسو هيلع هللا ىلص: ق النبيُّ  قــال  ــال:  ق
وا أصحابي، فلو أن َأحَدُكْم  تسبُّ
ُمدَّ  َبلَغ  ما  َذهًبا  ُأحٍد  مثَل  َأنفَق 

أحِدِهم وال َنِصْيَفُه».  

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.

فضل اإلنفاق
 في سبيل اهللا

فضل إنفاق الذهب فضل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
في سبيل اهللا

 رواه البخاري ٢١/٧ برقم ( برقم (٣٦٧٣٣٦٧٣٣٦٧٣٣٦٧٣) كتاب فضائل الصحابة، ) كتاب فضائل الصحابة، ) كتاب فضائل الصحابة، ) كتاب فضائل الصحابة، ) كتاب فضائل الصحابة، 
ورواه مسلم  خليًال»،  متخذاً  «لو كنت  ورواه مسلم   خليًال»،  متخذاً  «لو كنت  ورواه مسلم   خليًال»،  متخذاً  «لو كنت  ورواه مسلم   خليًال»،  متخذاً  «لو كنت  ورواه مسلم   خليًال»،  متخذاً  «لو كنت  ورواه مسلم   خليًال»،  متخذاً  «لو كنت  ورواه مسلم   خليًال»،  متخذاً  «لو كنت  ورواه مسلم   خليًال»،  متخذاً  «لو كنت  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قول  النبي باب  قول  النبي باب  قول  باب 
برقم (٢٥٤١) كتاب فضائل الصحابة باب حترمي ) كتاب فضائل الصحابة باب حترمي ) كتاب فضائل الصحابة باب حترمي ) كتاب فضائل الصحابة باب حترمي ) كتاب فضائل الصحابة باب حترمي ) كتاب فضائل الصحابة باب حترمي ) كتاب فضائل الصحابة باب حترمي  برقم (   ٤٤//١٩٦٧١٩٦٧
سب الصحابة رضي اهللا عنهم .سب الصحابة رضي اهللا عنهم .سب الصحابة رضي اهللا عنهم .سب الصحابة رضي اهللا عنهم .سب الصحابة رضي اهللا عنهم .سب الصحابة رضي اهللا عنهم .

في العمود (أ) مجموعة أعالم ال يعدون صحابة، حدد التعليل املناسب من ُجمل العمود (ب)، بوضع 
الرقم في املكان املخصص:

(ب)(أ)
(   ) لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو كافر به.(١) عمر بن عبد العزيز

(   ) أسلم في عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص و لم يلقه.(٢) أبو جهل
(   ) لم يكن في عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم يلَقه.(٣) عبيد اهللا بن جحش

(   ) لقَي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسلًما ثم ارتد.(٤) النجاشي
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إًذا ميكنك تعريف الصحابي بأنه:
به،   ............. ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيَّ   ............. من  كل 

و........... على اإلسالم.

äÉª∏µdG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
السب هو الشتم واالنتقاص والسخرية، كرميهم باجلنب أو البخل أو كتمان السب هو الشتم واالنتقاص والسخرية، كرميهم باجلنب أو البخل أو كتمان السب هو الشتم واالنتقاص والسخرية، كرميهم باجلنب أو البخل أو كتمان ال تسبوا

العلم .

بذل ماله، واملراد به هنا: تصدقأنفق
جبل قرب املدينة في اجلهة الشمالية منها.ُأُحد

مكيال مقداره ربع صاع، ووزنه يساوي «٥١٠» جرام تقريًبا.ُمّد

نصف املد، ويساوي «٢٥٥» جرام تقريًبا.نصيفه

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١ ـ عظم منزلة الصحابة رضي اهللا عنهم، وأنهم أفضل األمة بعد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 
٢ ـ أهمية العمل الصالح وارتباط منزلة العبد بعمله فإمنا نال الصحابة ما نالوا ملا اتصفوا به من صدق اإلميان واجلهاد.

٣ ـ ينبغي للمسلم أن يحب صحابة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأن يعرف لهم فضلهم، وأن يقدر لهم سابقتهم إلى اإلسالم. 
إذا ذكرنا اسم صحابي فإننا نأتي بعده بقولنا :........................................

٤ ـ مهما عمل املسلم فلن يصل إلى منزلة الصحابة، رضي اهللا عنهم، لصحبتهم النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ وسابقتهم إلى اإلميان واجلهاد.
٥ ـ سب الصحابة رضوان اهللا عليهم فيه قدح في الدين، (َبّنيْ كيف يكون ذلك).

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

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

جبل أحد ويجاوره حي الشهداءجبل أحد ويجاوره حي الشهداء
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عائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكر
عبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمرعبد اهللا بن عمر
جابر بن عبد اهللاجابر بن عبد اهللاجابر بن عبد اهللاجابر بن عبد اهللاجابر بن عبد اهللاجابر بن عبد اهللا

أبو سعيد اخلدريأبو سعيد اخلدريأبو سعيد اخلدريأبو سعيد اخلدريأبو سعيد اخلدريأبو سعيد اخلدري
عبد اهللا بن عباسعبد اهللا بن عباسعبد اهللا بن عباسعبد اهللا بن عباسعبد اهللا بن عباس

أبو هريرةأبو هريرة
أنس بن مالكأنس بن مالكأنس بن مالكأنس بن مالك

أكثر الصحابة ــ رضي اهللا عنهم ــ  رواية للحديث
Ëƒ≤àdG

(مع  التالية  الكلمات  من  املختلفة  الكلمة  بني   -  ١
بيان وجه االختالف):

أ ـ أبو بكر الصديق   ب ـ عمر الفاروق   جـ ـ محمد الفاحت 
أ ـ ُأحد      ب ـ بدر            جـ ـ ثور

 أ ـ املهاجرون         ب ـ األنصار   جـ ـ قريش
٢-  اذكر ثالثة أمور جتب علينا جتاه أصحاب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

٣ -  ماالفضيلة التي اكتسبها أبو سعيد اخلدري ـ رضي اهللا عنه ـ  في كونه شهد بيعة الرضوان؟
٤ -  من كتاب «صور من حياة الصحابة» اذكر قصة أو موقًفا في أحد هذه املوضوعات:

(الشجاعة في احلق  -  التضحية واإليثار  -  الرغبة في اآلخرة)

حسب  الصحابة  ترتيب  أعد   •
كثرة روايتهم للحديث
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وكافة  املسلم  أمــور  لكل  شامًال  الدين  هذا  جاء  وكافة لقد  املسلم  أمــور  لكل  شامًال  الدين  هذا  جاء  لقد 
شؤون احلياة، فجاء بالتوحيد والعقيدة، وبالشعائر التعبدية شؤون احلياة، فجاء بالتوحيد والعقيدة، وبالشعائر التعبدية 
بني العبد وربه كالصالة والصيام، وبالعبادات التي يتعدى بني العبد وربه كالصالة والصيام، وبالعبادات التي يتعدى 
نفعها لآلخرين، كما جاء مبحاسن األخالق ومعالي األمور، نفعها لآلخرين، كما جاء مبحاسن األخالق ومعالي األمور، 
ومن األحاديث التي تدل على املنزلة العالية حلسن اخللق في ومن األحاديث التي تدل على املنزلة العالية حلسن اخللق في 

الدين هذا احلديث:

عالمة  باب  اإلميان،  كتاب  عالمة   باب  اإلميان،  كتاب  عالمة   باب  اإلميان،  كتاب   ٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠ برقم  برقم    ٨٩/١ البخاري  رواه 
باب  باب ) كتاب اإلميان،  باب ) كتاب اإلميان،  برقم (٥٨) كتاب اإلميان،  برقم (  برقم (  برقم (  املنافق، ورواه مسلم املنافق، ورواه مسلم ١١////٧٨٧٨ 

بيان خصال املنافق .

äÉ`ë∏£`°üe

النفاق: هو إظهار خالف ما في الباطن، ومن ذلك إظهار اخلير وإبطان الشر، والنفاق نوعان:
• نفاق اعتقادي، يكفر به صاحبه، كبغض اإلسالم أو شيء من شرائعه.       

• نفاق عملي، ينقص به إميان املسلم وال يكفر به، كاخلصال املذكورة في احلديث.       

äÉª∏µdG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
ُكنَّ فيه(٭)

تاّمًا.خالًصا
يَدَعها(٭)

(٭)(٭) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

• اقترح عنوانًا مناسبًا ملوضوع احلديث واكتبه في 
احلقل اخلاص بذلك.
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معناهاالكلمة

صفة .َخصلة
ُوِكلت إليه مهمة حفظ شيء والعناية به، فهي من األمانة، وهي: تأدية حقوق ُوِكلت إليه مهمة حفظ شيء والعناية به، فهي من األمانة، وهي: تأدية حقوق ُوِكلت إليه مهمة حفظ شيء والعناية به، فهي من األمانة، وهي: تأدية حقوق ُوِكلت إليه مهمة حفظ شيء والعناية به، فهي من األمانة، وهي: تأدية حقوق ُاؤُمتن(٭)

اهللا وحقوق عباده على الوجه املشروع.
اخليانة ضد األمانة. وهي اإلخالل بحق من حقوق اهللا أو حقوق عباده.خان

نقض عهده.غدر

مال عن احلق عمًدا فكذب في دعواه بأِن ادعى ما ليس له أو ادعى فوق ما فجر
يستحقه أو حلف وهو يعلم بأنه كاذب.

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١ـ  حتذير الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من كل أمر يخل بالدين.
٢ ـ  اإلسالم دين صدق يستلزم االستقامة التامة وال يكفي فيه مجرد االنتساب. 

٣ ـ  االتصاف بالنفاق يبدأ بفعل واحدة من خصال النفاق ما لم يتب املسلم منها.
٤ ـ  املنافق يكذب في كالمه وأعماله، واملسلم احلق ....................................................................

٥ ـ  املنافق......................في ......................مع ......................ومع ......................، واملسلم احلق 
أمني في تعامله مع اهللا سبحانه وتعالى، ومع خلقه.

٦ ـ  يجب أن يكون املسلم طاهًرا نظيًفا في ظاهره وباطنه.
٧ ـ  سماحة هذا الدين وسعة رحمة اهللا، فلو وقع أحد في صفة من هذه الصفات فيستطيع أن يبرأ منها 

بالتوبة واإلقالع عنها.

فائدة: إذا بدأت بكلمة (اؤمتن) فإنك تنطقها هكذا (أفائدة: إذا بدأت بكلمة (اؤمتن) فإنك تنطقها هكذا (أفائدة: إذا بدأت بكلمة (اؤمتن) فإنك تنطقها هكذا (ُأومتن)، وال تنطقها بهمزتني.ومتن)، وال تنطقها بهمزتني.ومتن)، وال تنطقها بهمزتني. (٭)(٭)

•É````°ûf

• ضع الكلمات في مكانها املناسب:
يًقا      (٤) الفجور (٣) صدِّ (١) كذاًبا    (٢) البر 

الكذب يهدي إلى ..............وهو يهدي إلى النار. والصدق يهدي إلى .............وهو يهدي 
إلى اجلنة. 

الصدق  ويتحرى  يصدق  ..............والذي  اهللا  عند  يكتب  الكذب  ويتحرى  يكذب  الذي 
يكتب عند اهللا ...............
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١ - امأل الشكل التالي حسب ما يطلب في كل فقرة

•É````°ûf

 Óu Ô� ÓË Ót]K�« ÓÊu Ô� œU Ó�Ô� Ó5 I �UÓM ÔL?Ú�« ]Ê≈˚ :استخرج صفات املنافقني املذكورة في قول اهللا تعالى   •
 ©£±¥≤£ ÎöOK Ó� ]ô≈ Ót]K�« ÓÊË Ôd Ô� ÚcÓ� ô ÓË Ó”U]M�« ÓÊË Ô¡« ÓdÔ� vÓ�U Ó� Ô� «u Ô�U Ó� …ö ]B�« vÓ�≈ «u Ô�U Ó� « Ó–≈ ÓË Úr ÔN Ô� œU Ó�
. (١)˝©£±¥≥£ ÎöO� Ó� ÔtÓ� Ób  Ó& sÓK Ó� Ôt]K�« qK ÚCÔ� s Ó� ÓË ¡ô ÔR Ó� vÓ�≈ ô ÓË ¡ô ÔR Ó� vÓ�≈ ô Óp� Ó– Ó Ú5Ó� Ó5� ÓcÚ� Óc Ô�
.........................................................................................................................

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

تخلَّف ثالثة من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن غزوة من الغزوات دون عذر، وُنصحوا أن ُيْبدوا أيَّ عذر  ليسامحهم    •
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وكادوا أن يفعلوا ذلك، لكنهم صدقوا معه ملسو هيلع هللا ىلص فجاء العفو عنهم من اهللا تعالى. 

اذكر أحد هؤالء الصحابة. وما الغزوة التي تخلفوا عنها؟ وما اآلية التي نزلت فيهم؟  
اآلية التي نزلت فيهمالغزوةالصحابي

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

النفاق

عملياعتقادياعتقادي

مثالهمثاله

حكمهحكمه

املذكور في احلديثاملذكور في احلديثاملذكور في احلديث

النساء: آية النساء: آية ١٤٢، ، ١٤٣١٤٣١٤٣. سورة (١))

٢ - من خالل دراستك للحديث، اذكر صفات املسلم احلق.
٣ - ما صلة القرابة بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعبد اهللا بن عمرو؟

٤ - حدد الكلمة املختلفة من بني الكلمات التالية، مع بيان سبب االختالف:
اخليانة الغدر   الكذب   البخل    
الكفر اجلهل   الشرك   النفاق    

إرشاد األعمى الشتم   الثناء   الصدق    
٥ - ملاذا املنافق مكروه عند الناس؟
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عن عائشة رضي عن عائشة رضي عن عائشة رضي عن عائشة رضي عن عائشة رضي عن عائشة رضي عن عائشة رضي 
اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل اهللا عنها قالت: قال رسوُل 
َيْقَرُأ  ــِذي  الَّ َمَثُل   » ملسو هيلع هللا ىلص:  ملسو هيلع هللا ىلص: اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص: اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص: اهللا  اهللا 
َفَرِة  اْلُقْرآَن َوُهَو َحاِفٌظ َلُه َمَع السَّ
َيْقَرُأ  الَِّذي  َوَمَثُل  اْلَبَرَرِة،  اْلِكَراِم 
َشِديٌد  َعَلْيِه  َوُهَو  َيَتَعاَهُدُه  َوُهَو 

َفَلُه َأْجَراِن».

باب عالمة  اإلميان،  كتاب  باب عالمة   اإلميان،  كتاب  باب عالمة   اإلميان،  كتاب  برقم ٣٤٠٣٤٠  برقم   برقم   البخاري ٨٩/١  رواه   
باب  باب ) كتاب اإلميان،  باب ) كتاب اإلميان،  برقم (٥٨) كتاب اإلميان،  برقم (  املنافق، ورواه مسلم املنافق، ورواه مسلم ١//٧٨ 

بيان خصال املنافق .بيان خصال املنافق .

äÉª∏µdG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

صفته، واملراد هنا: ثوابه.مثل الذي
املالئكة الطائعون.السفرة الكرام البررة

يتفقده ويكرر قراءته حتى يتقنه وال ينساه.وهو يتعاهده
وهو عليه شديد(٭)

((٭٭)) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

• اقترح عنوانًا مناسبًا ملوضوع احلديث واكتبه في احلقل اخلاص بذلك.

علِّق على هذه الصورة.علِّق على هذه الصورة.علِّق على هذه الصورة.
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١ ـ عظم منزلة كتاب اهللا تعالى؛ إذ جعل اهللا هذا الفضل العظيم حلفظه وقراءته.
٢ ـ علو منزلة حافظ القرآن. (اذكر دليلها من احلديث)

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

٣ ـ فضل التالوة غير مقتصر على من يجيد قراءة القرآن الكرمي أو يحفظه فقط، بل يحصل ملن ال يجيدها أيًضا.
٤ ـ  من يتفّلت منه ِحْفظه له أجران، أجر على ...........................وأجر على ...........................

٥ ـ حافظ القرآن الكرمي يقدم على غيره في احلياة، ومن ذلك:
........................................................................................................................... أـ   
ب ـ........................................................................................................................  

٦ ـ حافظ القرآن الكرمي يقدم على غيره بعد املمات، ومن ذلك:
........................................................................................................................... أـ   
ـ........................................................................................................................ ب   

٧ ـ  من خير ما تشغل به أوقات املسلم قراءة كتاب اهللا وتدبره وفهم معانيه. 

•É````°ûf

؟ وملاذا؟ • َمْن َأْعَظُم أجًرا، الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، أو الذي يتعاهده وهو عليه شاقٌّ
..........................................................................................................................

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

• يشترك الطالب في تذاكر وسائل تعلم القرآن الكرمي وحفظه، حسب املخطط التالي:

وسائل تعلم القرآن الكرمي

الصوتيات 

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

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

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

املرئيات

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

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

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

التـلقي

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

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

..................................................
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القرآن بسبب قلة عناية  يتتعتع في قراءة  ١-  ما موقفك من طالب 
بتعلمه؟.

٢ -  في سورة فاطر آية تدل على أجر الذين يتلون كتاب اهللا، ما رقم 
اآلية؟ وما األجر الذي ُوعدوا به؟

٣ -  دل احلديث على ( عظم منزلة القرآن الكرمي ) وضح ذلك.
٤ -  كم كان عمر عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ حني توفي النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

يفترض الطالب أن مشروعهم القادم ختم حفظ    •
القرآن الكرمي، ومن خالل مجموعات الطالب، 

تضع كل مجموعة خطة حسب األشهر لذلك.
في  وخلصه  الكرمي»  القرآن  «حفظ  في  كتاًبا  اختر   •

صفحتني، مبيًنا أهم األفكار التي استفدتها منه.

 äÉ``eƒ∏©e

á```«FGôKEG
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ماذا تسمى هذه اآلية؟

ُأَبــيِّ بن كعب  ُأَبــيِّ بن كعب عن  ُأَبــيِّ بن كعب عن  ُأَبــيِّ بن كعب عن  ُأَبــيِّ بن كعب عن  ُأَبــيِّ بن كعب عن  عن 
قال  قــال:  ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  قــال:  ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  قــال:  ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  قــال:  ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  قــال:  ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  قــال:  ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  قــال:  ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  قــال:  ـ  عنه  اهللا  رضــي  ـ 
املنذر!  أبــا  «يــا  اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا رســول  رســول 
معَك  اهللا  كتاب  من  آيٍة  أيَّ  أتدري 
ورسوُله  اهللا  قلُت:  قال:  أعظم؟»، 
أيَّ  أتدري  املنذر  أبا  «يا  قاَل:  أعلم. 
أعــظــم»؟  معك  اهللا  كــتــاِب  مــن  ــة  آي
احليُّ  هَو  إالَّ  إلَه  ال  (اُهللا  قلت:  قال: 
القيوُم). قال: فضرب في صدري 
وقال: «واِهللا ِلَيْهِنَك العلُم يا أبا 

املنذر» .

äÉª∏µdG ÊÉ©e

املسافرين  صالة  كتاب  املسافرين )  صالة  كتاب  املسافرين )  صالة  كتاب  املسافرين )  صالة  كتاب   (٨١٠) برقم   ) برقم   ١١//٥٥٦٥٥٦٥٥٦ مسلم  مسلم رواه  رواه 
وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

ÏÂ˝ [البقرة:٢٥٥] . تسمى  ÚuÓ� ô ÓË ÏWÓM � ÔÁ Ôc Ô�ÚQ Ó� ô ÔÂuÔ ÓIÚ�« ŵ Ó�?Ú�« Óu Ô� ]ô≈ ÓtÓ�≈ ô Ôt]K�«˚:١- هذه اآلية التي هي
آية الكرسي، وسميت بذلك لورود ذكر الكرسي فيها.

حرص الرسول ملسو هيلع هللا ىلصعلى تعليم أمته اخلير والتثبت من حتقق ذلك، حيث أقرَّ هذا الصحابيَّ على جوابه   -٢

معناهاالكلمة

القائم بأمر نفسه وأمر خلقه.القيوم
أي: ليكن العلم هنيئًا لك.ليهِنك

ˆG ÜÉàc ‘ ájBG º¶YCG
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ن  • من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أعدَّ تفسيًرا لآلية واقرأه على زمالئك، (دوِّ
اسم التفسير)

• استخرج بعض أسماء اهللا تعالى وصفاته املذكورة في اآلية:
..........................................................................................................................................................................

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

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

• كم مرة ميكن أن تقرأ آية الكرسي في اليوم والليلة؟.
..........................................................................................................................................................................

• يفهم من احلديث األسلوب الذي كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعامل أصحابه به، ِصْف ذلك في حدود 
سطرين.

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

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

بأن أعظم آية في كتاب اهللا تعالى هي آية الكرسي.
آية الكرسي أعظم آية في القرآن ملا اشتملت عليه من أسماء اهللا وصفاته وتقرير التوحيد، ولذلك   -٣

يستحب للمسلم أن يقرأها في مواطن، منها:
.................................................................................................................................................................... •  

 .................................................................................................................................................................... •  
.................................................................................................................................................................... •  

م القرآن من أفضل العلوم فقد قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِألَُبيٍّ (ليهنك العلم).   م آية الكرسي، وتعلُّ تعلُّ  -٤
ُأَبيِّ بن كعب رضي اهللا عنه وعلمه؛ لتهنئة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص له بهذا العلم، وله رضي اهللا عنه،  فضل   -٥

ر زمالءك بها: فضيلة أخرى مذكورة في مناسبة نزول سورة البّينة، ذكِّ
.......................................................................................................................................................................................

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

مشروعية التهنئة بالعمل الصالح ومن ذلك التهنئة بالعلم.   -٦
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١- اختِر اإلجابة الصحيحة:
أ- آية الكرسي في سورة:  [ البقرة   [ آل عمران   [ النور

ب -  أول ما نزل من القرآن:  [ الفاحتة      [ آية الكرسي       [ أول سورة «العلق»
[ عند دخول السوق  ج - يستحب قراءة آية الكرسي:  [ عند القيام من املجلس 

[ بعد الفراغ من صالة الفريضة.      
٢- حّدد كلمة التوحيد من آية الكرسي. 

د بعض فضائل أبّي بن كعب رضي اهللا عنه. ٣- عدِّ
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رغبة  قلبه  فــي  فوجد  ــذنــوب،  ال فــي  رغبة أســرف رجــل  قلبه  فــي  فوجد  ــذنــوب،  ال فــي  رغبة أســرف رجــل  قلبه  فــي  فوجد  ــذنــوب،  ال فــي  أســرف رجــل 
صادقة في العودة إلى اهللا تعالى، فعقد العزم على التوبة صادقة في العودة إلى اهللا تعالى، فعقد العزم على التوبة صادقة في العودة إلى اهللا تعالى، فعقد العزم على التوبة 
إن كانت ممكنة، فبحث عن عالم ليسأله هل يقبل اهللا إن كانت ممكنة، فبحث عن عالم ليسأله هل يقبل اهللا إن كانت ممكنة، فبحث عن عالم ليسأله هل يقبل اهللا إن كانت ممكنة، فبحث عن عالم ليسأله هل يقبل اهللا إن كانت ممكنة، فبحث عن عالم ليسأله هل يقبل اهللا 
من  لي  هل  فسأله:  عابًدا جاهًال،  رجًال  فوجد  من توبته؟  لي  هل  فسأله:  عابًدا جاهًال،  رجًال  فوجد  من توبته؟  لي  هل  فسأله:  عابًدا جاهًال،  رجًال  فوجد  من توبته؟  لي  هل  فسأله:  عابًدا جاهًال،  رجًال  فوجد  من توبته؟  لي  هل  فسأله:  عابًدا جاهًال،  رجًال  فوجد  من توبته؟  لي  هل  فسأله:  عابًدا جاهًال،  رجًال  فوجد  من توبته؟  لي  هل  فسأله:  عابًدا جاهًال،  رجًال  فوجد  من توبته؟  لي  هل  فسأله:  عابًدا جاهًال،  رجًال  فوجد  توبته؟ 
توبة؟ فأجابه العابد: ما فعلته ال ميكن التوبة منه، فقتله توبة؟ فأجابه العابد: ما فعلته ال ميكن التوبة منه، فقتله توبة؟ فأجابه العابد: ما فعلته ال ميكن التوبة منه، فقتله توبة؟ فأجابه العابد: ما فعلته ال ميكن التوبة منه، فقتله توبة؟ فأجابه العابد: ما فعلته ال ميكن التوبة منه، فقتله توبة؟ فأجابه العابد: ما فعلته ال ميكن التوبة منه، فقتله توبة؟ فأجابه العابد: ما فعلته ال ميكن التوبة منه، فقتله توبة؟ فأجابه العابد: ما فعلته ال ميكن التوبة منه، فقتله 
الرجل، ثم بحث عن أعلم أهل األرض، فُدّل على رجٍل الرجل، ثم بحث عن أعلم أهل األرض، فُدّل على رجٍل الرجل، ثم بحث عن أعلم أهل األرض، فُدّل على رجٍل الرجل، ثم بحث عن أعلم أهل األرض، فُدّل على رجٍل الرجل، ثم بحث عن أعلم أهل األرض، فُدّل على رجٍل الرجل، ثم بحث عن أعلم أهل األرض، فُدّل على رجٍل الرجل، ثم بحث عن أعلم أهل األرض، فُدّل على رجٍل 
عالم، فسأله: هل لي من توبة، فقال: نعم، ومن يحول عالم، فسأله: هل لي من توبة، فقال: نعم، ومن يحول عالم، فسأله: هل لي من توبة، فقال: نعم، ومن يحول عالم، فسأله: هل لي من توبة، فقال: نعم، ومن يحول عالم، فسأله: هل لي من توبة، فقال: نعم، ومن يحول عالم، فسأله: هل لي من توبة، فقال: نعم، ومن يحول عالم، فسأله: هل لي من توبة، فقال: نعم، ومن يحول 
بينك وبني التوبة؟، ثم أرشده إلى بعض األعمال التي بينك وبني التوبة؟، ثم أرشده إلى بعض األعمال التي بينك وبني التوبة؟، ثم أرشده إلى بعض األعمال التي بينك وبني التوبة؟، ثم أرشده إلى بعض األعمال التي بينك وبني التوبة؟، ثم أرشده إلى بعض األعمال التي 
تعينه على التوبة واالستقامة، حتى توفاه اهللا على توبة. تعينه على التوبة واالستقامة، حتى توفاه اهللا على توبة. تعينه على التوبة واالستقامة، حتى توفاه اهللا على توبة. تعينه على التوبة واالستقامة، حتى توفاه اهللا على توبة. تعينه على التوبة واالستقامة، حتى توفاه اهللا على توبة. 

فكم بني العالم واجلاهل؟.فكم بني العالم واجلاهل؟.

أبي هريرة  أبي هريرة عن  أبي هريرة عن  أبي هريرة عن  أبي هريرة عن  أبي هريرة عن  أبي هريرة عن  أبي هريرة عن  عن 
قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
ملسو هيلع هللا ىلص:«...  اهللا  رسول  اهللا قال  رسول  اهللا قال  رسول  اهللا قال  رسول  اهللا قال  رسول  قال 
فيه  يلتِمُس  طريًقا  سلَك  ومن 
َل اُهللا لُه به طريًقا إلى  ِعلًما سهَّ

اجلّنة» .

رواه مسلم رواه مسلم رواه مسلم ٤//٢٠٧٤٢٠٧٤ برقم (٢٦٩٩٢٦٩٩) كتاب الذكر والدعاء والتوبة ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر .واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر .واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر .واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر .واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر .واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر .واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر .واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر .

äÉª∏µdG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

سار.سلك
يطلب.يلتمس

ل(٭) سهَّ
أي: كافأه اهللا بأن يجعل طلبه للعلم موصًال له إلى اجلنة كالطريق احلسي طريًقا إلى اجلنة

الذي يوصل صاحبه إلى مراده. 

((٭٭)) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

• (محبة العلم سبب لدخول اجلنة) عّدل العبارة السابقة لتكون أكثر مالءمة للداللة على موضوع احلديث، 
ثم انقلها في احلقل أعلى الصفحة.
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قال اهللا عز وجل في شأن الذين يتعلمون السحر:  (١)     •
وبناء على هذه اآلية فالعلم قسمان: علم .........................وهو الذي حث عليه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث وغيره، والقسم الثاني علم........................وهو الذي استعاذ منه 

ملسو هيلع هللا ىلص بقوله:
........................................................................................................................

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

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

ينقسم الطالب إلى ثالث مجموعات:   •

ويختارون  العلم،  طلب  فضل  في  ثقافية  علمية  مادة  إعداد  في  الفصل  طالب  يشترك     •
الوسيلة املناسبة لنشرها في مجتمع املدرسة.

قارن بني العلم واملال، وميكنك اإلفادة من كتاب «مفتاح دار السعادة» البن القيم.    •

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- اإلسالم دين العلم، يقوم على العلم ويحث عليه، فليتعلم املسلم ما ينفعه في دينه ودنياه.
٢- حث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على تعلم العلم فهو من أفضل القربات وأجل الطاعات.

٣- بالعلم النافع يعرف املسلم ما يضره وما ينفعه في دنياه وآخرته.
٤- اجلنة سلعة غالية، وتنال بالعلم والعمل، فعلى املسلم أن يحرص على تعلم العلم لينال اجلنة.

•É````°ûf

املجموعة األولى
تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم 

املتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدماملتبعة منذ القدم

املجموعة الثانية
تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم تذكر وسائل  طلب العلم 

املتبعة حديثًااملتبعة حديثًااملتبعة حديثًااملتبعة حديثًااملتبعة حديثًااملتبعة حديثًا

املجموعة الثالثة
تذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافعتذكر عالمات العلم النافع

(١)(١) سورة البقرة، آية  سورة البقرة، آية ١٠٢.
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١- ما جزاء من سلك طريقًا يلتمس فيه علًما؟
٢-  مثِّل للطرق التي توصل إلى العلم.

˝ وبني احلديث؟. ÓoÓK Ó� Í c]�« ÓpÒ� Ó— r Ú�U� Ú√d Ú�«˚ :٣-  ما العالقة بني قول اهللا تعالى
٤-  دأب أبو هريرة أن يودع أمه كلما أراد اخلروج من البيت، فماذا كان يقول لها، ومباذا جتيبه؟

 äÉ``eƒ∏©e
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العلم

علم ضارعلم نافع

فرض كفايةفرض كفايةفرض كفايةفرض كفاية
كتفاصيل العلم كتفاصيل العلم كتفاصيل العلم كتفاصيل العلم كتفاصيل العلم كتفاصيل العلم كتفاصيل العلم 
الشرعي والطب الشرعي والطب الشرعي والطب الشرعي والطب الشرعي والطب الشرعي والطب الشرعي والطب الشرعي والطب 

والهندسةوالهندسةوالهندسة

مستحبمستحبمستحبمستحبمستحب
كل علم نافع ليس كل علم نافع ليس كل علم نافع ليس كل علم نافع ليس كل علم نافع ليس كل علم نافع ليس كل علم نافع ليس كل علم نافع ليس كل علم نافع ليس 

فرض عني على فرض عني على فرض عني على فرض عني على 
اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان

معصيةمعصيةمعصيةمعصية
مايلحق اإلنسان مايلحق اإلنسان مايلحق اإلنسان مايلحق اإلنسان مايلحق اإلنسان مايلحق اإلنسان 
بسببه ضرر في بسببه ضرر في 

دينه أو دنياه دون دينه أو دنياه دون دينه أو دنياه دون دينه أو دنياه دون دينه أو دنياه دون دينه أو دنياه دون 
أن يكون كفراً.أن يكون كفراً.أن يكون كفراً.أن يكون كفراً.أن يكون كفراً.

كالشعوذة كالشعوذة كالشعوذة كالشعوذة كالشعوذة 

كفركفركفر
ما نص الشرع ما نص الشرع ما نص الشرع ما نص الشرع ما نص الشرع ما نص الشرع 

على أن ِفعله كفر على أن ِفعله كفر على أن ِفعله كفر على أن ِفعله كفر على أن ِفعله كفر على أن ِفعله كفر 
كالسحركالسحركالسحر

فرض على بعض فرض على بعض فرض على بعض فرض على بعض فرض على بعض 
الناس وهو مامتس الناس وهو مامتس الناس وهو مامتس الناس وهو مامتس الناس وهو مامتس الناس وهو مامتس الناس وهو مامتس 
حاجته إليه بعينه حاجته إليه بعينه حاجته إليه بعينه حاجته إليه بعينه حاجته إليه بعينه حاجته إليه بعينه حاجته إليه بعينه حاجته إليه بعينه 

كأهم أحكام كأهم أحكام كأهم أحكام كأهم أحكام كأهم أحكام كأهم أحكام كأهم أحكام كأهم أحكام كأهم أحكام 
املعامالت للتجاراملعامالت للتجاراملعامالت للتجاراملعامالت للتجاراملعامالت للتجاراملعامالت للتجاراملعامالت للتجاراملعامالت للتجار

فرض عنيفرض عنيفرض عنيفرض عنيفرض عني
على كل الناس على كل الناس على كل الناس على كل الناس على كل الناس على كل الناس 
كتعلم الطهارة كتعلم الطهارة كتعلم الطهارة كتعلم الطهارة كتعلم الطهارة كتعلم الطهارة 

والصالةوالصالةوالصالة

فرض عنيفرض عنيفرض عنيفرض عنيفرض عني
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• ضع عنوانًا مناسبًا ملوضوع احلديث واكتبه في احلقل أعلى الصفحة.

باب  الدعوات،  كتاب  باب )  الدعوات،  كتاب  باب )  الدعوات،  كتاب   (٦٤٠٦٦٤٠٦٦٤٠٦٦٤٠٦) برقم   ) برقم   ٢٠٦/  ١١ البخاري  البخاري رواه  رواه 
فضل التسبيح، ورواه مسلم فضل التسبيح، ورواه مسلم فضل التسبيح، ورواه مسلم فضل التسبيح، ورواه مسلم ٢٠٧٢٢٠٧٢/٤٤ برقم (٢٦٩٤) كتاب الذكر ) كتاب الذكر ) كتاب الذكر ) كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

العبادات التي يؤديها املسلم حسب أعضائه

اللساناألذنالعنيالقلبالرجلاليد

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

العبادات التي أمر اهللا بها وندب إليها تشمل أعضاء اإلنسان كلها، مثِّل لها حسب الشكل التالي:العبادات التي أمر اهللا بها وندب إليها تشمل أعضاء اإلنسان كلها، مثِّل لها حسب الشكل التالي:العبادات التي أمر اهللا بها وندب إليها تشمل أعضاء اإلنسان كلها، مثِّل لها حسب الشكل التالي:العبادات التي أمر اهللا بها وندب إليها تشمل أعضاء اإلنسان كلها، مثِّل لها حسب الشكل التالي:العبادات التي أمر اهللا بها وندب إليها تشمل أعضاء اإلنسان كلها، مثِّل لها حسب الشكل التالي:العبادات التي أمر اهللا بها وندب إليها تشمل أعضاء اإلنسان كلها، مثِّل لها حسب الشكل التالي:

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

كتاب صحيح البخاري - رحمه اهللا - هو كتاب صحيح البخاري - رحمه اهللا - هو 
أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعالى، وقد بلغت أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعالى، وقد بلغت 
حديث،  آالف  سبعة  فوق  باملكرر  حديث، أحاديثه  آالف  سبعة  فوق  باملكرر  أحاديثه 
ملعرفة  البخاري  صحيح  إلى  الرجوع  ملعرفة ميكنك  البخاري  صحيح  إلى  الرجوع  ميكنك 
آخر حديث ختم به كتابه، والتعرف على سر آخر حديث ختم به كتابه، والتعرف على سر 
الرجوع  بهذا احلديث، من خالل  ختم كتابه 
البن  البخاري  صحيح  شرح  الباري  فتح  البن إلى  البخاري  صحيح  شرح  الباري  فتح  إلى 

حجر العسقالني - رحمه اهللا -.
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١- هاتان الكلمتان (سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم) من أفضل ذكر اهللا.
٢- دل قوله: «في امليزان» على أمر يحصل يوم القيامة فما هو............................؟ كما دل على صفة 

من صفات اهللا تعالى وهي:............................
٣- عدد احلديث بعض مميزات الذكر، وهي: 

أ. .............................................................................................................................
ب. .............................................................................................................................
ج. .............................................................................................................................

٤- على املسلم أن يحافظ على األذكار املشروعة لتزداد حسناته، ويكون محبوًبا عند ربه.

معناهاالكلمة
خفيفتان على اللسان(٭)

ملا يترتب عليهما من عظيم األجر.ثقيلتان في امليزان
ه اهللا من كل عيب ونقص.سبحان اهللا أسبح اهللا تسبيًحا، ومعناه أنزِّ

ثناء على اهللا مبا يستحقه من احملامد كلها.وبحمده

•É````°ûf

•  َتَذاكر مع زمالئك املواقف التي تتطلب تسبيح اهللا ـ تعالى ـ، واذكروا ثالثة منها:
................................... .١..................................... ٢. ....................................٣

•  من كتاب «رياض الصاحلني» اذكر بعض األحاديث في فضل الذكر.
ا وقع في كرب عظيم؛ ألنه كان من املسبحني. ما اسم النبي؟  •  جنَّى اهللا نبًيا من أنبيائه لـمَّ

Ó5˝(١)؟. �Ò� Ó� ÔL?Ú�« Ós � ÓÊU Ó�˚ وما معنى
.........................................................................................................................

(٭٭)) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.
(١)(١) سورة الصافات، اآلية  سورة الصافات، اآلية ١٤٣١٤٣.
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١-  ما املراد بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ثقيلتان في امليزان»؟.
٢-  ما فائدة احملافظة على األذكار؟ .

٣-  اذكر ثالثة من األذكار املطلقة غير ما ورد في احلديث.
٤- ما عالقة كفارة املجلس باحلديث؟

ذاته  في  حميد  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  ذاته اهللا  في  حميد  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  ذاته اهللا  في  حميد  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا 
وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهوـ  سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهوـ  سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهوـ  سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهوـ  سبحانه 
ـ املستحق لكل حمد ومحبة وثناء؛ ِلـما ـ املستحق لكل حمد ومحبة وثناء؛ ِلـما ـ املستحق لكل حمد ومحبة وثناء؛ ِلـما ـ املستحق لكل حمد ومحبة وثناء؛ ِلـما ـ املستحق لكل حمد ومحبة وثناء؛ ِلـما ـ املستحق لكل حمد ومحبة وثناء؛ ِلـما ـ املستحق لكل حمد ومحبة وثناء؛ ِلـما ـ املستحق لكل حمد ومحبة وثناء؛ ِلـما 
هي  التي  احلمد  من صفات  به  هي اتصف  التي  احلمد  من صفات  به  هي اتصف  التي  احلمد  من صفات  به  هي اتصف  التي  احلمد  من صفات  به  هي اتصف  التي  احلمد  من صفات  به  هي اتصف  التي  احلمد  من صفات  به  هي اتصف  التي  احلمد  من صفات  به  هي اتصف  التي  احلمد  من صفات  به  هي اتصف  التي  احلمد  من صفات  به  اتصف 
صفة اجلمال واجلالل، وِملا أنعم به على صفة اجلمال واجلالل، وِملا أنعم به على صفة اجلمال واجلالل، وِملا أنعم به على صفة اجلمال واجلالل، وِملا أنعم به على صفة اجلمال واجلالل، وِملا أنعم به على 
احملمود  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  احملمود خلقه  فهو  اجلزال،  النِّعم  من  خلقه 
على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك على كل حال، وجميع أسمائه ـ تبارك 
وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله وتعالى ـ حْمٌد، وصفاته حمد، وأفعاله 
حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، 
وانتقامه حمد، وفضله في إحسانه إلى وانتقامه حمد، وفضله في إحسانه إلى وانتقامه حمد، وفضله في إحسانه إلى وانتقامه حمد، وفضله في إحسانه إلى وانتقامه حمد، وفضله في إحسانه إلى وانتقامه حمد، وفضله في إحسانه إلى 
به  ُيوصف  ما  وجميع  حمد،  به أوليائه  ُيوصف  ما  وجميع  حمد،  به أوليائه  ُيوصف  ما  وجميع  حمد،  به أوليائه  ُيوصف  ما  وجميع  حمد،  به أوليائه  ُيوصف  ما  وجميع  حمد،  به أوليائه  ُيوصف  ما  وجميع  حمد،  به أوليائه  ُيوصف  ما  وجميع  حمد،  به أوليائه  ُيوصف  ما  وجميع  حمد،  به أوليائه  ُيوصف  ما  وجميع  حمد،  أوليائه 
محامد  فإنها  به  عنه  وُيخبر  به  محامد وُيذكر  فإنها  به  عنه  وُيخبر  به  محامد وُيذكر  فإنها  به  عنه  وُيخبر  به  محامد وُيذكر  فإنها  به  عنه  وُيخبر  به  محامد وُيذكر  فإنها  به  عنه  وُيخبر  به  محامد وُيذكر  فإنها  به  عنه  وُيخبر  به  محامد وُيذكر  فإنها  به  عنه  وُيخبر  به  وُيذكر 
فسبحانه  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  فسبحانه له  وتقديس،  وتسبيح  وثناء  له 
خلقه  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  خلقه وبحمده،  من  أحٌد  يحصي  ال  وبحمده، 
ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ثناًء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  مبارًكا، أوًال  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 
مبارًكا،  طيًبا  كثيًرا  وآخًرا، حمًدا  أوًال 
وفوق ما يثني به عليه خلقه، له احلمد 

فضله  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  فضله وهو  على  مـحمود  ـ  كذلك  ـ  وهو 
اجلزيلة،  عباده  على  ونعمه  اجلزيلة، وعطائه  عباده  على  ونعمه  اجلزيلة، وعطائه  عباده  على  ونعمه  اجلزيلة، وعطائه  عباده  على  ونعمه  اجلزيلة، وعطائه  عباده  على  ونعمه  اجلزيلة، وعطائه  عباده  على  ونعمه  اجلزيلة، وعطائه  عباده  على  ونعمه  اجلزيلة، وعطائه  عباده  على  ونعمه  وعطائه 
الواسعة،  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  الواسعة، وصنائعه  ورحمته  اجلميلة،  وصنائعه 
وابتدائه  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وابتدائه وإجابته  املضطرين،  لدعوات  وإجابته 
وأهم  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  وأهم عباَده  إياها،  سؤالهم  قبل  بالنعم  عباَده 
وعباَده  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  وعباَده ذلك  أولياءه  هدايُته  وأعظُمه  ذلك 
إلى اجلنة،  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اجلنة، إلى اإلميان  الطريق  الذي هو  إلى اإلميان 

فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.فاحلمد هللا رب العاملني.
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•  يتعاون الطالب في كتابة «كفارة املجلس» وتعليقها 
في مكان واضح من الفصل.

الشكل  من  ذلك  يتضح  نوعان،  تعالى  اهللا  ِذْكر   •
اآلتي، تأمل فيه وأكمل الفراغات:

ذكر يشرع في أوقات وأحوال 
خاصة

ذكر يشرع في ............
.....................

يسمى: الذكر املطلقيسمى: الذكر............

من أمثلته:
أذكار الصباح واملساء.

ومنها:.......................

ومنها:.......................
ومنها: قول "احلمد هللا" بعد 

العطاس

من أمثلته:من أمثلته:
قول "سبحان اهللا وال إله إال اهللا قول "سبحان اهللا وال إله إال اهللا قول "سبحان اهللا وال إله إال اهللا قول "سبحان اهللا وال إله إال اهللا 

واهللا أكبر"واهللا أكبر"واهللا أكبر"
ومنها:ومنها:ومنها:....................................................................................  

ومنها:ومنها:ومنها:..........................................
(ارجع إلى كتاب التوحيد)(ارجع إلى كتاب التوحيد)(ارجع إلى كتاب التوحيد)(ارجع إلى كتاب التوحيد)

بحر عظيم .. وخالقه أعظم!بحر عظيم .. وخالقه أعظم!
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ــة  ــش ــائ ــة عــــن ع ــش ــائ ــة عــــن ع ــش ــائ ــة عــــن ع ــش ــائ ــة عــــن ع ــش ــائ ــة عــــن ع ــش ــائ ــة عــــن ع ــش ــائ عــــن ع
قالت:  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  قالت: ـ  ـ  عنها  اهللا  رضي  ـ 
عصفت  إذا  عصفت   إذا  عصفت   إذا  عصفت   إذا  عصفت   إذا  عصفت   إذا  عصفت   إذا  عصفت   إذا  عصفت   إذا  عصفت   إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ــان  النبي ك ــان  النبي ك ــان  النبي ك ــان  ك
أسأُلك  إني  «اللهم  قال:  قال: الريُح  قال: الريُح  الريُح 
ما  وخيَر  ِفيها  ما  وخيَر  َخيَرها 
ها  بَك من شرِّ به، وأعوُذ  ُأرِسَلْت 
ما  فيها ومــن شــرِّ  ما  ومــن شــرِّ 

ُأرِسَلْت به».
رواه مسلم ٦١٦٦١٦/٢١ برقم ( برقم ( برقم ( برقم (٨٩٩٨٩٩) كتاب صالة االستسقاء ) كتاب صالة االستسقاء ) كتاب صالة االستسقاء 

باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح باملطر.باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح باملطر.باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح باملطر.باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح باملطر.

äÉª∏µdG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
(انظر املعلومات اإلثرائية)عصفت الريح(٭)

من األمطار والعواصف وغيرها.ما أرسلت به

أجلأ وأعتصم بك.أعوذ بك 

((٭٭)) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.
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شمول هذا الدين في تعاليمه لكل ما يحتاج إليه العبد.  -١
٢- على املسلم أن يكون قوي الصلة بربه ـ عز وجل ـ في جميع األحوال والظروف، ووجوب اللجوء 

إليه في الرخاء والشدة.
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١- ملاذا يدعو املسلم عند هبوب الريح؟.
٢- صنِّف األحداث التي تقع عند هبوب الريح من حيث اخلير والضرر:
تلقيح األزهار واألشجار   الفيضانات   نزول الغيث     

هيجان البحر   ضياع بعض الناس   سقوط املنازل     
    جتدد اجلو 

٣- هل يجوز سب الريح؟ وملاذا؟.
٤- ما أثر زواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعائشة رضي اهللا عنها في تكوين شخصيتها؟

(١) سورة احلجر، من اآلية:  سورة احلجر، من اآلية:  سورة احلجر، من اآلية: ٢٢٢٢٢٢.

•É````°ûf

الدعاء من أعظم األسباب التي يتحصن بها املسلم من املهلكات في الدنيا واآلخرة.  -٣
٤- الريح ال تكون إال بأمر اهللا ـ تعالى ـ، ولذا ال يجوز سبها، ألن في سبها مسبة هللا تعالى الذي أمرها.

يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها يسمي العرب الرياح بأسماء خاصة، تبًعا جلهتها 
تها وحالها، وهذه بعض أسمائها: تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ تها وحالها، وهذه بعض أسمائها:أو قوَّ أو قوَّ

إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف. إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  إذا جاءت الريح بهدوء ولُطف.النـــــسيم:  النـــــسيم: 
العـاصف: إذا كانت شديدة.العـاصف: إذا كانت شديدة.

إذا حملت احلصباء (احلصيَّات). إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  إذا حملت احلصباء (احلصيَّات).احلـــاصبة:  احلـــاصبة: 
نحو  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  نحو اإلعـصار: إذا  كالعمود  األرض  من  هبت  اإلعـصار: إذا 

السماء.السماء.السماء.السماء.السماء.السماء.السماء.السماء.
سورة  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  سورة الصـرصر: إذا  (انظر  وباردة،  قوية  كانت  الصـرصر: إذا 

احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).احلاقة، اآلية ٦).
الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، الســموم: إذا كانت حارة، (انظر سورة الواقعة، 

اآلية اآلية اآلية اآلية ٤٢٤٢٤٢٤٢).).
سورة  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  سورة اللـــواقح: التي  (انظر  األشجار،  تلقح  اللـــواقح: التي 

احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)احلجر، اآلية ٢٢)
بالسحاب والغيث، (انظر  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  بالسحاب والغيث، (انظر  التي تأتي  رات: التي تأتي  رات:املبشِّ املبشِّ

سورة الروم، اآلية ٦٤)سورة الروم، اآلية ٦٤)سورة الروم، اآلية ٦٤)سورة الروم، اآلية ٦٤)سورة الروم، اآلية ٦٤)سورة الروم، اآلية ٦٤)سورة الروم، اآلية ٦٤)سورة الروم، اآلية ٦٤)سورة الروم، اآلية ٦٤)
مطًرا،  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  مطًرا، العـــقيم:  حتمل  ولم  شجًرا  تلقح  لم  إذا  العـــقيم: 

(انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية (انظر سورة الذاريات، اآلية ٤١٤١٤١).).
وبها  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الـــصــبا:  الشرق،  جهة  من  تهب  ريٌح  الـــصــبا: 

ينصر النبي ينصر النبي ينصر النبي ينصر النبي ينصر النبي ينصر النبي ينصر النبي ينصر النبي ينصر النبي ينصر النبي ينصر النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص.
وبها  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  وبها الــدبـور:  الغرب،  جهة  من  تهب  ريٌح  الــدبـور: 

أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».أهلكت «عاد».
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كلَّ  أن  ويوقن  تعالى،  اهللا  بقدر  يؤمن  كلَّ املسلم  أن  ويوقن  تعالى،  اهللا  بقدر  يؤمن  كلَّ املسلم  أن  ويوقن  تعالى،  اهللا  بقدر  يؤمن  املسلم 
ما يحصل له أو يفوته من أمر فإنه بتقدير اهللا تعالى ما يحصل له أو يفوته من أمر فإنه بتقدير اهللا تعالى ما يحصل له أو يفوته من أمر فإنه بتقدير اهللا تعالى ما يحصل له أو يفوته من أمر فإنه بتقدير اهللا تعالى ما يحصل له أو يفوته من أمر فإنه بتقدير اهللا تعالى 
األسباب،  يتجاهل  أن  يعني  لكن ذلك ال  األسباب، وتدبيره،  يتجاهل  أن  يعني  لكن ذلك ال  األسباب، وتدبيره،  يتجاهل  أن  يعني  لكن ذلك ال  األسباب، وتدبيره،  يتجاهل  أن  يعني  لكن ذلك ال  األسباب، وتدبيره،  يتجاهل  أن  يعني  لكن ذلك ال  األسباب، وتدبيره،  يتجاهل  أن  يعني  لكن ذلك ال  األسباب، وتدبيره،  يتجاهل  أن  يعني  لكن ذلك ال  األسباب، وتدبيره،  يتجاهل  أن  يعني  لكن ذلك ال  وتدبيره، 
يريد، وعليه أن  ما  بأسباب حتصيل  أن يأخذ  يريد، وعليه أن وعليه  ما  بأسباب حتصيل  أن يأخذ  يريد، وعليه أن وعليه  ما  بأسباب حتصيل  أن يأخذ  يريد، وعليه أن وعليه  ما  بأسباب حتصيل  أن يأخذ  يريد، وعليه أن وعليه  ما  بأسباب حتصيل  أن يأخذ  يريد، وعليه أن وعليه  ما  بأسباب حتصيل  أن يأخذ  يريد، وعليه أن وعليه  ما  بأسباب حتصيل  أن يأخذ  وعليه 
ماورد  ما يكره. ومن ذلك  وقوع  أسباب  ماورد يبتعد عن  ما يكره. ومن ذلك  وقوع  أسباب  ماورد يبتعد عن  ما يكره. ومن ذلك  وقوع  أسباب  ماورد يبتعد عن  ما يكره. ومن ذلك  وقوع  أسباب  ماورد يبتعد عن  ما يكره. ومن ذلك  وقوع  أسباب  ماورد يبتعد عن  ما يكره. ومن ذلك  وقوع  أسباب  يبتعد عن 

في هذا احلديث:في هذا احلديث:

جابر  جابر عــن  جابر عــن  جابر عــن  جابر عــن  عــن 
ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا ابن عبد اهللا ـ رضي اهللا 
رسول  قال  قال:  ـ  رسول عنهما  قال  قال:  ـ  رسول عنهما  قال  قال:  ـ  رسول عنهما  قال  قال:  ـ  رسول عنهما  قال  قال:  ـ  رسول عنهما  قال  قال:  ـ  رسول عنهما  قال  قال:  ـ  رسول عنهما  قال  قال:  ـ  رسول عنهما  قال  قال:  ـ  عنهما 
املصابيح  «أْطِفُئوا  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا اهللا اهللا اهللا 
وأغلُقوا  رقـــدمت،  إذا  بالليل 
 ، َوأْوُكــوا األسقية  ــواب،  اَألب

روا الطعام والشراب». وخمِّ

äÉª∏µdG ÊÉ©e

رواه البخاري رواه البخاري ٨٧٨٧/١١ برقم ( برقم ( برقم ( برقم (٦٢٩٦٦٢٩٦٦٢٩٦٦٢٩٦) كتاب االستئذان، باب ) كتاب االستئذان، باب ) كتاب االستئذان، باب 
غلق األبواب بالليل. غلق األبواب بالليل. غلق األبواب بالليل. 

معناهاالكلمة
يعني املضيئة، وبخاصة إذا كانت من النار كالشمع والغاز ونحوهما.املصابيح

أي: إذا أردمت النوم.إذا رقدمت

اربطوا.أوكوا

جمع سقاء وهو وعاء من جلد، إذا وضع فيه املاء سمي قربة، وإذا األسقية
فيه  يحفظ  ما  جميع  عليه  ويقاس  سقاء.  سمي  اللنب  فيه  وضع 

املشروبات.
روا غطوا.خمِّ

áeÓ°ùdG ÜÉÑ°SCG PÉîJG



43

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١-   حث اإلسالم على اتخاذ أسباب الصحة والسالمة.
٢-   ينبغي للمسلم احلرص على فعل األسباب املشروعة التي متنع وقوع اخلطر.

٣ - أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهذه األمور ملا يترتب على اإلخالل بها من إضرار بالعبد، فترك النار أثناء النوم قد 
يؤدي إلى .............................. ، وترك الباب مفتوًحا قد يؤدي إلى ............................ ، 

وترك اآلنية مكشوفة قد يؤدي إلى ........................... . 
٤- أكمل احلقول الفارغة فيما يأتي:

املجموعة (ب)املجموعة (أ)

عناصر املجموعة
اتخاذ طفاية احلريق

وضع أدوات إسعافية في املنزل
التعرف على أرقام الطوارئ

إطفاء املصابيح
إغالق األبواب
تخمير اآلنية
إيكاء األسقية

نقاط اتفاق
....................................

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

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

......

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

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

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

نقاط اختالف
..................................

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

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

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

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

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

أمثلة أخرى مشابهة 
للمجموعة

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

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

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

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

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

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

.......
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د وسائل السالمة في املنزل الواردة في احلديث .  ١- عدِّ
٢- مثل على بعض وسائل السالمة احلديثة خارج املنزل. 

٣-  السواك من وسائل السالمة، ما رأيك في هذه اجلملة؟
٤-  اختر اإلجابة الصحيحة:  

كان جابر ــ رضي اهللا عنه ــ  من: [ املهاجرين       [ األنصار.   

•É````°ûf

النوم،  أثناء  النار  ترك  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى   •
املدفئة فال  النائم الستخدام  لذا فحني يحتاج 
ينبغي أن ينام عند مدفئة قابلة لالشتعال إمنا 

يستخدم األنواع األخرى كالتي في الصورة.
إحلاقه  يصح  مــا  ــام  أم  ( ) إشـــارة  ضــع   •
ال  ما  أمــام   (X) ــارة  وإش احلديث،  بهذا 

يصح إحلاقه به:
(   ) -  وضع الرغيف في كيس محكم      
(   ) -  تعليق لوحة «ما شاء اهللا» على احلائط للوقاية من العني    
(   ) -  إطفاء محرك السيارة عند النزول حملل جتاري     
(   ) -  التأكد من إغالق صنابير املياه عند اخلروج من املنزل    
(   ) -  اقتناء قطعة من جلد الذئب لطرد اجلن      
(   ) -  وضع املصحف في السيارة للحماية من املخاطر    

مدفأة زيت
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عليه  اهللا  ـ صلى  اهللا  رسول  بنت  فاطمة  عليه كانت  اهللا  ـ صلى  اهللا  رسول  بنت  فاطمة  كانت 
وسلم ورضي عنها ـ تقوم بعمل املنزل مثل أكثر نساء وسلم ورضي عنها ـ تقوم بعمل املنزل مثل أكثر نساء وسلم ورضي عنها ـ تقوم بعمل املنزل مثل أكثر نساء 
زمانها، فكانت تطحن القمح بالرحى حتى أثرت في زمانها، فكانت تطحن القمح بالرحى حتى أثرت في زمانها، فكانت تطحن القمح بالرحى حتى أثرت في 
النبي  إلى  فذهبت  أنهكها.  حتى  املاء  وحتمل  النبي يدها  إلى  فذهبت  أنهكها.  حتى  املاء  وحتمل  النبي يدها  إلى  فذهبت  أنهكها.  حتى  املاء  وحتمل  النبي يدها  إلى  فذهبت  أنهكها.  حتى  املاء  وحتمل  يدها 
جتْده.  فلم  لها،  خادًما  تكون  امرأة  منه  تطلب  جتْده.   فلم  لها،  خادًما  تكون  امرأة  منه  تطلب  جتْده.   فلم  لها،  خادًما  تكون  امرأة  منه  تطلب  جتْده.   فلم  لها،  خادًما  تكون  امرأة  منه  تطلب  ملسو هيلع هللا ىلص 
فلما أتى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أخبرته عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ  أخبرته عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ  أخبرته عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ 
مبجيء فاطمة وطلبها، فذهب ـ عليه الصالة والسالم ـ مبجيء فاطمة وطلبها، فذهب ـ عليه الصالة والسالم ـ 

إليها في بيتها وأوصاها بهذه الوصية:

بِن  علي  بِن عن  علي  عن 
ـ عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  ـأبي  عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  ـأبي  عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  ـأبي  عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  أبي 
بِن  علي  عن 
ـ عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  أبي 
بِن  علي  بِن عن  علي  عن 
ـ عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  أبي 
بِن  علي  عن 

ـ  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  ـ أن  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  ـ أن  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  ـ أن  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  ـ أن  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  ـ أن  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  ـ أن  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  ـ أن  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  أن 
ـ عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  أبي 
ـ  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  أن 
ـ عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  ـأبي  عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  أبي 
ـ  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  أن 
ـ عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  ـأبي  عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  أبي 
ـ  عنها  اهللا  رضي  ـ  فاطمَة  أن 
ـ عنه  اهللا  رضي  ـ  طالٍب  أبي 

َخادًما،  تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  َخادًما،   تسأُله  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أتت 
َخيٌر  هَو  ما  ُأْخبُرِك  «َأال  َفقاَل: 
َلِك ِمْنُه؟ ُتسبِّحَني اهللا ِعنَد َمناِمِك 
ثالًثا  اهللا  َوْحتَمديَن  َوثالثَني  َثالًثا 
َأْرَبًعا  اهللا  َوُتَكــبِّريَن  َوثالثَني 

َوثالثَني».
اخلمس،  فرض  كتاب  في  اخلمس، )  فرض  كتاب  في  اخلمس، )  فرض  كتاب  في   (٣١١٣٣١١٣٣١١٣٣١١٣) برقم   ) برقم  البخاري ٢٤٩/٦  رواه 
باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص واملساكني....  واملساكني....  واملساكني.... 
اخلمس،  فرض  كتاب  في   (

باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا 
اخلمس،  فرض  كتاب  في  اخلمس، )  فرض  كتاب  في   (

باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا 
اخلمس،  فرض  كتاب  في   (

ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب التسبيح أول النهار وعند ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب التسبيح أول النهار وعند ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب التسبيح أول النهار وعند ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب التسبيح أول النهار وعند ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب التسبيح أول النهار وعند ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم، برقم (النوم، برقم (٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧).

ل العبارة التالية لتكون عنواًنا ملوضوع احلديث: (أذكار النوم)، ثم اكتبه في احلقل املخصص أعلى الصفحة. • عدِّ

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

يستحب للمسلم احملافظة على هذا الذكر عند النوم.  -١
يستحب للمسلم أن يحفظ ما تيسر له من األذكار ليكون دائم الصلة بربه.  -٢

ذكر اهللا مينح املسلم قوة يتحمل بها األعمال الدنيوية التي كانت تشق عليه قبل ذلك.  -٣
جواز اتخاذ اخلدم بشرط االلتزام بالضوابط الشرعية.  -٤

ملاذا لم يجِب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ابنته لطلبها؟  -٥
......................................................................................................................................
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١- يشرع تالوة (آية الكرسي) و(الذكر الوارد في هذا احلديث) قبل عمل، وبعد طاعة، فما العمل وما الطاعة؟.
٢- ضع إشارة أمام اخليار الصحيح: 

الذكر عند النوم من الذكر:الذكر عند النوم من الذكر:الذكر عند النوم من الذكر: [[ املقيد     املقيد     املقيد    [[ املطلق . املطلق .
٣- لعلي ــ  رضي اهللا عنه ــ مواقف بطولية. اذكر واحدًا منها. 

•É````°ûf

بني هذا احلديث واحلديث السابق بعض الشبه، فما هو:  •
..................................................................................................................

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

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

كما أن اإلسالم قد شرع للنوم أذكاًرا ، فقد شرع له بعض اآلداب (ضع إشارة أمام كل   •
أدب للنوم) فيما يلي:

[ أن يكون رأسه نحو القبلة. [ النوم على الشق األمين.   [ النوم على حصير. 
[ شرب املاء قبل النوم. [ االغتسال قبل النوم.  [ الوضوء قبل النوم. 

[ غسل اليدين واملضمضة من أثر الطعام. 
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عن أبي هريرة عن أبي هريرة 
أن  ـ  عــنــه  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عــنــه  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عــنــه  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عــنــه  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ 
«اتقوا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول 
اَناِن  اللعَّ وما  قالوا:   « اَنْنيِ اللعَّ
ــذي  قــال: «ال يــا رســول اهللا؟ 
يتخلَّى في طريق الناس، أو في 

ِظلِّهم».

رواه مسلم رواه مسلم ١١//٢٢٦٢٢٦ برقم ( برقم ( برقم ( برقم (٢٦٩) كتاب الطهارة،باب النهي ) كتاب الطهارة،باب النهي ) كتاب الطهارة،باب النهي ) كتاب الطهارة،باب النهي 
عن التخلي في الطرق والظالل.عن التخلي في الطرق والظالل.عن التخلي في الطرق والظالل.

äÉª∏µdG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
اتقوا(٭)

العمالن املسبِّبان ِلِلعن فاِعِلهما؛ فإن الناس يلعنون من آذاهم، أو الفعالن اللعانان
اجلالبان للعن اهللا وغضبه.

يقضي حاجته من بول أو غائط.يتخلَّى
ظلهم(٭)

((٭) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

نه في احلقل اخلاص بذلك. • اقترح موضوًعا للحديث ودوِّ

يسيء بعض الناس أثناء ارتيادهم للمنتزهات واملرافق يسيء بعض الناس أثناء ارتيادهم للمنتزهات واملرافق يسيء بعض الناس أثناء ارتيادهم للمنتزهات واملرافق 
العامة. كيف ذلك؟
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يؤكد اإلسالم على العناية بالطهارة والنظافة ومراعاة اآلخرين.  -١
حترمي قضاء احلاجة في األماكن املذكورة في احلديث، ومثلها احلدائق والطرقات وغيرها؛ ملا في ذلك   -٢

من إيذاء الناس.
على املسلم أن يحرص على قضاء حاجته في األماكن املخصصة لذلك.  -٣

في دورات املياه العامة هناك أماكن مخصصة للوضوء فقط وأماكن لقضاء احلاجة فال يليق باملسلم أن   -٤
يقضي حاجته في األماكن املخصصة للوضوء. 

املنتزهات وغيرها ويحرص على  العامة كالطرقات واحلدائق وأماكن  على املسلم أن يحترم األماكن   -٥
نظافتها.

يلحق بقضاء احلاجة في طريق الناس كل صور اإليذاء مثل: ..........................................وغير   -٦
ذلك.

كما يلحق بذلك التبول في املاء الراكد؛ فإن ذلك يسبب أضراًرا كثيرة،  -٧
      أ. فإن كان املاء قليًال أصبح..........................................

   ب. وإن كان كثيًرا أصبح ..........................................مما يسبب .........................................
وجوب ابتعاد املسلم عن كل فعل يسبب له لعن اهللا وغضبه، أو يلحق األذى بالناس.  -٨

حرص اإلسالم على تثبيت قواعد الصحة العامة ملا في قضاء احلاجة في األماكن العامة من تسبب في    -٩
انتشار األمراض.

•É````°ûf

•  يقع بعض الناس في بعض األخطاء أثناء قضاء احلاجة في دورات املياه العامة، 
مثِّل لذلك:

.................................................................................................. أ. 

.................................................................................................. ب. 

.................................................................................................. ج. 

.................................................................................................. د. 
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١- عدد ثالًثا من املفاسد التي يترتب عليها قضاء احلاجة في طريق الناس.
٢- ما األماكن الصحية لقضاء احلاجة؟

على  اإلسالم  حافظ  كيف  بنيِّ  لإلرشادات،  دراستك  خالل  من   -٣
البيئة من التلوث.

د بعض األماكن التي يستفيد منها الناس ويترددون عليها، ويعد قضاء احلاجة فيها  عدِّ  •
سبًبا إليذائهم.

.................................................................................................. أ. 

.................................................................................................. ب. 

.................................................................................................. ج. 

.................................................................................................. د. 

يتعاون الطالب في إعداد الفتات توجيهية ويضعونها في دورات مياه املدرسة ودورات   •
مياه املرافق العامة.
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البريطانية  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  البريطانية تفشى في مدينة «إبرين»  تفشى في مدينة «إبرين» 
التيفوئيد»؛  وبــاء «حمى  التيفوئيد»؛   وبــاء «حمى  التيفوئيد»؛   وبــاء «حمى  التيفوئيد»؛   وبــاء «حمى  عــام   ١٩٤٦١٩٤٦ 
معلبات  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل معلبات وكـــان  اســتــهــالك  نتيجة  ــك  ذل وكـــان 
غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه غــذائــيــة مــلــوثــة، حــيــث ُوجـــد أن هــذه 
في  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  في املــعــلــبــات  تعقيمها  بــعــد  ُوضــعــت  املــعــلــبــات 
تبريدها،  بغرض  املصنع  من  قريب  تبريدها، نهر  بغرض  املصنع  من  قريب  تبريدها، نهر  بغرض  املصنع  من  قريب  تبريدها، نهر  بغرض  املصنع  من  قريب  تبريدها، نهر  بغرض  املصنع  من  قريب  تبريدها، نهر  بغرض  املصنع  من  قريب  تبريدها، نهر  بغرض  املصنع  من  قريب  تبريدها، نهر  بغرض  املصنع  من  قريب  تبريدها، نهر  بغرض  املصنع  من  قريب  تبريدها، نهر  بغرض  املصنع  من  قريب  نهر 
كان  النهر  أن  ذاك  آن  التقارير  كان وعللت  النهر  أن  ذاك  آن  التقارير  كان وعللت  النهر  أن  ذاك  آن  التقارير  كان وعللت  النهر  أن  ذاك  آن  التقارير  كان وعللت  النهر  أن  ذاك  آن  التقارير  كان وعللت  النهر  أن  ذاك  آن  التقارير  كان وعللت  النهر  أن  ذاك  آن  التقارير  وعللت 
بكتيريا  وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  بكتيريا مــلــوًث وأن  ـــجـــاري،  امل ــاه  مبــي ــا  مــلــوًث
«ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت «ســالــيــمــونــيــلــال الــتــيــفــوئــيــد» دخــلــت 
التي  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  التي املعلبات  العلب  مفاصل  خالل  من  املعلبات 
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كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان 

املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.املاء راكًدا؟.
كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان 

املاء راكًدا؟.
كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان 

املاء راكًدا؟.
كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان 

املاء راكًدا؟.
كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان 

املاء راكًدا؟.
كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان 

املاء راكًدا؟.
كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان 

املاء راكًدا؟.
كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان 

املاء راكًدا؟.
كان  لو  فكيف  جــاٍر  ماء  مع  هذا  كان 

 äÉ``eƒ∏©e
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عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن عن عبد اهللا بن 
ـ  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  عباس 
قال: َمرَّ النبي قال: َمرَّ النبي قال: َمرَّ النبي قال: َمرَّ النبي قال: َمرَّ النبي قال: َمرَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص بقبرين فقال:  بقبرين فقال:  بقبرين فقال:  بقبرين فقال:  بقبرين فقال:  بقبرين فقال:  بقبرين فقال:  بقبرين فقال: 
في  بان  ُيعذَّ ومــا  ليعذبان،  «إنهما 
َيْسَتِتُر  ال  فكان  أحدهما  أما  َكبــْير، 
ــر فكان ميشي  اآلخ ــا  وأم الــبــول،  مــن 
ها  بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فَشقَّ
يا  قالوا:  ــدًة.  واح قبٍر  كل  في  فغرز 
«لعله  قــال:  فعلت؟  لم  اهللا  رســول 

يخفف عنهما ما لم َيْيبَسا». 

äÉª∏µdG ÊÉ©e

ما  باب  الوضوء،  كتاب  ما )  باب  الوضوء،  كتاب  ما )  باب  الوضوء،  كتاب  ما )  باب  الوضوء،  كتاب   (٢١٨٢١٨) برقم   ١١//٣٢٢٣٢٢ البخاري  رواه 
جاء في غسل البول، ورواه مسلم جاء في غسل البول، ورواه مسلم جاء في غسل البول، ورواه مسلم جاء في غسل البول، ورواه مسلم جاء في غسل البول، ورواه مسلم جاء في غسل البول، ورواه مسلم ١١//٢٤٠ برقم (٢٩٢) كتاب ) كتاب ) كتاب ) كتاب 
اإلميان، باب الدليل على جناسة البول ووجوب االستبراء منه.اإلميان، باب الدليل على جناسة البول ووجوب االستبراء منه.اإلميان، باب الدليل على جناسة البول ووجوب االستبراء منه.اإلميان، باب الدليل على جناسة البول ووجوب االستبراء منه.اإلميان، باب الدليل على جناسة البول ووجوب االستبراء منه.

((٭٭)) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

معناهاالكلمة
بان أي: في قبورهما.يعذَّ

أي: سبب عذابهما أمر يسير ال يشق عليهما تركه.وما يعذبان في كبير 

ال يتقي من البول، كما جاء مفّسًرا في روايات أخرى. ال يستتر من البول 

هي نقل الكالم بني الناس مما يسبِّب اإلفساد بينهم غالًبا.النميمة
جريدة رطبة(٭)

• اقترح موضوًعا مناسًبا للحديث ودونه في احلقل اخلاص بذلك.
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العاصي يعذب في قبره إذا أراد اهللا ذلك.  -١
أرشد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث إلى االبتعاد عما يضر املسلم في آخرته، والقبر أول منازل اآلخرة.  -٢

حرص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على أمته وشفقته عليهم (من أي جزء من احلديث تأخذ هذه الفائدة؟)  -٣
...................................................................................................................................

وضع اجلريدة على القبر فعل خاص به ملسو هيلع هللا ىلص ال يشاركه فيه أحٌد من أمته، كما أنه اختص ملسو هيلع هللا ىلص مبعرفة   -٤
حال هذين الرجلني.  وأما سائر الناس فإنهم يتجهون إلى اهللا بالدعاء للموتى.

من اآلداب الواجبة في قضاء احلاجة: االحتراز من وصول النجاسة إلى املسلم أثناء تبوله.  -٥
من التنزه عن النجاسة: االستنجاء أو االستجمار بعد قضاء احلاجة.   -٦

النميمة من كبائر الذنوب فيجب أن يبتعد عنها املسلم وأن يحذر منها.  -٧
صاحب القبر األول كانت معصيته فعًال خاصًا به، والثاني كانت معصيته .......................  -٨

ينبغي للمسلم ــ كما يحرص على طهارة بدنه ــ  أن يحرص على طهارة .......................وكما   -٩
ية أن يبتعد عن النجاسة ....................... يبتعد عن النجاسة احلسِّ

•É````°ûf
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١- كان صاحبا القبرين يعذبان، ألن .... (أكمل)
٢- هل الدعاء للميت خاص مبن يتوقع الناس أن يعذب في قبره؟.

٣- اذكر ثالًثة من أضرار النميمة بني الناس.
٤- لم يتمكن ابن عباس ــ رضي اهللا عنه ــ من الهجرة مع والديه إال بعد فتح مكة. كم تكون املدة التي 

قضاها مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في املدينة؟

•É````°ûfجوانب االختالفجوانب االتفاق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................
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باب  الوضوء،  كتاب  باب )  الوضوء،  كتاب  باب )  الوضوء،  كتاب   (١٦٨١٦٨) برقم   ) برقم   ٢٦٩/١ البخاري  البخاري رواه  رواه 
التيمن في الوضوء والغسل.التيمن في الوضوء والغسل.التيمن في الوضوء والغسل.التيمن في الوضوء والغسل.التيمن في الوضوء والغسل.التيمن في الوضوء والغسل.
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معناهاالكلمة

يحب. يعجبه

البدء باليمني. التيمن
تنعله(٭)

تسريح شعره وتنظيفه.ترجله 

بضم الطاء وهو فعل الطهور من الوضوء أو االغتسال.ُطهوره

(٭) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

• اقترح موضوًعا مناسًبا للحديث ودونه في احلقل اخلاص بذلك.
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١- اقرأ العبارة التالية ثم اشرحها: ( الرسول يعجبه البدء باليمني في األمور املستحبة). 
٢-  ملاذا ُيبدأ بالشمال في األمور املكروهة؟

٣- اذكر مثالني ملا يبدأ فيه باليمني، ومثالني ملا يبدأ فيه بالشمال. 
٤- من خالل التعريف بعائشة ــ رضي اهللا عنها ــ كيف كانت عالقتها ــ رضي اهللا عنها ـ ببقية الصحابة؟ 

•É````°ûf

محمد يبحث عن منزل صديقه، فاحتار هل منزلهم جهة اليمني أم جهة اليسار، فماذا   •
يفعل حينئذ؟ 

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

دخلت محًال جتارًيا فوجدت سلعتني إحداهما عن ميينك واألخرى عن يسارك فأيهما تختار؟.  •
.............................................................................................................

ح العبارة التالية لتكون موضوًعا مناسًبا  بعد أن فهمت هذا احلديث وتطبيقاته صحِّ  •
للحديث ثم انقلها في املربع اخلاص مبوضوع احلديث:

(مشروعية تقدمي  اليمني في كل شيء)  

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

هدى اإلسالم شامل جلميع حياة املسلم.   -١
استحباب البداءة باليمني في األمور املستحبة، مثل ..................و...................و...................  -٢
وما كان مستقذًرا أو إزالة للنجاسة ونحوهما يبدأ فيه بالشمال كـــ.....................و....................

و.....................
على املسلم أن يقدم قدمه اليمنى عند دخول املسجد واخلروج منه (صحح هذه العبارة).  -٣

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

على املسلم أن يقتدي برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في هذه األفعال وغيرها حتى يثيبه اهللا عليها.  -٤
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عن أبي قتادة عن أبي قتادة عن أبي قتادة 
قال:  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  قال: ـ  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
«إذا  ملسو هيلع هللا ىلص: : :  اهللا  رسول  اهللا قال  رسول  قال 
ْس  يتنفَّ فال  أحُدكم  شِرَب 
َفال  اخلالَء  أَتى  وِإذا  اإلناِء،  في 
ْح  ميسَّ َذَكَرُه بيميِنه، وال يتمسَّ

بَيميِنه» .

باب   ، الوضوء  باب ) كتاب   ، الوضوء  باب ) كتاب   ، الوضوء  برقم (١٥٣١٥٣١٥٣١٥٣) كتاب   ) برقم  البخاري ٢٥٣/١  رواه   
برقم  برقم   برقم    ١٦٠٢/٣ مسلم  رواه  باليمني،  االستنجاء  عن  مسلم النهي  رواه  باليمني،  االستنجاء  عن  مسلم النهي  رواه  باليمني،  االستنجاء  عن  مسلم النهي  رواه  باليمني،  االستنجاء  عن  مسلم النهي  رواه  باليمني،  االستنجاء  عن  مسلم النهي  رواه  باليمني،  االستنجاء  عن  مسلم النهي  رواه  باليمني،  االستنجاء  عن  النهي 
اإلناء  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  اإلناء ) كتاب  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  اإلناء ) كتاب  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  اإلناء ) كتاب  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  اإلناء ) كتاب  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  اإلناء ) كتاب  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  ((((٢٠٢٧) كتاب 
واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .

اإلناء  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  ) كتاب 
واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .

اإلناء  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  اإلناء ) كتاب  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  ) كتاب 
واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .

اإلناء  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  اإلناء ) كتاب  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  ) كتاب 
واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .

اإلناء  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  اإلناء ) كتاب  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  ) كتاب 
واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .

اإلناء  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  اإلناء ) كتاب  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  ) كتاب 
واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء .

اإلناء  نفس  في  التنفس  كراهة  باب  األشربة  ) كتاب 
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معناهاالكلمة
فال يتنفس في اإلناء(٭)

اخلالء(٭)

ف مكان خروج البول والبراز بيده اليمنى.وال يتمسح بيمينه أي: ال ينظِّ

((٭) يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

• اقترح موضوًعا مناسًبا للحديث ودونه في احلقل اخلاص بذلك.
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١- ماذا يفعل من أراد أن يتنفس أثناء الشرب؟
٢- ملاذا نهى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن مس الذكر والتمسح باليد اليمنى؟

٣- ملاذا نهى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يتنفس في اإلناء ؟
٤- ماذا متثل غزوة أحد ألبي قتادة ووالده ــ رضي اهللا عنهما ــ؟

•É````°ûf

•  ما األحاديث التي سبقت دراستها وتشبه في موضوعها موضوع هذا احلديث
.........................................................................................................................

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

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

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١-  اإلسالم يعتني بالطهارة والنظافة، ويرشد إلى ما يحققهما
٢-  من آداب الشرب: أال يتنفس الشارب أثناء شربه في اإلناء، بل يتنفس خارجه.

٣-  من آداب قضاء احلاجة:
ِل، فال تتناول اليد اليمنى النجاسات أو أمكنتها، بل يكون  أ )  كراهية َمسِّ الذكر باليمني أثناء التبوُّ  

ذلك باليد اليسرى.
ب ) عدم االستنجاء أو االستجمار باليد اليمنى.  

احملببة  أو غير  مـــثـــل...............و...............،  املستقذرة  اليسرى في األمور  اليد  ٤-  مشروعية استخدام 
مثل................و...............، ونحو ذلك.

قلبه من كل صفة ذميمة كاحلسد  بنظافة  ـ أن يعتني  بنظافة ظاهره وبدنه  ـ كما يعتني  املسلم  ٥-  على 
والبغض واحلقد .
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عن عبِد اهللا بِن عن عبِد اهللا بِن 
عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ 
عن عبِد اهللا بِن 
عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ 
عن عبِد اهللا بِن عن عبِد اهللا بِن 
عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ 
عن عبِد اهللا بِن 

ا النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي  ِفي  ِفي  ِفي  ِفي  ِفي  ِفي  َف عنَّ ا النبيُّ قال: تخلَّ َف عنَّ قال: تخلَّ
عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ 

ا النبيُّ  َف عنَّ قال: تخلَّ
عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ 

ا النبيُّ  َف عنَّ قال: تخلَّ
عمرو ـ رضي اهللا عنهما ـ 

وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ ُأ أْرهَقـْتنا  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  وَقْد َسْفرٍة  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 
ُأ  نتَوضَّ وَنحُن  الُة  الصَّ أْرهَقـْتنا 
وَقْد  فَأْدَركَنا  سافْرناها،  َسْفرٍة 

فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى فجَعْلنا َمنَسُح َعلى َأرُجِلنا فناَدى 
ِلَألْعقاِب  «َوْيٌل  َصوِته:  َصوِته: بأعَلى  َصوِته: بأعَلى  بأعَلى 

َتِني َأْو ثالًثا. اِر» مرَّ ِمن النَّ

رواه البخاري رواه البخاري ١٧٣/١ برقم ( برقم (٦٠) كتاب العلم، باب من رفع ) كتاب العلم، باب من رفع ) كتاب العلم، باب من رفع ) كتاب العلم، باب من رفع ) كتاب العلم، باب من رفع 
وجوب  باب  الطهارة،  كتاب  في  مسلم  ورواه  بالعلم،  وجوب صوته  باب  الطهارة،  كتاب  في  مسلم  ورواه  بالعلم،  وجوب صوته  باب  الطهارة،  كتاب  في  مسلم  ورواه  بالعلم،  وجوب صوته  باب  الطهارة،  كتاب  في  مسلم  ورواه  بالعلم،  وجوب صوته  باب  الطهارة،  كتاب  في  مسلم  ورواه  بالعلم،  وجوب صوته  باب  الطهارة،  كتاب  في  مسلم  ورواه  بالعلم،  وجوب صوته  باب  الطهارة،  كتاب  في  مسلم  ورواه  بالعلم،  وجوب صوته  باب  الطهارة،  كتاب  في  مسلم  ورواه  بالعلم،  صوته 
غسل الرجلني بكمالهما (غسل الرجلني بكمالهما (غسل الرجلني بكمالهما (غسل الرجلني بكمالهما (غسل الرجلني بكمالهما (٢٤١).

äÉª∏µdG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

كلمة عذاب، أو تهديد.ويل

ر القدم.األعقاب جمع عقب وهو مؤخَّ

أعجلتنا لضيق الوقت.أرهَقْتنا

للحديث  موضوًعا  التالية  العبارة  في  رأيك  ما   •
(استحباب إكمال الوضوء)؟

إن كانت صحيحة فانقلها في احلقل اخلاص بذلك، أو 
عدلها ثم انقلها.

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- على املسلم أن يحرص على إتقان عمله أيَّا كان من وضوء وغيره.
٢- يجب غسل الرجلني وعدم ترك شيٍء منهما، فال يتم وضوء املسلم إال بذلك. 

٣- ميكن أن يقع مثل هذا اخللل في غسل عضو آخر، وهو ..............................

كيف يفعل صاحب القدم حينما يريد أن يتوضأ؟كيف يفعل صاحب القدم حينما يريد أن يتوضأ؟
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١- ملاذا توعد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ترك األعقاب بدون وضوء بالنار؟
) أو (×)، وصحح اخلطأ: ٢- أجب بـ (

.(     ) (     ).   أ  ) األعقاب جمع عقب وهو مقدمة القدم.      (     ).   أ  ) األعقاب جمع عقب وهو مقدمة القدم.      (     ).   أ  ) األعقاب جمع عقب وهو مقدمة القدم.      (     ).   أ  ) األعقاب جمع عقب وهو مقدمة القدم.      (     ).   أ  ) األعقاب جمع عقب وهو مقدمة القدم.      (     ).   أ  ) األعقاب جمع عقب وهو مقدمة القدم.         أ  ) األعقاب جمع عقب وهو مقدمة القدم.     

.(     ) (     ).   ب) الوضوء التام من أسباب غفران الذنوب.      (     ).   ب) الوضوء التام من أسباب غفران الذنوب.      (     ).   ب) الوضوء التام من أسباب غفران الذنوب.      (     ).   ب) الوضوء التام من أسباب غفران الذنوب.      (     ).   ب) الوضوء التام من أسباب غفران الذنوب.      (     ).   ب) الوضوء التام من أسباب غفران الذنوب.         ب) الوضوء التام من أسباب غفران الذنوب.     

.(     ) (     ).   جـ) التحذير الوارد في احلديث خاص بترك بعض أجزاء القدم    (     ).   جـ) التحذير الوارد في احلديث خاص بترك بعض أجزاء القدم    (     ).   جـ) التحذير الوارد في احلديث خاص بترك بعض أجزاء القدم    (     ).   جـ) التحذير الوارد في احلديث خاص بترك بعض أجزاء القدم    (     ).   جـ) التحذير الوارد في احلديث خاص بترك بعض أجزاء القدم    (     ).   جـ) التحذير الوارد في احلديث خاص بترك بعض أجزاء القدم       جـ) التحذير الوارد في احلديث خاص بترك بعض أجزاء القدم   
من  كثير  بني  من  ــ  عنهما  اهللا  رضي  ــ  عمرو  بن  اهللا  عبد  اشتهر   -٣

الصحابة بأمر يتعّلق بحفظ األحاديث فما هو؟
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قرر صديقان أن يتسابقا أثناء الوضوء؟ ما رأيك في هذا املوقف؟ وما أثره في وضوئهما؟  •
˝(١) فلماذا  Óp� Úu Ó� s � Úi ÔC Ú�« ÓË˚ :األولى باملسلم أن يخفض صوته كما قال اهللا تعالى  •
رفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنا صوته؟ ...........................................................بناء على ذلك 
أكمل هذه العبارة «على املسلم أن يخفض صوته إال...........................................»

تذاكر مع زمالئك األسباب التي جتعل بعض الناس يقصرون في وضوئهم.  •
................................................................................................................  .١
................................................................................................................  .٢
................................................................................................................  .٣

كيف ميكن أن يتقي املسلم ترك جزء من أعضاء الوضوء؟  •
................................................................................................................  .١
................................................................................................................  .٢
................................................................................................................  .٣

٤- من ترك جزًءا من أعضاء الوضوء فوضوؤه غير صحيح، ومن صلى به فصالته غير صحيحة.
٥- الوعيد الشديد ملن لم ُيتمَّ وضوءه.

(١) سورة لقمان، من اآلية ) سورة لقمان، من اآلية ١٩١٩

ـ رضي  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  كان 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 
ـ رضي  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  كان 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 
ـ رضي  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  كان 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 
ـ رضي  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  كان 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 
ـ رضي  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  كان 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 
ـ رضي  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  كان 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 
ـ رضي  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  ـ رضي كان  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  كان 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 
ـ رضي  علي  ابنا  واحلسني  احلسن  كان 

رجًال كبيًرا ال يحسن الوضوء، ففكرا: رجًال كبيًرا ال يحسن الوضوء، ففكرا: 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 
رجًال كبيًرا ال يحسن الوضوء، ففكرا: 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 
رجًال كبيًرا ال يحسن الوضوء، ففكرا: 
اهللا عنهم ـ وهما شاّبان، رأيا ذات يوم 

كيف ميكن نصيحته دون أن نحرجه أو كيف ميكن نصيحته دون أن نحرجه أو 
ال يقبل نصيحتنا!ال يقبل نصيحتنا!

أنا  يا عّم،  أنا فوفقهما اهللا لفكرة، فقاال:  يا عّم،  فوفقهما اهللا لفكرة، فقاال: 
إنه  يقول:  واحد  كل  تنازعنا،  إنه وأخي  يقول:  واحد  كل  تنازعنا،  وأخي 
نتوضأ  أن  ونرغب  السنة،  على  نتوضأ يتوضأ  أن  ونرغب  السنة،  على  يتوضأ 
كل  فتوضأ  بيننا،  لتحكم  كل أمامك؛  فتوضأ  بيننا،  لتحكم  أمامك؛ 
واحد منهما أمامه بصورة صحيحة...واحد منهما أمامه بصورة صحيحة...

ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟ماذا تتوقع أن يحكم الرجل؟
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معناهاالكلمة
تسعون(٭)
التأني في املشي، بحيث ميشي اإلنسان مشيه املعتاد.السكينة 

أدركتم(٭)
أقضوا ما فاتكم من الصالة.فأمتوا

ــــي  ــــي عــــــن أب عــــــن أب
ـ    عنه  اهللا  ـ رضي  ـ   هريرة  عنه  اهللا  ـ رضي  ـ   هريرة  عنه  اهللا  ـ رضي  ـ   هريرة  عنه  اهللا  ـ رضي  ـ   هريرة  عنه  اهللا  ـ رضي  ـ   هريرة  عنه  اهللا  ـ رضي  هريرة 
ــــي  عــــــن أب
ـ    عنه  اهللا  ـ رضي  هريرة 
ــــي  ــــي عــــــن أب عــــــن أب
ـ    عنه  اهللا  ـ رضي  هريرة 
ــــي  عــــــن أب

قال: سمعت رسول اهللا قال: سمعت رسول اهللا قال: سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
«إذا أقيمِت الصالُة فال  يقوُل:
وْأتوها  تسَعوَن،  وأنُتم  تأُتوها 
السكينة،  وعليكم  متشوَن 
وما  وا  فصلُّ ــْم  ــُت أدرك فما 

فاتكم فأمتُّوا»
 رواه البخاري  رواه البخاري ٣٩٠/٢ برقم (٩٠٨٩٠٨٩٠٨٩٠٨) كتاب اجلمعة، باب املشي إلى اجلمعة، ) كتاب اجلمعة، باب املشي إلى اجلمعة، ) كتاب اجلمعة، باب املشي إلى اجلمعة، ) كتاب اجلمعة، باب املشي إلى اجلمعة، ) كتاب اجلمعة، باب املشي إلى اجلمعة، ) كتاب اجلمعة، باب املشي إلى اجلمعة، ) كتاب اجلمعة، باب املشي إلى اجلمعة، 
ورواه مسلم ورواه مسلم ٤٢١/١ برقم (٦٠٢٦٠٢) كتاب املساجد ومواضع الصالة. باب ) كتاب املساجد ومواضع الصالة. باب ) كتاب املساجد ومواضع الصالة. باب ) كتاب املساجد ومواضع الصالة. باب 

استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا.استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا.استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا.استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا.استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا.استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا.استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا.استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا.

شرع اهللا تبارك وتعالى الصالة حلكمة عظيمة، شرع اهللا تبارك وتعالى الصالة حلكمة عظيمة، 
وهذه احلكمة ال تتحقق ما لم يؤدها املصلي بخشوع وهذه احلكمة ال تتحقق ما لم يؤدها املصلي بخشوع وهذه احلكمة ال تتحقق ما لم يؤدها املصلي بخشوع 
يأخذ  أن  املصلي  على  كان  لذا  اهللا،  على  يأخذ وإقبال  أن  املصلي  على  كان  لذا  اهللا،  على  يأخذ وإقبال  أن  املصلي  على  كان  لذا  اهللا،  على  وإقبال 
وأن  الصالة،  في  اخلشوع  على  تعينه  التي  وأن باألسباب  الصالة،  في  اخلشوع  على  تعينه  التي  وأن باألسباب  الصالة،  في  اخلشوع  على  تعينه  التي  وأن باألسباب  الصالة،  في  اخلشوع  على  تعينه  التي  باألسباب 
يبتعد عن كل ما يقلل اخلشوع، سواء كان ذلك أثناء يبتعد عن كل ما يقلل اخلشوع، سواء كان ذلك أثناء يبتعد عن كل ما يقلل اخلشوع، سواء كان ذلك أثناء يبتعد عن كل ما يقلل اخلشوع، سواء كان ذلك أثناء 

أدائه الصالة أم قبلها.
ومما له أثره على خشوع املصلي في صالته مشيه ومما له أثره على خشوع املصلي في صالته مشيه 
إليها، لذا فقد أرشد النبي ملسو هيلع هللا ىلص املصلي إلى صفة املشي  املصلي إلى صفة املشي  املصلي إلى صفة املشي 

إلى الصالة.
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من آداب املشي إلى الصالة التأني وعدم اإلسراع فيمشي اإلنسان مشيه املعتاد، فذلك أفضل ولو   -١
فات شيء من الصالة.

لئال يضطر املسلم  إلى السعي أو الركض للصالة ينبغي له أن ............................................... .   -٢

((٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.



60

19

•É````°ûf

Ëƒ≤àdG

ماذا تتوقع أن يحدث إذا لم َيُقْم املصلي للصالة إال بعد سماع اإلقامة أو قراءة اإلمام؟  -١
كيف يستطيع املسلم التغلب على مشكلة اإلسراع في املشي إلى الصالة؟  -٢

السعي إلدراك الركعة يؤثر في خشوع املصلني، بنيِّ ذلك.  -٣

فوات  اإلقامة أوخشي  ولو سمع  الصالة، حتى  إلى  املشي  اإلسراع في  ملسو هيلع هللا ىلص عن  النبي  نهي   -٣
الركوع، ألن ذلك يخل بـ ....................... في صالته.

إذا فات املصلي الركعة األولى من صالة الظهر (مثًال)، فإن أول ركعة له مع اإلمام هي الركعة   -٤
الرابعة يقرأ فيها  األولى له، فإذا سلم اإلمام فعلى املصلي أن يأتي بركعة وتكون في حقه 

الفاحتة فقط.
إذا فات املصلي الركعتان األولى والثانية من صالة املغرب (مثًال)، فإن أول ركعة له مع اإلمام   -٥
هي الركعة األولى، فإذا سلم اإلمام فعلى املصلي أن يأتي بالركعة الثانية ويقرأ فيها الفاحتة 

وسورة، ويجلس للتشهد األول، ثم يأتي بالثالثة ويقرأ فيها الفاحتة فقط.

يدل قوله «فأتوها» على حكم صالة اجلماعة، وضح وجه الداللة.  •
..........................................................................................................................................  

بالتعاون مع زمالئك، عدد الوسائل التي تعني على اخلشوع في الصالة:  •
.........................................................   .........................................................  
.........................................................   .........................................................  

.........................................................   .........................................................  
أعد كتابة الوسائل بطريقة واضحة وضعها في مسجد احلي (بعد االستئذان من إمام املسجد)  •

السكينة إحدى سمات املسلم، ما املواقف التي تتطلب السكينة؟  •
........................................................................................................................................

اقترح عنواًنا جديًدا للدرس.  •
.........................................................................................................................................  
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معناهاالكلمة
أشق(٭)

باستعمال السواك.بالسواك
يعني قبل كل صالة. مع كل صالة

ـــي هــريــرة  ــن أب ـــي هــريــرة ع ــن أب ـــي هــريــرة ع ــن أب ـــي هــريــرة ع ــن أب ـــي هــريــرة ع ــن أب ع
ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا 
ـــي هــريــرة  ــن أب ع
ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا 
ـــي هــريــرة  ــن أب ـــي هــريــرة ع ــن أب ع
ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا 
ـــي هــريــرة  ــن أب ـــي هــريــرة ع ــن أب ع
ـ رضي اهللا عنهـ  أن رسول اهللا 
ـــي هــريــرة  ــن أب ع

على  َأُشقَّ  أن  «لوال  قال: ملسو هيلع هللا ىلص 
تي ـ أو على الناس ـ ألمرُتُهْم  ُأمَّ

واِك مع كل صالة». بالسِّ

البخاري ٣٧٤/٢ برقم (  برقم ( ٨٨٧٨٨٧٨٨٧٨٨٧ ) كتاب اجلمعة، باب  ) كتاب اجلمعة، باب  البخاري  رواه  البخاري  رواه  البخاري  رواه   رواه 
 (٢٥٢٢٥٢) برقم   ) برقم   ١//٢٢٠٢٢٠ مسلم  ورواه  اجلمعة،  يوم  مسلم السواك  ورواه  اجلمعة،  يوم  مسلم السواك  ورواه  اجلمعة،  يوم  مسلم السواك  ورواه  اجلمعة،  يوم  السواك 

كتاب الطهارة، باب السواك.كتاب الطهارة، باب السواك.كتاب الطهارة، باب السواك.كتاب الطهارة، باب السواك.

املسلم يعظم اهللا ويتأدب معه، ومن أعظم املواقف املسلم يعظم اهللا ويتأدب معه، ومن أعظم املواقف املسلم يعظم اهللا ويتأدب معه، ومن أعظم املواقف 
عند املسلم وقوفه بني يدي ربه في الصالة، لذا فإن من عند املسلم وقوفه بني يدي ربه في الصالة، لذا فإن من عند املسلم وقوفه بني يدي ربه في الصالة، لذا فإن من 
ِب معه أن يحرص املسلم على أن يقف  ِب معه أن يحرص املسلم على أن يقف تعظيم اهللا والتأدُّ ِب معه أن يحرص املسلم على أن يقف تعظيم اهللا والتأدُّ ِب معه أن يحرص املسلم على أن يقف تعظيم اهللا والتأدُّ تعظيم اهللا والتأدُّ

بني يديه طاهًرا طهارة حسية وطهارة معنوية.بني يديه طاهًرا طهارة حسية وطهارة معنوية.

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. ((٭)

• هل تناسب العبارة التالية لتكون موضوًعا للحديث؟ (وجوب السواك عند كل صالة)؟ 
انقلها إلى احلقل اخلاص مبوضوع احلديث كما هي إن كانت مناسبة، أو بعد تعديلها إن احتاجت إلى تعديل.

١- يعتني اإلسالم بالنظافة، ويعتني كذلك بتعريف الناس بالوسائل التي حتققها.
٢- يتأكد استحباب السواك عند كل صالة، فريضًة كانت أو نافلًة، ألن املسلم يناجي ربه في صالته.
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بالتعاون مع زمالئك عدد بعض فوائد السواك:  •
.........................................................................................................................................

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

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

اعقد مقارنة بني السواك والسيجارة.  •

السيجارةالسواك

الشبه 
واالختالف

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

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

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

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

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

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

الفوائد
...................................................

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

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

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

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

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

املضار
...................................................

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

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

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

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

....................................................
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أن  ينبغي  التي  اآلداب  بعض  د  عــدِّ  •
يراعَيها من يستعمل السواك:

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

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

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

Ëƒ≤àdG

١- عالم يدل تأكيد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على استعمال السواك؟.
٢- متى يتأكد استعمال السواك؟.

٣- قارن بني فرشاة األسنان والسواك.
٤- اذكر فائدتني من فوائد السواك.

äÉ`eƒ∏©e
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تنمو شجرة «األراك» في األماكن تنمو شجرة «األراك» في األماكن تنمو شجرة «األراك» في األماكن تنمو شجرة «األراك» في األماكن تنمو شجرة «األراك» في األماكن تنمو شجرة «األراك» في األماكن تنمو شجرة «األراك» في األماكن تنمو شجرة «األراك» في األماكن تنمو شجرة «األراك» في األماكن 
في  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  في احلــارة  عــادة  وتكثر  واالستوائية،  احلــارة 
في  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  في أوديـــة  قليلة  وتــكــون  الصحاري  أوديـــة 
ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في  ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب ــال، وتــوجــد هـــذه الــشــجــرة في اجلــب اجلــب
ومصر،  والسودان  وإيران  الهند  ومصر، شرق  والسودان  وإيران  الهند  ومصر، شرق  والسودان  وإيران  الهند  ومصر، شرق  والسودان  وإيران  الهند  ومصر، شرق  والسودان  وإيران  الهند  ومصر، شرق  والسودان  وإيران  الهند  ومصر، شرق  والسودان  وإيران  الهند  ومصر، شرق  والسودان  وإيران  الهند  شرق 
اململكة  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  اململكة وتــوجــد  فــي  جــيــدة  بنسبة  وتــوجــد 
ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في  ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال ــســعــوديــة، وبــخــاصــة في الــعــربــيــة ال الــعــربــيــة ال

منطقتي عسير وجازان.منطقتي عسير وجازان.منطقتي عسير وجازان.منطقتي عسير وجازان.منطقتي عسير وجازان.منطقتي عسير وجازان.منطقتي عسير وجازان.منطقتي عسير وجازان.منطقتي عسير وجازان.
تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، تشبه شجرة األراك شجرة الرّمان، 
ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول  ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ ــمــة اخلــضــرة طـــوال فصول وهـــي دائ وهـــي دائ
متشابكة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  متشابكة، السنة،  كثيرة  وأغصانها  السنة، 
ملسافات  األرض  على  تنتشر  ملسافات لذلك  األرض  على  تنتشر  ملسافات لذلك  األرض  على  تنتشر  ملسافات لذلك  األرض  على  تنتشر  ملسافات لذلك  األرض  على  تنتشر  لذلك 
ــهــا  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  ــهــا كــبــيــرة،  وأوراق شائكة  وفــروعــهــا  كــبــيــرة، 
طولها  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  طولها بــيــضــاويــة  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  طولها بــيــضــاويــة  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  طولها بــيــضــاويــة  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  طولها بــيــضــاويــة  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  طولها بــيــضــاويــة  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  طولها بــيــضــاويــة  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  طولها بــيــضــاويــة  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  طولها بــيــضــاويــة  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  طولها بــيــضــاويــة  مــتــقــابــلــة  مــلــســاء  بــيــضــاويــة 
ــا صــفــراء مخضرة  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ــا صــفــراء مخضرة ســــم،  ــاره أزه ٢٢٢ــ٥٥ســــم، 
وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، وثمرتها أكبر بقليل من حبة احلّمص، 
ثم  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ثم ويكون  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ثم ويكون  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ثم ويكون  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ثم ويكون  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ثم ويكون  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ثم ويكون  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ثم ويكون  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ثم ويكون  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ثم ويكون  ـ أخضر  األمر  أول  ـ  لونها  ويكون 
حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على حتَمّر ثم تسَوّد، وتتشكل الثمار على 
من  املاشية  أكلت  وإذا  عناقيد،  من هيئة  املاشية  أكلت  وإذا  عناقيد،  من هيئة  املاشية  أكلت  وإذا  عناقيد،  من هيئة  املاشية  أكلت  وإذا  عناقيد،  من هيئة  املاشية  أكلت  وإذا  عناقيد،  من هيئة  املاشية  أكلت  وإذا  عناقيد،  من هيئة  املاشية  أكلت  وإذا  عناقيد،  من هيئة  املاشية  أكلت  وإذا  عناقيد،  من هيئة  املاشية  أكلت  وإذا  عناقيد،  هيئة 
رائحة  لبنها  اكتسب  األراك  رائحة شجرة  لبنها  اكتسب  األراك  رائحة شجرة  لبنها  اكتسب  األراك  رائحة شجرة  لبنها  اكتسب  األراك  رائحة شجرة  لبنها  اكتسب  األراك  رائحة شجرة  لبنها  اكتسب  األراك  رائحة شجرة  لبنها  اكتسب  األراك  رائحة شجرة  لبنها  اكتسب  األراك  رائحة شجرة  لبنها  اكتسب  األراك  رائحة شجرة  لبنها  اكتسب  األراك  شجرة 

طيبة.طيبة.
شجرة  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  شجرة هناك  غير  أخــرى  أشجار  هناك 
كسواك،  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  كسواك، األراك  أغصانها  تستعمل  األراك 
مــثــل: شــجــرة «األســـحـــل»، وشجرة مــثــل: شــجــرة «األســـحـــل»، وشجرة مــثــل: شــجــرة «األســـحـــل»، وشجرة مــثــل: شــجــرة «األســـحـــل»، وشجرة مــثــل: شــجــرة «األســـحـــل»، وشجرة مــثــل: شــجــرة «األســـحـــل»، وشجرة مــثــل: شــجــرة «األســـحـــل»، وشجرة مــثــل: شــجــرة «األســـحـــل»، وشجرة 

«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».«البشام»، وشجرة «السرح».

مطهرات تقتل
اجلراثيم

مواد قابضة تقوي 
اللثة ومتنع النزف

زيوت عطرية 
جميلة النكهة

املادة الرئيسة في 
معاجني األسنان

مواد متنع
التسوس

مواد تزيل
اجلير

مواد تساعد على 
الهضم

محتويات عود محتويات عود 
األراك

•É````°ûf
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ـــر بــن  ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب ـــر بــن عــــن ج ـــاب عــــن ج
ـ  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـ عبداهللا  عنهما  اهللا  رضي  ـ  عبداهللا 
«من أكَل  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
فال  اَث  والــُكــرَّ والثوَم  البصل 
يقربنَّ مسجَدنا؛ فإن املالئكَة 
بنو  مْنُه  يتأذى  ــا  ِممَّ تتأّذى 

آدم». 
باب  األذان،  كتاب  باب )  األذان،  كتاب   (٨٥٥٨٥٥٨٥٥٨٥٥) برقم   ) برقم   ) برقم   ٣٣٩٣٣٩/٢ البخاري  رواه  البخاري   رواه   
ماجاء في الثوم والبصل الكراث، ورواه مسلم ماجاء في الثوم والبصل الكراث، ورواه مسلم ماجاء في الثوم والبصل الكراث، ورواه مسلم ماجاء في الثوم والبصل الكراث، ورواه مسلم ماجاء في الثوم والبصل الكراث، ورواه مسلم ٣٩٥/١ برقم  برقم 
((٥٦٤) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل ) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل ) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل ) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل ) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل ) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل ) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل 
ثومًا أو بصًال أو كراثًا أو نحوها.ثومًا أو بصًال أو كراثًا أو نحوها.ثومًا أو بصًال أو كراثًا أو نحوها.ثومًا أو بصًال أو كراثًا أو نحوها.
) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل 
ثومًا أو بصًال أو كراثًا أو نحوها.
) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل ) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل 
ثومًا أو بصًال أو كراثًا أو نحوها.
) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل ) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل 
ثومًا أو بصًال أو كراثًا أو نحوها.
) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل ) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل 
ثومًا أو بصًال أو كراثًا أو نحوها.
) كتاب املساجد ومواضع الصالة باب نهي من أكل 

اهللا  بيوت  فهي  اهللا،  إلى  البقاع  أحب  اهللا املساجد  بيوت  فهي  اهللا،  إلى  البقاع  أحب  اهللا املساجد  بيوت  فهي  اهللا،  إلى  البقاع  أحب  اهللا املساجد  بيوت  فهي  اهللا،  إلى  البقاع  أحب  اهللا املساجد  بيوت  فهي  اهللا،  إلى  البقاع  أحب  اهللا املساجد  بيوت  فهي  اهللا،  إلى  البقاع  أحب  اهللا املساجد  بيوت  فهي  اهللا،  إلى  البقاع  أحب  املساجد 
-تعالىتعالى-، ومكان االجتماع لعبادته.، ومكان االجتماع لعبادته.، ومكان االجتماع لعبادته.

حتدث عن منزلة املسجد في اإلسالم.حتدث عن منزلة املسجد في اإلسالم.حتدث عن منزلة املسجد في اإلسالم.
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١- من تعظيم شعائر اهللا احترام املساجد والعناية بنظافتها، وتطييب رائحتها. 
٢- على من أكل طعاًما ذا رائحٍة كريهة أال يدخل املسجد ولو كان خالًيا من الناس، ملاذا؟ 

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

٣- ينبغي للمسلم أن يتجنب كل ما يؤذي الناس بأي صورة من صور اإليذاء في القول أو الفعل أو 
الرائحة.

٤- نهى ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َأَكَل هذه األطعمة أن يأتي املسجد، فما رأيك فيمن يتعمد َأْكَلها بقصد ترك صالة 
اجلماعة؟ ..........................................................................................................

٥- إثبات أن املالئكة تتأذى من الروائح اخلبيثة والكريهة.
٦- ينبغي للمسلم أن يحترم مشاعر إخوانه املسلمني فال يؤذيهم وبخاصة ما يتعلق بأماكن اجتماعهم 

وعباداتهم.
٧- لو أن اإلنسان طبخ البصل والثوم جيًدا حتى زالت رائحتهما، فهل ينطبق عليه هذا احلديث؟

• اقترح موضوًعا مناسًبا للحديث ودونه في احلقل اخلاص بذلك.
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ى منه الناس غير ما ذكر في احلديث. ١- اذكر شيئني مما يتأذَّ
) أو (×) أمام اجلملة املناسبة، مع تصحيح اخلطأ: ٢- أجب بـ (

(     ) أ -  دل احلديث على حترمي أكل الثوم والبصل والكراث.      
(     ) ب -  يجوز ملن أراد ترك اجلماعة أن يأكل الثوم أو البصل.     
(     ) ج -  األطعمة املذكورة في احلديث أمثلة على كل طعام ذي رائحة كريهة    

٣- اختر اإلجابة الصحيحة: 
بلغت أحاديث جابر بن عبد اهللا ــ رضي اهللا عنهما ــ  :        [١٤٥٠          [٥١٤          [١٥٤٠.

ال يقتصر النهي على هذه املأكوالت بل يشمل كل رائحة خبيثة، من شأنها إيذاء املصلني مثل:  •

١..................................................................رائحة كريهة من الفم
..................................................................٢

١..................................................................رائحة كريهة من غير الفم
..................................................................٢

ه ................................................ • هاِت مثاًال على شيء يتأذى الناس من شمِّ
استنبط سبَب َمْنع آكل الثوم والبصل من ارتياد املسجد من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «فإن املالئكة   •

تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم».
.......................................................................................................  
ما الفرق بني رائحة فم من يستيقظ من نومه ورائحة فم من أكل طعاًما ذا رائحة كريهٍة؟  •
.......................................................................................................  

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

ماذا تقترح على من يتناول هذه األطعمة أو غيرها (مما له رائحة كريهة) من أجل   •
أال تفوته صالة اجلماعة؟

.......................................................................................................  
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معناهاالكلمة

على سبعة أعضاء.على سبعة أعظم

بن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  عــن 
ـ  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عباس  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  عباس 
«ُأِمرُت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال:  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال:  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال:  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال:  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال:  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال:  قال  قال: 
أعظٍم،  سبعِة  على  أسجَد  أن 
على اجلبهِة (وأشار بيِده على 
والركبتني  واليَدْين  أنِفه) 
وأطراِف القدمني...». 

باب  األذان،  كتاب  باب )  األذان،  كتاب   (٨١٢٨١٢٨١٢٨١٢) برقم   ) برقم   ) برقم   ٢٩٧٢٩٧/٢ البخاري  رواه  البخاري   رواه   
 (٤٩٠٤٩٠) برقم   ٣٥٤/١ مسلم  ورواه  األنف،  على  مسلم السجود  ورواه  األنف،  على  مسلم السجود  ورواه  األنف،  على  مسلم السجود  ورواه  األنف،  على  مسلم السجود  ورواه  األنف،  على  السجود 
كتاب السجود، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر كتاب السجود، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر كتاب السجود، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر كتاب السجود، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر كتاب السجود، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر كتاب السجود، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر كتاب السجود، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر كتاب السجود، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
والثوب وعقص الرأس في الصالة.والثوب وعقص الرأس في الصالة.والثوب وعقص الرأس في الصالة.

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- الصالة عبادة هللا، ينبغي اإلتيان بها على الصفة التي أمر اهللا بها.
صفة الصالة جاءت مبينة بفعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وقوله، وعلى املسلم أن يتحرى تطبيقها حسب ما ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص.  -٢

٣- السجود في الصالة ركن من أركان الصالة ال تتم إال به.
٤- وجوب السجود على األعضاء السبعة، ويعفى عن غير املستطيع حسب عذره.

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.

 تعليم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أعضاء السجودصفة السجود
ألصحابه
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استخرج من احلديث بعض الفوائد غير ما ذكر.  •
.....................................................................................................

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

مثِّل لبعض األخطاء التي يقع فيها بعض املصلني أثناء السجود:  •
...........................................................................................................

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

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

الصور التالية تطبيقات للسجود، حدد أيها الصحيح وأيها األفضل.  •

ن مواقفهم. طّبق السجود الصحيح أمام أسرتك أو بعض أصدقائك، ودوِّ  •

äÉ`eƒ∏©e
á``«FGôKEG

وركنها  الصالة  سر  وركنها السجود  الصالة  سر  السجود 
األعظم وخامتة الركعة، وأقرب ما األعظم وخامتة الركعة، وأقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ 
واالنكسار  هللا  التذلل  من  فيه  واالنكسار ملا  هللا  التذلل  من  فيه  ملا 
بني يديه، واالعتراف بالعبودية له بني يديه، واالعتراف بالعبودية له 
سبحانه، واملسلم يردد وهو ساجد سبحانه، واملسلم يردد وهو ساجد 
ربي  اهللا (سبحان  بعلو  ربي االعتراف  اهللا (سبحان  بعلو  االعتراف 
سبحانه، واملسلم يردد وهو ساجد 
ربي  اهللا (سبحان  بعلو  االعتراف 
سبحانه، واملسلم يردد وهو ساجد سبحانه، واملسلم يردد وهو ساجد 
ربي  اهللا (سبحان  بعلو  االعتراف 
سبحانه، واملسلم يردد وهو ساجد 

الوحيد  الــركــن  ــو  وه ــى)،  ــل الوحيد األع الــركــن  ــو  وه ــى)،  ــل األع
الذي يتكرر في الركعة مرتني وال الذي يتكرر في الركعة مرتني وال 
يفعل غيره من األركان في الركعة يفعل غيره من األركان في الركعة 
الواحدة إال مرة واحدة، وال يجوز الواحدة إال مرة واحدة، وال يجوز 
ـ وعال  ـ جل  اهللا  غير  ـالسجود ألحد  وعال  ـ جل  اهللا  غير  السجود ألحد 

و«إذا  التحية،  سبيل  على  ــو  و«إذا ول التحية،  سبيل  على  ــو  ول
هللا  ساجًدا  مسلًما  الشيطاُن  هللا رأى  ساجًدا  مسلًما  الشيطاُن  رأى 
و«إذا  التحية،  سبيل  على  ــو  ول
هللا  ساجًدا  مسلًما  الشيطاُن  رأى 
و«إذا  التحية،  سبيل  على  ــو  و«إذا ول التحية،  سبيل  على  ــو  ول
هللا  ساجًدا  مسلًما  الشيطاُن  رأى 
و«إذا  التحية،  سبيل  على  ــو  ول

اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: 
بالسجود  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  بالسجود يا  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  بالسجود يا  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  بالسجود يا  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  بالسجود يا  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  بالسجود يا  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  يا 
اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: 
بالسجود  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  يا 
اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: 
بالسجود  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  يا 
اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: 
بالسجود  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  يا 
اعتزل ناحية وهو يبكي، ويقول: 

ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
بالسجود  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  يا 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
بالسجود  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  بالسجود يا  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  يا 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
بالسجود  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  بالسجود يا  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  يا 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
بالسجود  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  بالسجود يا  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  يا 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
بالسجود  آدم  ابــُن  ــَر  ُأِم ويلي،  يا 

النار»،  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  النار»، بالسجود  فلي  فَعصيُت  بالسجود 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
النار»،  فلي  فَعصيُت  بالسجود 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
النار»،  فلي  فَعصيُت  بالسجود 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
النار»،  فلي  فَعصيُت  بالسجود 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
النار»،  فلي  فَعصيُت  بالسجود 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
النار»،  فلي  فَعصيُت  بالسجود 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل ـــــــْرُت فــســجــد ف ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف
النار»،  فلي  فَعصيُت  بالسجود 
ـــــــْرُت  ـــة، وُأِم ــه اجلـــن ــل فــســجــد ف

ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة ومن أرجى أوقات الدعاء باإلجابة 
أثنى  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  أثنى الدعاء  وقد  السجود،  حال  الدعاء 
اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند اهللا على الذين يخرون سجًدا عند 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  سحرُة عن  عمَله  ما  وأول  ذلك،  سحرُة عن  عمَله  ما  وأول  ذلك،  سحرُة عن  عمَله  ما  وأول  ذلك،  سحرُة عن  عمَله  ما  وأول  ذلك،  سحرُة عن  عمَله  ما  وأول  ذلك،  سحرُة عن  عمَله  ما  وأول  ذلك،  سحرُة عن  عمَله  ما  وأول  ذلك،  سحرُة عن  عمَله  ما  وأول  ذلك،  سحرُة عن  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
سحرُة  عمَله  ما  وأول  ذلك،  عن 
سماع كالمه، وذم من يستكبرون 
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السجود  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  السجود والصفة  في  الكاملة  والصفة 
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١- اختر اإلجابة الصحيحة:
- السجود في الصالة:   [ ركن    [شرط      [ واجب  

- الرجالن من أعضاء السجود وهما متثالن:  [ عضًوا واحًدا   [ عضوين   
- ال يتحقق السجود على الوجه إال بـالسجود على:   [ اجلبهة    [ األنف   [ اجلبهة واألنف مًعا  

٢- رتب األعضاء السبعة املذكورة في احلديث من أعلى اجلسم  إلى أسفله.

٣- اذكر حالتني يعفى فيهما عن السجود على األعضاء السبعة أو بعضها.
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معناهاالكلمة
ة ليس بينها فرج.سووا صفوفكم  أي:  اجعلوها مستقيمة متراصَّ
من حتقيق أداء الصالة، واملراد هنا: كمالها ومتامها.من إقامة الصالة

رضي  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  عن 
اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
رضي  ـ  أنــس  عن 
اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
رضي  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  عن 
اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
رضي  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  عن 
اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
رضي  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  عن 
اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
رضي  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  عن 
اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
رضي  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  عن 
اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
رضي  ـ  أنــس  رضي عن  ـ  أنــس  عن 
اهللا عنهـ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
رضي  ـ  أنــس  عن 

وا صفوَفكم؛ فإنَّ تسويَة  «سوُّ
الة». فوف من إقامة الصَّ الصُّ

رواه البخاري رواه البخاري ٢٠٩٢٠٩/٢ برقم ( برقم (٧٢٣٧٢٣) كتاب األذان، باب ) كتاب األذان، باب 
إقامة الصالة من متام الصالة، ورواه مسلم إقامة الصالة من متام الصالة، ورواه مسلم إقامة الصالة من متام الصالة، ورواه مسلم إقامة الصالة من متام الصالة، ورواه مسلم ٣٢٤/١ برقم  برقم 
وإقامتها  الصفوف  تسوية  باب  الصالة،  كتاب  وإقامتها )  الصفوف  تسوية  باب  الصالة،  كتاب  وإقامتها )  الصفوف  تسوية  باب  الصالة،  كتاب  وإقامتها )  الصفوف  تسوية  باب  الصالة،  كتاب  وإقامتها )  الصفوف  تسوية  باب  الصالة،  كتاب   (٤٣٣)
وفضل األول فاألول منها.وفضل األول فاألول منها.

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- تسوية الصفوف من متام أداء الصالة فيكمل بتسويتها أجر الصالة وثوابها.
٢- من االهتمام بأداء الصالة كاملة تسوية الصفوف وسد الُفَرج. 

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.
األمر بتسوية 

الصفوف في الصالة
األمر بسد الُفَرج في 
الصفوف في الصالة

النهي عن اعوجاج 
الصفوف في الصالة 
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٣- تسوية الصفوف واستقامتها دليل اهتمام املسلمني بصالتهم.
٤- في تسوية الصفوف زيادة األلفة بني املسلمني، ولذا قال ملسو هيلع هللا ىلص في حديث آخر:«... وال تختلفوا 

فتختلف قلوبكم»(١).

في هذا احلديث ترغيب في تسوية الصفوف، وقد ورد غيره في الترهيب من اإلخالل   •
بتسوية الصفوف، فما هو؟ (استفد من مراكز مصادر التعلم في مدرستك).

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

اإلخالل بتسوية الصفوف يشمل صوًرا منها:  •
......................................................................................................................................  

يدل احلديث على فضل صالة اجلماعة (بني وجه الداللة).   •
......................................................................................................................................  

اذكر بعض املقترحات التي ميكن بها تسوية الصفوف؟.  •
......................................................................................................................................  

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

انظر صحيح البخاري انظر صحيح البخاري ١///٢٠٦ برقم ( برقم (٧١٧ - فتح) ومسلم ٣١٨٣١٨/١ برقم (٩٩٤). (١))
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معناهاالكلمة
أنِصت(٭)

لصاحبك(٭)

اللغو: الكالم الباطل املردود، واملراد هنا: ليس لك ثواب َلَغوت
االستماع خلطبة اجلمعة.

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- عظم منزلة صالة اجلمعة وخطبتها في اإلسالم. 
٢- وجوب اإلنصات أثناء خطبة اجلمعة.

من  ــاب  ب كــّل  على  كــان  اجلمعة  ــوم  ي كــان  من إذا  ــاب  ب كــّل  على  كــان  اجلمعة  ــوم  ي كــان  من إذا  ــاب  ب كــّل  على  كــان  اجلمعة  ــوم  ي كــان  إذا 
أبواب املسجد مالئكٌة يكتبون األول فاألول ـ كما قال أبواب املسجد مالئكٌة يكتبون األول فاألول ـ كما قال أبواب املسجد مالئكٌة يكتبون األول فاألول ـ كما قال أبواب املسجد مالئكٌة يكتبون األول فاألول ـ كما قال 
الصحف وجلسوا  اإلمام طووا  فإذا دخل  ـ  الصحف وجلسوا   اإلمام طووا  فإذا دخل  ـ  الصحف وجلسوا   اإلمام طووا  فإذا دخل  ـ  الصحف وجلسوا   اإلمام طووا  فإذا دخل  ـ  النبي النبي النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص 
يستمعون الذكر، فإذا كانت املالئكة تطوي صحفها يستمعون الذكر، فإذا كانت املالئكة تطوي صحفها يستمعون الذكر، فإذا كانت املالئكة تطوي صحفها يستمعون الذكر، فإذا كانت املالئكة تطوي صحفها يستمعون الذكر، فإذا كانت املالئكة تطوي صحفها يستمعون الذكر، فإذا كانت املالئكة تطوي صحفها يستمعون الذكر، فإذا كانت املالئكة تطوي صحفها يستمعون الذكر، فإذا كانت املالئكة تطوي صحفها 
وتدخل املسجد لتستمع الذكر فماذا ينبغـي أن يكـون وتدخل املسجد لتستمع الذكر فماذا ينبغـي أن يكـون وتدخل املسجد لتستمع الذكر فماذا ينبغـي أن يكـون وتدخل املسجد لتستمع الذكر فماذا ينبغـي أن يكـون وتدخل املسجد لتستمع الذكر فماذا ينبغـي أن يكـون وتدخل املسجد لتستمع الذكر فماذا ينبغـي أن يكـون وتدخل املسجد لتستمع الذكر فماذا ينبغـي أن يكـون 
عليه املسلم الذي وجبت عليه صالة اجلمعة، والذي عليه املسلم الذي وجبت عليه صالة اجلمعة، والذي عليه املسلم الذي وجبت عليه صالة اجلمعة، والذي عليه املسلم الذي وجبت عليه صالة اجلمعة، والذي عليه املسلم الذي وجبت عليه صالة اجلمعة، والذي عليه املسلم الذي وجبت عليه صالة اجلمعة، والذي عليه املسلم الذي وجبت عليه صالة اجلمعة، والذي 

هو املقصود بخطبتها؟.هو املقصود بخطبتها؟.
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ـ  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  عن 
رسول  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رسول رضي  أن  ـ  عنه  اهللا  رضي 
ـ  هريرة  أبــي  عن 
رسول  أن  ـ  عنه  اهللا  رضي 
ـ  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  عن 
رسول  أن  ـ  عنه  اهللا  رضي 
ـ  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  عن 
رسول  أن  ـ  عنه  اهللا  رضي 
ـ  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  عن 
رسول  أن  ـ  عنه  اهللا  رضي 
ـ  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  عن 
رسول  أن  ـ  عنه  اهللا  رضي 
ـ  هريرة  أبــي  ـ عن  هريرة  أبــي  عن 
رسول  أن  ـ  عنه  اهللا  رضي 
ـ  هريرة  أبــي  عن 

قلَت  «إذا  ـــال:  ق ـــال:   ق ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  اهللا اهللا اهللا اهللا 
لــصــاحــبــَك يـــوَم اجلــمــعــِة: 
ـ  يخُطُب  واإلمــاُم  ـ   َأنِصْت 

فقْد َلَغْوَت».

باب  اجلمعة،  كتاب  باب )  اجلمعة،  كتاب   (٩٣٤٩٣٤٩٣٤٩٣٤) برقم   ) برقم   ) برقم   ٢//٤١٣ البخاري  رواه  البخاري   رواه  البخاري   رواه  البخاري   رواه   
اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام يخطب،ورواه مسلم اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام يخطب،ورواه مسلم اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام يخطب،ورواه مسلم اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام يخطب،ورواه مسلم اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام يخطب،ورواه مسلم ٥٨٣/٢ برقم  برقم 

((٨٥١٨٥١) كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة في اخلطبة.) كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة في اخلطبة.) كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة في اخلطبة.) كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة في اخلطبة.) كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة في اخلطبة.) كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة في اخلطبة.) كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة في اخلطبة.

(٭) (٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.
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٣- ينبغي للمسلم أن يحرص على االستماع خلطبة اجلمعة ليستفيد منها.
تعالى وعن  اهللا  الشرعي كما جاءت عن  الوجه  أداء عباداته على  أن يحرص على  املسلم  ٤- على 

رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

•  ما الفرق بني السكوت أثناء اخلطبة واإلنصات لها؟
...................................................................................................................  ...................................................................................................................  ...................................................................................................................  

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

• بني مدى صحة الفعل في احلاالت التالية، مع بيان السبب:
السبباحلكماحلالة

دخل املصلي يوم اجلمعة  املسجد 
فسلم على املصلنيفسلم على املصلني

فرغ أحد املصلني من حتية املسجد 
أثناء اخلطبة فسلم على من بجوارهأثناء اخلطبة فسلم على من بجواره
رجل تذكر أثناء اخلطبة أنه لبس 
جواربه على غير طهارة وال يعلم 
احلكم فسأل اإلمام وهو يخطباحلكم فسأل اإلمام وهو يخطب

•  ناقش مع زمالئك كيف ميكن أن نزيد من استفادتنا من خطبة اجلمعة؟
...............................................................  .............................................................................................................................  .............................................................................................................................  .............................................................................................................................  .............................................................................................................................  .............................................................................................................................  ..............................................................

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

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

•  مثِّل ببعض األفعال التي تصرف عن االستماع للخطبة:
...............................................................  .............................................................................................................................  .............................................................................................................................  .............................................................................................................................  ..............................................................

...............................................................  .............................................................................................................................  .............................................................................................................................  .............................................................................................................................  .............................................................................................................................  ..............................................................
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ما احلاالت التي ال ُيعدُّ الكالم فيها أثناء   -١
اخلطبة لغًوا؟

حاجة  غير  من  اخلطبة  أثناء  (الكالم   -٢
يبطل الصالة) ناقش هذه اجلملة.

اختر اإلجابة الصحيحة:  -٣
يجب علينا أثناء اخلطبة      

[ اإلنصات        [� تغميض العينني 

  [ تذكير اآلخرين بأهمية اإلنصات
اجلمعة.  أهمية صالة  دل احلديث على   -٤

وضح ذلك.
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استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة استخدم مثل هذا األمنوذج بعد عودتك من صالة اجلمعة القادمة 
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معناهاالكلمة

 قال: اللهم صلِّ على محمد أو اللهم صلِّ على رسول اهللا. أو قال عند من صلى علّي
ذكره: ملسو هيلع هللا ىلص، أو أي صفة مشروعة.

 أثنى اهللا على من صلى على محمد ملسو هيلع هللا ىلص في املأل األعلى.صلَّى اهللا عليه 

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- فضل الصالة على نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 
٢- من كرم اهللا وفضله أن اهللا يضاعف األجر ملن صلى على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

٣- الصالة على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دليل على محبته التي يجب أن تكون أعظم احملاب حتى من محبة 
الوالد والولد والناس أجمعني.الوالد والولد والناس أجمعني.الوالد والولد والناس أجمعني.

قال اهللا تعالى:  ˚

[آل عمران:١٦٤][آل عمران:١٦٤] ˝            
استخرج من اآلية النعم التي امنت اهللا بها على عباده استخرج من اآلية النعم التي امنت اهللا بها على عباده استخرج من اآلية النعم التي امنت اهللا بها على عباده استخرج من اآلية النعم التي امنت اهللا بها على عباده 

ببعثة نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 
ومن حقوقه علينا ملسو هيلع هللا ىلص أن نصلي عليه، ومع ذلك ومن حقوقه علينا ملسو هيلع هللا ىلص أن نصلي عليه، ومع ذلك ومن حقوقه علينا ملسو هيلع هللا ىلص أن نصلي عليه، ومع ذلك 

رتب اهللا على ذلك أجًرا كبيًرا.

هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب هريرة     عــن  ــي  أب عــن 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
هريرة      ــي  أب عــن 

صلَّى  «مــن  ــال: ق ــال:  ق ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
علّي واحدًة صلَّى اهللا عليه 

عشًرا» 

 رواه مسلم  رواه مسلم ٣٠٦/١ برقم ( ٤٠٨٤٠٨ ) كتاب الصالة، باب الصالة  ) كتاب الصالة، باب الصالة  ) كتاب الصالة، باب الصالة  ) كتاب الصالة، باب الصالة 
على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد التشهد. على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد التشهد. على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد التشهد. على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد التشهد. 

• اقترح عنوانًا ملوضوع احلديث وضعه في احلقل املخصص أعلى الصفحة.

قال اهللا تعالى:  ˚
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بنيِّ املفردة الغريبة بني املفردات التالية:   -١
أ. تشرع الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص في:    

[الدعاء     [ دخول السوق            [ دخول املسجد [ الصالة    

ب. الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص عالمة على:   
[ محبته ملسو هيلع هللا ىلص         [توقيره ملسو هيلع هللا ىلص     [ رؤيته ملسو هيلع هللا ىلص في املنام      [رغبة العبد في اخلير  

اذكر بعض الصَيغ للصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  -٢
في أي موضع من الصالة يصلي املسلم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟  -٣

٤- ينبغي ملن ذكر عنده النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يصلي عليه. 
٥- عند ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص تكتب الصيغة كاملة كـ (صلى اهللا عليه وسلم) وال يكتفى بـ (ص) أو 

(صلعم).
٦- أكَمُل صَيغ الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، هي أن تقول: اللهم صلِّ على محمٍد وعلى آل محمد كما 

صليَت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميٌد مجيد.

(٭)(٭) رواه أحمد في املسند  رواه أحمد في املسند ١١//٢٠١ والترمذي  والترمذي ٣٥٤٠، والنسائي في اليوم والليلة (، والنسائي في اليوم والليلة (، والنسائي في اليوم والليلة (٥٥، ٥٦) وانظر كتاب «جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على محمٍد خير األنام» لإلمام ابن القيم رحمه اهللا.) وانظر كتاب «جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على محمٍد خير األنام» لإلمام ابن القيم رحمه اهللا.) وانظر كتاب «جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على محمٍد خير األنام» لإلمام ابن القيم رحمه اهللا.

•É````°ûf

) أمام املواطن التي تشرع فيها الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ضع إشارة (  •
( ) عند ذكره ملسو هيلع هللا ىلص    
( ) عند الفراغ من الطعام   
( ) عند سماع املؤذن    
( ) عند رؤية إنسان غائب   

 
الذي  اللقب  ما   ....................... فلم يصلِّ عليه فهو(٭)  ملسو هيلع هللا ىلص عنده  النبي  ُذكر  من   •

وصفه به النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ (استفد من مركز مصادر التعلم في مدرستك).
أمر اهللا ـ تعالى ـ بالصالة والسالم على نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص في سورة األحزاب، فما اآلية   •

التي تدل على هذا املعنى؟
..........................................................................................................  

( ) عند الرغبة في تذكر أمر نسيه اإلنسان   
( ) عند سماع من يذكره ملسو هيلع هللا ىلص    
( ) عن االستيقاظ من النوم     
( ) عند الدعاء      
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معناهاالكلمة
ميحو(٭)

اخلطايا(٭)

احلسنات.الدرجات

إمتامه وتبليغه كل جزء في أعضاء الوضوء.إسباغ الوضوء

ما يكرهه اإلنسان ويشق عليه كاستعمال املاء البارد في شدة البرد.املكاره

اإلقامة على الطاعة، ومنه اإلقامة على حدود املسلمني مع الكفار الرباط
لدفع أذاهم عن املسلمني. 

ر  ر من خالل الصورة كيف يستطيع املسلم أن يكفِّ ر من خالل الصورة كيف يستطيع املسلم أن يكفِّ من خالل الصورة كيف يستطيع املسلم أن يكفِّ
ذنوبه؟ وكيف ميكنه أن يحصل على أعلى الدرجات ذنوبه؟ وكيف ميكنه أن يحصل على أعلى الدرجات ذنوبه؟ وكيف ميكنه أن يحصل على أعلى الدرجات 

في اجلنة بأعمال قليلة؟

äÉLQódG ™aQh ÜƒfòdG ¿GôØZ ÜÉÑ°SCG øe

عن أبي هريرة عن أبي هريرة 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
عن أبي هريرة 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
عن أبي هريرة عن أبي هريرة 
ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
عن أبي هريرة 

اهللا اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص قال: قال:«أال أُدلُّكم على 
ويرفع  اخلطاَيا  به  اهللا  ميُحو  ما 
يا  بلى  قالوا:  الــدرجــات؟»،  به 
رسول اهللا، قال:«إسباُغ الُوضوء 
إلى  اُخلطا  وَكْثرُة  املكاِرِه،  على 
املساِجد، وانتظاُر الصالِة بعَد 

باط». الصالِة، فذِلُكم الرِّ
 رواه مسلم  رواه مسلم ١/ ٢١٩ برقم (  برقم ( ٢٥١ ) كتاب الطهارة، باب فضل  ) كتاب الطهارة، باب فضل  ) كتاب الطهارة، باب فضل  ) كتاب الطهارة، باب فضل 

إسباغ الوضوء على املكاره. إسباغ الوضوء على املكاره. إسباغ الوضوء على املكاره. إسباغ الوضوء على املكاره. إسباغ الوضوء على املكاره. 

 (٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.
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١- بني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث كثرة طرق اخلير. 
٢- اهللا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم يريد من عباده أن يتقربوا إليه مبا يغفر ذنوبهم ويزيد في حسناتهم. 

٣- مغفرة الذنوب وزيادة األجور من أهم أهداف املسلم التي يسعى إليها.
٤- ينبغي للمؤمن أن يحرص على إمتام الوضوء، وبخاصة مع حرارة الصيف وبرودة الشتاء، فهو سبب 

ملغفرة الذنوب وزيادة األجر.
٥- مما يرفع درجات املؤمن ويقربه إلى اهللا الصالة جماعة في املسجد، فعلى املسلم أن يحرص عليها.
٦- كلما زادت خطا املسلم إلى املسجد زادت حسناته ومحيت سيئاته، وبخاصة إذا اجته إلى املسجد متوضًئا.
٧- من األعمال الصاحلة التي ينبغي احلرص عليها اجللوس في املسجد وانتظار الصالة بعد الصالة.

إذا صليَت املغرب في املسجد ثم جلست في حلقة القرآن حتى أديت صالة العشاء، فإن   •
لك أجرين إن شاء اهللا: أجًرا على ..................... وأجًرا على ......................... 

صلى زميلك املغرب فجلس في حلقة ِعلٍم في املسجد حتى أذان العشاء، ثم خرج بعد   •
على  وأجر    .............................. على  أجر  أجران،  اهللا  شاء  إن  فله  العشاء  صالة 

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

) أمام األعمال املشروعة  صنف األعمال التالية حسب مشروعيتها، بوضع عالمة (  •
وعالمة (X) أمام املواقف غير املشروعة

١- في شدة البرد خلعت جوربيك لتتوضأ، فلم جتد إال ماًء بارًدا فتوضأت.              (  )  
٢- بالقرب من منزل صديقك مسجد، ولكنه يذهب ماشًيا إلى مسجد أبعد رغبًة في األجر  (  )  
٣- رجل تعّطلت سيارته يوم عرفة فلم يجد من يحمله فسار على قدميه.              (  )  
      ٤- مسجد احلي بعيد عن منزلكم، ومع ذلك تذهب إليه ماشًيا.            (  )

٥- في فصل الشتاء يتجنب أخوك استعمال السّخان للوضوء؛ حرًصا منه على  
           األجر املذكور في احلديث.                                          (  )

رتِّب الكلمات التالية لتحصل على القاعدة الشرعية التي تعينك على التفريق بني ما     •
هو مشروع أو غير مشروع من األعمال:

أوًال: للعبادة ـ على املشقة ـ إذا ـ يؤجر ـ كانت ـ املسلم ـ مالزمة.  
...................................................مثل احلالة رقم (   ) و(   ) و(   ) في النشاط السابق.     

•É````°ûf
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ثانًيا: للعبادة ـ تكن ـ على ـ ولم ـ املشقة ـ إذا ـ يؤجر ـ تعمدها ـ ال ـ املسلم ـ مالزمـة.  
...............................................................  مثل احلالة رقم (   ) و(   ) في النشاط السابق.  

هناك الكثير من األعمال الصاحلة التي ميحو اهللا بها اخلطايا ويرفع الدرجات، ومكاتب   •
ُزْر واحدًا منها مع  الدعوة واجلمعيات اخليرية تقوم على االهتمام باألعمال الصاحلة، 

ل مشاهداتك. معلمك أو والدك وسجِّ

) أمام اجلملة الصحيحة و( x ) أمام اجلملة اخلطأ:  أجب بـ (  -١
 (   ) يكفر اهللا بالوضوء اخلطايا ويرفع الدرجات.       أ-    
(   ) ر الذنوب دون غيرها من األعمال.   ب-  الطاعات املذكورة في احلديث هي التي تكفِّ  
(   ) جـ -  لم يرغب الصحابة في معرفة األعمال الصاحلة.        

٢-  في درس سابق حديٌث يؤكد االهتمام بإسباغ الوضوء، فما هو؟
ما العالقة بني قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وانتظار الصالة بعد الصالة» وقوله ملسو هيلع هللا ىلص في حديث (سبعة يظلهم اهللا في   -٣

ظله...): «ورجل قلبه معلق باملساجد».

•É````°ûf

مكفرات الذنوب في الدنيا

دعاء املؤمننياألعمال الصاحلة االستغفار التوبة

أعمال صاحلة متعديةكفارات خاصةأعمال صاحلة قاصرة

املصائب 
إذا احتسبها املسلمإذا احتسبها املسلم
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معناهاالكلمة

اجعلوا بينكم وبني النار وقاية.اتقوا النار

بجزء مشقوق، وهو هنا: نصف التمرة عادًة.بشق

ملسو هيلع هللا ىلصجاءت مسكينة إلى بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلصجاءت مسكينة إلى بيت النبي جاءت مسكينة إلى بيت النبي جاءت مسكينة إلى بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص تسأل، وهي حتمل 
ـ  تفّتش  ـ رضي اهللا عنها  لها، فذهبت عائشة   ـ صبيني  ـ رضي اهللا عنها  لها، فذهبت عائشة   ـ صبيني  ـ رضي اهللا عنها  لها، فذهبت عائشة   ـ صبيني  ـ رضي اهللا عنها  لها، فذهبت عائشة   صبيني 
في البيت، فأتت لها بثالث مترات، فأعطت األم كلَّ في البيت، فأتت لها بثالث مترات، فأعطت األم كلَّ في البيت، فأتت لها بثالث مترات، فأعطت األم كلَّ في البيت، فأتت لها بثالث مترات، فأعطت األم كلَّ في البيت، فأتت لها بثالث مترات، فأعطت األم كلَّ في البيت، فأتت لها بثالث مترات، فأعطت األم كلَّ 
لتأكَلها،  املتبقية  التمرة  إلى فمها  لتأكَلها، صبيٍّ مترة، ورفعت  املتبقية  التمرة  إلى فمها  لتأكَلها، صبيٍّ مترة، ورفعت  املتبقية  التمرة  إلى فمها  لتأكَلها، صبيٍّ مترة، ورفعت  املتبقية  التمرة  إلى فمها  لتأكَلها، صبيٍّ مترة، ورفعت  املتبقية  التمرة  إلى فمها  لتأكَلها، صبيٍّ مترة، ورفعت  املتبقية  التمرة  إلى فمها  لتأكَلها، صبيٍّ مترة، ورفعت  املتبقية  التمرة  إلى فمها  لتأكَلها، صبيٍّ مترة، ورفعت  املتبقية  التمرة  إلى فمها  صبيٍّ مترة، ورفعت 
أن  تريد  كانت  التي  التمرة  ت  فشقَّ صبياها  أن فطلبها  تريد  كانت  التي  التمرة  ت  فشقَّ صبياها  أن فطلبها  تريد  كانت  التي  التمرة  ت  فشقَّ صبياها  أن فطلبها  تريد  كانت  التي  التمرة  ت  فشقَّ صبياها  أن فطلبها  تريد  كانت  التي  التمرة  ت  فشقَّ صبياها  أن فطلبها  تريد  كانت  التي  التمرة  ت  فشقَّ صبياها  أن فطلبها  تريد  كانت  التي  التمرة  ت  فشقَّ صبياها  أن فطلبها  تريد  كانت  التي  التمرة  ت  فشقَّ صبياها  فطلبها 
تأكَلها بينهما، فأعجب شأُنها عائشَةـ  رضي اهللا عنهاـ  تأكَلها بينهما، فأعجب شأُنها عائشَةـ  رضي اهللا عنهاـ  تأكَلها بينهما، فأعجب شأُنها عائشَةـ  رضي اهللا عنهاـ  تأكَلها بينهما، فأعجب شأُنها عائشَةـ  رضي اهللا عنهاـ  تأكَلها بينهما، فأعجب شأُنها عائشَةـ  رضي اهللا عنهاـ  تأكَلها بينهما، فأعجب شأُنها عائشَةـ  رضي اهللا عنهاـ  تأكَلها بينهما، فأعجب شأُنها عائشَةـ  رضي اهللا عنهاـ  
فذكرت ذلك لرسول اهللا فذكرت ذلك لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «إن اهللا قد أوجب  فقال: «إن اهللا قد أوجب  فقال: «إن اهللا قد أوجب  فقال: «إن اهللا قد أوجب 
التمرة  فهذه  النار».  من  بها  أعتقها  أو  اجلنة  بها  التمرة لها  فهذه  النار».  من  بها  أعتقها  أو  اجلنة  بها  التمرة لها  فهذه  النار».  من  بها  أعتقها  أو  اجلنة  بها  التمرة لها  فهذه  النار».  من  بها  أعتقها  أو  اجلنة  بها  التمرة لها  فهذه  النار».  من  بها  أعتقها  أو  اجلنة  بها  لها 
التي شقتها بني صبييها كانت سبًبا الستحقاقها اجلنة التي شقتها بني صبييها كانت سبًبا الستحقاقها اجلنة التي شقتها بني صبييها كانت سبًبا الستحقاقها اجلنة التي شقتها بني صبييها كانت سبًبا الستحقاقها اجلنة التي شقتها بني صبييها كانت سبًبا الستحقاقها اجلنة 

وجناتها من النار. يؤكد ذلك احلديث اآلتي:وجناتها من النار. يؤكد ذلك احلديث اآلتي:وجناتها من النار. يؤكد ذلك احلديث اآلتي:وجناتها من النار. يؤكد ذلك احلديث اآلتي:

ــامت  ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح عـــن عــــدي ب
سمعت  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  سمعت ـ  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
ــامت  ـــن ح عـــن عــــدي ب
سمعت  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
ــامت  ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح عـــن عــــدي ب
سمعت  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
ــامت  ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح عـــن عــــدي ب
سمعت  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
ــامت  ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح عـــن عــــدي ب
سمعت  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
ــامت  ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح عـــن عــــدي ب
سمعت  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
ــامت  ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح عـــن عــــدي ب
سمعت  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
ــامت  ـــن ح ــامت عـــن عــــدي ب ـــن ح عـــن عــــدي ب
سمعت  قال  ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ 
ــامت  ـــن ح عـــن عــــدي ب

«اتقوا  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ــول  يقول: رس ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ــول  يقول: رس ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ــول  يقول: رس ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ــول  يقول: رس ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ــول  يقول: رس ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ــول  رس
النار ولو ِبِشقِّ مترٍة».

 رواه البخاري ٢٨٣/٣ برقم (  برقم ( ١٤١٧١٤١٧١٤١٧ ) كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق  ) كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق  ) كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق  ) كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق  ) كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق 
مترة، والقليل من الصدقة، ورواه مسلم مترة، والقليل من الصدقة، ورواه مسلم مترة، والقليل من الصدقة، ورواه مسلم مترة، والقليل من الصدقة، ورواه مسلم ٧٠٣٧٠٣/٢ برقم ( ١٠١٦ ) كتاب الزكاة،  ) كتاب الزكاة،  ) كتاب الزكاة، 

باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.

• صحح العبارة التالية لتكون عنواًنا مناسًبا للحديث، ثم انقلها إلى احلقل اخلاص بعنوان احلديث:
(ال ينبغي أن يتصدق اإلنسان إال باملال الوفير)
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١- إثبات عذاب النار ملن يستحقه. 
٢- يرشد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمته أن يتقوا النار بكل ما يستطيعون. 

٣- عظم فضل الصدقة ولو كانت قليلة، فهي تقي من النار.
٤- على املسلم أن يحرص على األعمال اخليرية التي يتعدى نفعها للجميع كالصدقة، والبر، واإلحسان، 

والنصيحة، وتعليم العلم ونحوها.

وقف طالب أمام مقصف املدرسة وهو ال يحمل إال مبلًغا يسيًرا، فرأى طالًبا محتاًجا   •
ليس معه نقود، فأعطاه بعض ما معه؟ ما رأيك في هذا العمل؟ وهل تنفع مثل هذه 

الصدقة اليسيرة؟
....................................................................................................................................  

تذاكر مع زمالئك بعض املواقف املعاصرة التي يظهر فيها التصدق ولو بالقليل.  •
عّرف زمالءك ومعلميك في املدرسة مبشروع خيري يهّم حيَّك أو مدينتك ويحتاج   •

إلى الدعم، وأوصل إليهم هذا الدعم باسم الفصل أو املدرسة.
ناقش مع زمالئك أثر الصدقة في حياة املتصدق ومجتمعه.  •

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

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

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

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

الترغيب في الصدقة  الترغيب والترهيب للمنذري، باب  راجع مع زمالئك كتاب   •
ل بعض األحاديث في فضل الصدقة. واحلث عليها، وسجِّ

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

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

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

•É````°ûf
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) أو (X) في املكان املناسب، وصحح اخلطأ: أجب بـ (  -١
 (   ) أ.  صدق النية يعظم الصدقة ولو كانت قليلة.     
 (   ) ب. تسبب الصدقة التنافر بني أفراد املجتمع.     

اذكر ثالثة أعمال تنفع املسلم وتقيه من النار.  -٢
هل يعد عدي بن حامت ‹ من املهاجرين أو األنصار؟ وملاذا؟  -٣
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عـــن أبــــي مــوســى عـــن أبــــي مــوســى عـــن أبــــي مــوســى 
األشعري ـ رضي اهللا عنه ـ قال: األشعري ـ رضي اهللا عنه ـ قال: األشعري ـ رضي اهللا عنه ـ قال: األشعري ـ رضي اهللا عنه ـ قال: األشعري ـ رضي اهللا عنه ـ قال: األشعري ـ رضي اهللا عنه ـ قال: 
«على كلِّ مسلٍم  قال رسوُل اهللا قال رسوُل اهللا قال رسوُل اهللا قال رسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:
صدقٌة»، قالوا:فإن لَّم َيجْد؟ قال: «َفيْعَمُل 
ق»، قالوا: فإْن لم  بَيدْيه َفينَفُع نفَسه َوَيتصدَّ
َيْستِطع َأو َلم َيفعل؟ َقال: «فُيعُني ذا احلاجِة 
قال:  َيْفعل؟  لم  فــإن  َقــالــوا:  امللُهوف»، 
«فَيأُمر باخلير َأو َقال باملعروف»، قالوا: 
َعِن  «َفُيْمِسُك  قال:  َيفعْل؟  لم  َفإْن 

الشرِّ فإنَّه لُه َصدقة».

رواه البخاري رواه البخاري ٣٠٧٣٠٧/٣ برقم (  برقم ( ١٤٤٥ ) كتاب الزكاة، باب على كل مسلم  ) كتاب الزكاة، باب على كل مسلم  ) كتاب الزكاة، باب على كل مسلم  ) كتاب الزكاة، باب على كل مسلم  ) كتاب الزكاة، باب على كل مسلم  ) كتاب الزكاة، باب على كل مسلم  ) كتاب الزكاة، باب على كل مسلم 
برقم  برقم   برقم    ٤٤٧  /  ١٠ األدب  وفي   _ باملعروف  فليعمل  يجد  لم  فمن  األدب صدقة،  وفي   _ باملعروف  فليعمل  يجد  لم  فمن  األدب صدقة،  وفي   _ باملعروف  فليعمل  يجد  لم  فمن  األدب صدقة،  وفي   _ باملعروف  فليعمل  يجد  لم  فمن  األدب صدقة،  وفي   _ باملعروف  فليعمل  يجد  لم  فمن  صدقة، 
( ٦٠٢١٦٠٢١ ) باب كل معروف صدقة، ورواه مسلم  ) باب كل معروف صدقة، ورواه مسلم  ) باب كل معروف صدقة، ورواه مسلم  ) باب كل معروف صدقة، ورواه مسلم ٢//٦٩٩ برقم ( ١٠٠٨١٠٠٨ )  ) 

كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف. كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف. كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف. كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف. كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف. كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف. 

  • العبارات اآلتية موضوعات مقترحة للحديث، حدد اخليار املناسب أمام كل عبارة:

يدل عليها جزء مناسبةالعبارة
غير مناسبةمن احلديث

األمر باإلمساك عن الشر 

ينبغي للمسلم أال يتصدق إال باملال الوفير  

كثرة طرق اخلير 

األمر بإعانة احملتاج 
  • انقل العبارة املناسبة في حقل موضوع احلديث.



ما اسم اجلهة التي تختص 
بهذا الشعار؟
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معناهاالكلمة

يعمل أي عمل مباح، وال يلزم أن يباشره بيديه.فيعمل بيديه

شديد احلاجة.امللهوف
ميسك عن الشر(٭)

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

الناس  طبائع  الختالف  مراعاًة  وذلــك  لهم؛  ونّوعها  اخلير  طرق  لهم  كّثر  بأن  عباده،  على  اهللا  فضل  الناس ١-  سعة  طبائع  الختالف  مراعاًة  وذلــك  لهم؛  ونّوعها  اخلير  طرق  لهم  كّثر  بأن  عباده،  على  اهللا  فضل  الناس ١-  سعة  طبائع  الختالف  مراعاًة  وذلــك  لهم؛  ونّوعها  اخلير  طرق  لهم  كّثر  بأن  عباده،  على  اهللا  فضل  سعة 
وأحوالهم. 

٢-  املسلم نافع لنفسه ونافع لغيره، يعمل ليُكفَّ نفَسه عن السؤال ويغنَي أهَله، ويتصدق على غيره 
وأحوالهم. 

٢-  املسلم نافع لنفسه ونافع لغيره، يعمل ليُكفَّ نفَسه عن السؤال ويغنَي أهَله، ويتصدق على غيره 
وأحوالهم. 

من احملتاجني.
٣-  للصدقة فضل عظيم وثواب جزيل حيث جعلها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أحد مقاصد من يعمل بيديه.
٤-  ليست الصدقة محصورة في األغنياء، بل ميكن ألي مسلم أن يعمل فينفع نفسه ويتصدق.
٥-  من أهداف املسلم مساعدة إخوانه املسلمني فيما يحتاجون إليه من املال أو العمل أو النصيحة وغيرها.

اٌق إلى اخلير واملعروف، مجتنٌب الشرَّ واملنكر، حاثٌّ غيره على ذلك. ٦-  املسلم سبَّ
٧-  ال يستِقلُّ املسلم في سبيل املعروف شيًئا، فأجره محفوظ وثوابه جزيل.

اٌق إلى اخلير واملعروف، مجتنٌب الشرَّ واملنكر، حاثٌّ غيره على ذلك. ٦-  املسلم سبَّ
٧-  ال يستِقلُّ املسلم في سبيل املعروف شيًئا، فأجره محفوظ وثوابه جزيل.

اٌق إلى اخلير واملعروف، مجتنٌب الشرَّ واملنكر، حاثٌّ غيره على ذلك. ٦-  املسلم سبَّ

٨-  ثواب احلّث على فعل اخلير عظيم، ومنه األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
٩-  ترك الشر وعدم االعتداء على الناس من أهم الواجبات على املسلم.

((٭٭)  يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.  يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.  يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.  يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.

äÉ`ë∏£`°üe

الصدقة: العطية (من املال أو غيره) التي ُيبتغى بها الثواب من اهللا تعالى، وتطلق الصدقة على 
الصدقة الواجبة (الزكاة)، وعلى الصدقة املستحبة. واملراد بها في احلديث املستحبة. 

املعروف: هو ما عرف في الشرع حسنه.
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ا؟ استدلَّ إلجابتك من احلديث. هل يكون املسلم أنانّيً  •
..........................................................................................................................................  

في احلديث إشارة إلى طلب الرزق احلالل، وضح ذلك.  •
..........................................................................................................................................  

•  ميكن لإلنسان أن يعمل هذه األعمال في أي مكان وزمان، امأل احلقول الفارغة فيما يلي:

                        من أمثلة عمل اخلير

اإلمساك عن الشراألمر باملعروفإعانة امللهوف

في املنزل
..............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

في املدرسة
..............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

في الطريق
..............................................

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

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

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

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

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

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

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

..............................................
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توقع كيف سيكون واقع الناس ـ لو التزموا بهذه التوجيهات النبوية ـ أثناء قيادة السيارة،   •
وفي السوق؟

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

..........................................................................................................................................
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ج عمل اخلير، أكمل الفراغات حسب ما ورد في احلديث: الشكل التالي يوضح تدرُّ  •

النفع املتعدي

نفع بالتركنفع بالعمل

اإلمساك عن الشرإعانة باملال

إعانة بـ...................

إعانة بـ...................

النفع اخلاص

عمل اخلير

هات ثالثة أمثلة لفعل اخلير غير ما ذكر في احلديث.  -١
ما رأيك في العبارة اآلتية، وصححها إن كانت خطأ:  -٢

(يكون األجر على الصدقة، وليس على طلب الرزق احلالل).  
ِمبَ اشتهر أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه بني الصحابة؟  -٣

•É````°ûf



87

 åjó◊G

¿hô°û©dGh ™°SÉàdG¿hô°û©dGh ™°SÉàdG

äÉª∏µdG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

ما ال تباغضوا بارتكاب  بعًضا، وذلك  الكره، واملعنى: ال يكره بعُضكم  البغض هو 
يسبب الكراهة، من قول أو فعل.

ال يحسد بعضكم بعًضا.ال حتاسدوا

ال يعاِد أحٌد منكم أحًدا وال يقاطْعه؛ فإن كلَّ واحد من املتقاطَعني يولي وال تدابروا
دبره لآلخر.

أي: في الدين فيحب أحدكم ألخيه ما يحب لنفسه.إخواًنا 

يعرض عنه، وميتنع من الكالم معه والسالم عليه ورد سالمه.يهُجر

عن أنس بن عن أنس بن 
ـ  ـ رضي اهللا عنه  ـ مالك  ـ رضي اهللا عنه  ـ مالك  ـ رضي اهللا عنه  ـ مالك  ـ رضي اهللا عنه  ـ مالك  ـ رضي اهللا عنه  ـ مالك  ـ رضي اهللا عنه  مالك 
أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال 
وال  حتاسُدوا،  وال  تباغُضوا، 
اهللا  عباد  ــوا  وكــوُن ــُروا،  ــداب ت
أن  ملسلم  يحلُّ  وال  ــا،  ِإخــواًن

يهُجر أخاه فوَق ثالثة أيام».

 رواه البخاري  رواه البخاري ١٠ / /٤٩٢ برقم (  برقم (  برقم (  برقم (  برقم ( ٦٠٧٦٦٠٧٦٦٠٧٦٦٠٧٦٦٠٧٦٦٠٧٦ ) كتاب األدب،  باب  ) كتاب األدب،  باب  ) كتاب األدب،  باب 
البر  كتاب   ( البر   كتاب   ( البر   كتاب   (  ٢٥٥٩  ) برقم    ) برقم   ١٩٨٣١٩٨٣/٤ مسلم  ورواه  مسلم الهجرة،  ورواه  الهجرة، 

والصلة واآلداب باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر.والصلة واآلداب باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر.والصلة واآلداب باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر.والصلة واآلداب باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر.والصلة واآلداب باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر.والصلة واآلداب باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر.والصلة واآلداب باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر.
äÉ`ë∏£`°üe

ثم  للحديث  مناسًبا  موضوًعا  اقترح   •
انقله في احلقل اخلاص به أعلى الصفحة.

احلسد: متني زوال النعمة عن احملسود، وترد لفظة «احلسد» أحياًنا مبعنى متني حصول النعمة 
دون أن تزول عن احملسود.
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١-  حرص اإلسالم على تآخي املسلمني بعضهم مع بعض؛ إذ نهى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن كل ما يخدش هذه األخوة.
٢-  على املسلم أن يحرص على تنمية هذه األخوة فيحب ألخيه ما يحب لنفسه.
٣-  البغض والكره بني املسلمني من الصفات الذميمة التي نهى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عنها.

ن منه، فإن متنى مثلها  ٤-  احلسد الذي هو متني زوال النعمة عن احملسود مرض يفتك باحلاسد إذا متكَّ
٣-  البغض والكره بني املسلمني من الصفات الذميمة التي نهى الرسول 

ن منه، فإن متنى مثلها  ٤-  احلسد الذي هو متني زوال النعمة عن احملسود مرض يفتك باحلاسد إذا متكَّ
٣-  البغض والكره بني املسلمني من الصفات الذميمة التي نهى الرسول 

من غير متني زوالها عن أخيه فهذا حسن وهو ما يسمى بـ (الغبطة).
٥-  من معوقات األخوة القطيعة بني املسلمني، فيجب االبتعاد عنها.

٦-  النهي عن القطيعة بني املسلمني بإعراض بعضهم عن بعض أو عدم الكالم بينهم، وأعظم من ذلك عدم 
ة أيام إال إذا كان فيه مصلحة شرعية. مبا ال يزيد عن ثالثة أيام إال إذا كان فيه مصلحة شرعية. مبا ال يزيد عن ثالثة أيام إال إذا كان فيه مصلحة شرعية. الهجر السالم أو رده، وقد حدد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص

أن يفرح مبا  ٧-  على املسلم أن يحمد اهللا تعالى على ما أنعم عليه من النعم، ومن كمال إميانه وأخوته
ينعم اهللا تعالى على إخوانه املسلمني.

ضع إشارة (X) أمام ما ينطبق عليه النهي الوارد في احلديث:  •
[ رأى محمد أحد زمالئه حافًظا للقرآن فتمنَّى أن يكون مثله.  

[ حصل محمد على تقدير ممتاز فتمنى أحد زمالئه أنه حصل على نتيجته وأن محمًدا   

أخفق في االختبار.
[ رجل يبغض آخر ألنه من غير القبيلة التي ينتمي إليها.  

[ صديقك يبغض جاره ألنه ال يصلي.  

ثه  [ عبد اهللا ومحمد صديقان، انتقل أحدهما إلى حي آخر فلم يقابل صديقه أو يحدِّ  

مدة شهر.
التوجيهات التي وردت في هذا احلديث تنقسم إلى أوامر ونواٍه، أكمل اجلدول اآلتي:    •                                    

النواهياألوامر
........................................................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................................................
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•  تعاون مع زمالئك في ذكر وسائل عالج احلسد والقطيعة.
......................................................................................................................................

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

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

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

•  بالتعاون مع معلمك اختر كتابًا يتحدث عن األخوة، واختصره في حدود صفحتني.

äÉ`eƒ∏©e
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الهجراحلسدالبغض

املشروع

ــي  ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ال
سببها فعل احملرمات سببها فعل احملرمات سببها فعل احملرمات سببها فعل احملرمات سببها فعل احملرمات سببها فعل احملرمات سببها فعل احملرمات سببها فعل احملرمات سببها فعل احملرمات 
فــي  الـــتـــفـــريـــط  فــي أو  الـــتـــفـــريـــط  فــي أو  الـــتـــفـــريـــط  فــي أو  الـــتـــفـــريـــط  فــي أو  الـــتـــفـــريـــط  فــي أو  الـــتـــفـــريـــط  فــي أو  الـــتـــفـــريـــط  فــي أو  الـــتـــفـــريـــط  فــي أو  الـــتـــفـــريـــط  أو 

الواجبات.الواجبات.الواجبات.

متـــنـــي حــصــول متـــنـــي حــصــول متـــنـــي حــصــول متـــنـــي حــصــول متـــنـــي حــصــول متـــنـــي حــصــول متـــنـــي حــصــول 
ــن  ــن الــــنــــعــــمــــة م ــن الــــنــــعــــمــــة م الــــنــــعــــمــــة م
ــــا  ــــه ــــا غــــيــــر زوال ــــه ــــا غــــيــــر زوال ــــه ــــا غــــيــــر زوال ــــه ــــا غــــيــــر زوال ــــه غــــيــــر زوال
عــــن احملـــســـود، 
وبـــخـــاصـــة فــي وبـــخـــاصـــة فــي وبـــخـــاصـــة فــي وبـــخـــاصـــة فــي وبـــخـــاصـــة فــي وبـــخـــاصـــة فــي وبـــخـــاصـــة فــي وبـــخـــاصـــة فــي وبـــخـــاصـــة فــي 

معالي األمور.معالي األمور.معالي األمور.

ــه  ــب ـــــا كـــــــان ســب ــه م ــب ـــــا كـــــــان ســب ــه م ــب ـــــا كـــــــان ســب م
لقصد  ـــا  لقصد مـــشـــروًع ـــا  لقصد مـــشـــروًع ـــا  لقصد مـــشـــروًع ـــا  مـــشـــروًع
أن  ويتوقع  أن مشروع  ويتوقع  أن مشروع  ويتوقع  مشروع 
يحقـــــــق مصلحة.يحقـــــــق مصلحة.يحقـــــــق مصلحة.

غير 
املشروع

ــي  ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ــي ال ــت ـــة ال ـــكـــراهـــي ال
دنيوي  أمــر  دنيوي سببها  أمــر  دنيوي سببها  أمــر  دنيوي سببها  أمــر  دنيوي سببها  أمــر  دنيوي سببها  أمــر  دنيوي سببها  أمــر  دنيوي سببها  أمــر  دنيوي سببها  أمــر  سببها 

أو حظ شخصي.أو حظ شخصي.أو حظ شخصي.أو حظ شخصي.أو حظ شخصي.أو حظ شخصي.أو حظ شخصي.

زوال  زوال متنـــــــــــــي  زوال متنـــــــــــــي  زوال متنـــــــــــــي  زوال متنـــــــــــــي  زوال متنـــــــــــــي  زوال متنـــــــــــــي  متنـــــــــــــي 
الـــنـــعـــمـــة عــن الـــنـــعـــمـــة عــن الـــنـــعـــمـــة عــن الـــنـــعـــمـــة عــن الـــنـــعـــمـــة عــن الـــنـــعـــمـــة عــن 

احملسود.احملسود.احملسود.

الـــقـــطـــيـــعـــة الـــتـــي الـــقـــطـــيـــعـــة الـــتـــي الـــقـــطـــيـــعـــة الـــتـــي الـــقـــطـــيـــعـــة الـــتـــي الـــقـــطـــيـــعـــة الـــتـــي الـــقـــطـــيـــعـــة الـــتـــي الـــقـــطـــيـــعـــة الـــتـــي 
دنيـــوي  أمر  دنيـــوي سببها  أمر  دنيـــوي سببها  أمر  دنيـــوي سببها  أمر  دنيـــوي سببها  أمر  دنيـــوي سببها  أمر  دنيـــوي سببها  أمر  دنيـــوي سببها  أمر  سببها 
مــوقـــــــــــــــــــــــــــــف  مــوقـــــــــــــــــــــــــــــف أو  مــوقـــــــــــــــــــــــــــــف أو  مــوقـــــــــــــــــــــــــــــف أو  مــوقـــــــــــــــــــــــــــــف أو  أو 

شخصي.شخصي.شخصي.

•É````°ûf
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معناهاالكلمة
اقتطع(٭)

ما ميلكه املسلم من أرض أو نقود أو غيرهما.حق امرىء مسلم

بَحِلفه.بيمينه 

استحق النار.أوجب اهللا له النار 

أموالهم  يأمنوا على  لم  ما  الناس  تستقيم حياة  أموالهم ال  يأمنوا على  لم  ما  الناس  تستقيم حياة  أموالهم ال  يأمنوا على  لم  ما  الناس  تستقيم حياة  ال 
أبواب  بسد  اإلسالم  جاء  وقد  وأعراضهم،  أبواب وأنفسهم  بسد  اإلسالم  جاء  وقد  وأعراضهم،  أبواب وأنفسهم  بسد  اإلسالم  جاء  وقد  وأعراضهم،  أبواب وأنفسهم  بسد  اإلسالم  جاء  وقد  وأعراضهم،  أبواب وأنفسهم  بسد  اإلسالم  جاء  وقد  وأعراضهم،  وأنفسهم 
ودوافعهم،  الــنــاس  سلوك  فهذب  وإغــالقــهــا،  ودوافعهم، الظلم  الــنــاس  سلوك  فهذب  وإغــالقــهــا،  ودوافعهم، الظلم  الــنــاس  سلوك  فهذب  وإغــالقــهــا،  ودوافعهم، الظلم  الــنــاس  سلوك  فهذب  وإغــالقــهــا،  ودوافعهم، الظلم  الــنــاس  سلوك  فهذب  وإغــالقــهــا،  ودوافعهم، الظلم  الــنــاس  سلوك  فهذب  وإغــالقــهــا،  ودوافعهم، الظلم  الــنــاس  سلوك  فهذب  وإغــالقــهــا،  ودوافعهم، الظلم  الــنــاس  سلوك  فهذب  وإغــالقــهــا،  الظلم 
ما  األحكام  من  وشــرع  وشأنه،  الظلم  أمر  في  ما وشــدد  األحكام  من  وشــرع  وشأنه،  الظلم  أمر  في  ما وشــدد  األحكام  من  وشــرع  وشأنه،  الظلم  أمر  في  ما وشــدد  األحكام  من  وشــرع  وشأنه،  الظلم  أمر  في  ما وشــدد  األحكام  من  وشــرع  وشأنه،  الظلم  أمر  في  ما وشــدد  األحكام  من  وشــرع  وشأنه،  الظلم  أمر  في  ما وشــدد  األحكام  من  وشــرع  وشأنه،  الظلم  أمر  في  ما وشــدد  األحكام  من  وشــرع  وشأنه،  الظلم  أمر  في  وشــدد 

ينصف املظلوم ويعيد إليه حقه.ينصف املظلوم ويعيد إليه حقه.ينصف املظلوم ويعيد إليه حقه.
ومن أهم ما مينع الظلم في املجتمعات صالح الناس ومن أهم ما مينع الظلم في املجتمعات صالح الناس ومن أهم ما مينع الظلم في املجتمعات صالح الناس ومن أهم ما مينع الظلم في املجتمعات صالح الناس ومن أهم ما مينع الظلم في املجتمعات صالح الناس ومن أهم ما مينع الظلم في املجتمعات صالح الناس ومن أهم ما مينع الظلم في املجتمعات صالح الناس 
وصفاء مشاعرهم جتاه إخوانهم، ومما يحقق ذلك هذا وصفاء مشاعرهم جتاه إخوانهم، ومما يحقق ذلك هذا وصفاء مشاعرهم جتاه إخوانهم، ومما يحقق ذلك هذا وصفاء مشاعرهم جتاه إخوانهم، ومما يحقق ذلك هذا وصفاء مشاعرهم جتاه إخوانهم، ومما يحقق ذلك هذا 

التوجيه النبوي في هذا احلديث:التوجيه النبوي في هذا احلديث:

ـــي أمـــامـــة ـ  ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب عـــن أب
ـ أن رسول اهللا  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  ـ أن رسول اهللا رضي اهللا عنه  رضي اهللا عنه 
ـــي أمـــامـــة ـ  عـــن أب
ـ أن رسول اهللا  رضي اهللا عنه 
ـــي أمـــامـــة ـ  ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب عـــن أب
ـ أن رسول اهللا  رضي اهللا عنه 
ـــي أمـــامـــة ـ  ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب عـــن أب
ـ أن رسول اهللا  رضي اهللا عنه 
ـــي أمـــامـــة ـ  ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب عـــن أب
ـ أن رسول اهللا  رضي اهللا عنه 
ـــي أمـــامـــة ـ  ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب عـــن أب
ـ أن رسول اهللا  رضي اهللا عنه 
ـــي أمـــامـــة ـ  ـــي أمـــامـــة ـ عـــن أب عـــن أب
ـ أن رسول اهللا  رضي اهللا عنه 
ـــي أمـــامـــة ـ  عـــن أب

ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص قال: قال: قال: قال:«من اقتطَع حقَّ امرٍئ 
له  اهللاُ  أوجَب  فقد  بيمينه  ُمسلم 
له  فقال  ة»  اجلنَّ عليه  َم  وحرَّ ار  النَّ
يا  يسيًرا  شيًئا  كان  وإن  رجل: 
َقِضيًبا  رسول اهللا؟ قال: «وإْن 

ِمن َأَراك».
رواه مسلم رواه مسلم ١٢٢١٢٢/١١ برقم (  برقم (  برقم ( ١٣٧ ) كتاب اإلميان، باب وعيد  ) كتاب اإلميان، باب وعيد 

من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار.من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار.من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار.من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار.من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار.

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.

بيان األعمال التي توجب بيان األعمال التي توجب بيان األعمال التي توجب بيان األعمال التي توجب بيان األعمال التي توجب بيان األعمال التي توجب 
دخول اجلنة والنار

حترمي أخذ قضيب حترمي أخذ قضيب 
األراك

 الوعيد على من ظلم  الوعيد على من ظلم  الوعيد على من ظلم  الوعيد على من ظلم  الوعيد على من ظلم 
إخوانه املسلمني

 حترمي الظلم بني 
املسلمني.

(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.
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١- عظم حق املسلم عند اهللا تعالى وحرمة ماله.
٢- شدة العقوبة على من اعتدى على حقوق الناس.

٣- تكون العقوبة أشدَّ إذا كان االعتداء بحلف كاذب.
٤- هذه العقوبة الشديدة ملن أخذ شيًئا قليًال ولو كان في عرف الناس ال يساوي شيًئا.

٥- على املسلم أن يحترم أخاه املسلم في ماله وعرضه وحقوقه.

عوًدا.قضيًبا

يسيًرا(٭)

اسم الشجر الذي يؤخذ منه ...............................أراك

يتساهل كثير من الناس بحقوق اآلخرين، ويعتقدون أن الشيء اليسير ال حرج فيه وال   •
يستحق العقوبة، هات أمثلة على ذلك مما تراه في واقعك:

...............................................................................................................في املنزل

...............................................................................................................في السوق

...............................................................................................................في الفصل

•É````°ûf

(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.
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١-  ما معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «اقتطع حق امرٍئ مسلم بيمينه»؟ 
ل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وإن قضيًبا من أراك»؟. ٢-  عالَم يدُّ

٣-  صحح اجلملة التالية: تغيب أبو أمامة ‹ عن غزوة بدر ألنه لم يسلم يومئذ.

ما يحرم من املسلم

ماله دمه

الغصبعدم رد األمانة سرقة

القذف الغيبة السب الفاحشة االعتداء على 
شيء من بدنه قتله

äÉ`eƒ∏©e
á``«FGôKEG

عرضه
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معناهاالكلمة

القوي.الشديد

َرعة (بضم الصاد وفتح الراء) الذي يصرع الناس.بالصُّ

يسيطر على نفسه ومشاعره وخاصة عند الغضب.ميلك نفسه

هريرة        ــي  أب هريرة       عــن  ــي  أب هريرة       عــن  ــي  أب هريرة       عــن  ــي  أب هريرة       عــن  ــي  أب عــن 
- رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول - رضي اهللا عنه - أن رسول 
هريرة        ــي  أب عــن 
- رضي اهللا عنه - أن رسول 
هريرة        ــي  أب هريرة       عــن  ــي  أب عــن 
- رضي اهللا عنه - أن رسول 
هريرة        ــي  أب هريرة       عــن  ــي  أب عــن 
- رضي اهللا عنه - أن رسول 
هريرة        ــي  أب عــن 

ِديُد  الشَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال: «ليس  اهللا 
الذي  الشديُد  إمنا  َرعة،  بالصُّ

ميلك نفسه عند الغضب».

باب  األدب،  كتاب  باب )  األدب،  كتاب  باب )  األدب،  كتاب   (٦١١٤٦١١٤٦١١٤) برقم   ٥١٨/١٠ البخاري  رواه 
 (٢٦٠٩٢٦٠٩٢٦٠٩) برقم   ) برقم   ٢٠١٤/٤ مسلم  ورواه  الغضب،  من  مسلم احلــذر  ورواه  الغضب،  من  مسلم احلــذر  ورواه  الغضب،  من  احلــذر 
عند  نفسه  ميلك  من  فضل  باب  واآلداب،  والصلة  البر  عند كتاب  نفسه  ميلك  من  فضل  باب  واآلداب،  والصلة  البر  عند كتاب  نفسه  ميلك  من  فضل  باب  واآلداب،  والصلة  البر  عند كتاب  نفسه  ميلك  من  فضل  باب  واآلداب،  والصلة  البر  عند كتاب  نفسه  ميلك  من  فضل  باب  واآلداب،  والصلة  البر  عند كتاب  نفسه  ميلك  من  فضل  باب  واآلداب،  والصلة  البر  عند كتاب  نفسه  ميلك  من  فضل  باب  واآلداب،  والصلة  البر  عند كتاب  نفسه  ميلك  من  فضل  باب  واآلداب،  والصلة  البر  كتاب 
الغضب وبأي شيء يذهب الغضب.الغضب وبأي شيء يذهب الغضب.الغضب وبأي شيء يذهب الغضب.الغضب وبأي شيء يذهب الغضب.

على  التعرف  نستطيع  «كيف  ـــالءك:  زم على حــاور  التعرف  نستطيع  «كيف  ـــالءك:  زم حــاور 
إجاباتهم...... بعض  ن  دوِّ الشديد»؟  القوي  إجاباتهم.الشخص  بعض  ن  دوِّ الشديد»؟  القوي  الشخص 
.................................................................................

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

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

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

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

صحيحة،  زمالئك  إجابات  تكون  أن  املتوقع  صحيحة، من  زمالئك  إجابات  تكون  أن  املتوقع  صحيحة، من  زمالئك  إجابات  تكون  أن  املتوقع  من 
ورمبا كانت هي السائدة عند أكثر الناس، ولكن النبي ورمبا كانت هي السائدة عند أكثر الناس، ولكن النبي ورمبا كانت هي السائدة عند أكثر الناس، ولكن النبي 
القوة احلقيقية  لنا عالمة مهمة في معرفة  القوة احلقيقية ملسو هيلع هللا ىلص يحدد  لنا عالمة مهمة في معرفة  القوة احلقيقية ملسو هيلع هللا ىلص يحدد  لنا عالمة مهمة في معرفة  ملسو هيلع هللا ىلص يحدد 

التي ينبغي أن يتمتع بها املسلم 

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.

ضرورة ضبط النفس القوة احلقيقية 
التحذير من الغضبعند الغضب
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ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ضبط النفس عند الغضب؛ آلثاره السيئة على الغاضب وعلى غيره. رغَّ  (١
على املسلم أن يحرص على تهذيب نفسه وتعويدها على الصفات النافعة.  (٢

القوة ال تقتصر على قوة البدن، بل إن القوة احلقيقية التي ميدح بها املسلم هي قدرته على ضبط   (٣
نفسه والتغلب على رغباته الضارة.

انفعال النفس عند الغضب أمر فطري، ولكن الشيطان يحاول أن يستغله ليوقع املسلم فيما   (٤
يضره، فماذا يجب على املسلم حينئٍذ؟.

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

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

على املسلم أن يتحلى بسعة الصدر مع اآلخرين، فإذا غضب فعليه أن يكظم غضبه، وقد ورد   (٥
في ذلك آية فما هي؟

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

•   قارن بني الغضب للنفس والغضب هللا.

الغضب للنفسالغضب هللا

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

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

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

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

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

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

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

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

•  ينقسم الطالب إلى مجموعتني: مجموعة تذكر فوائد الغضب، واألخرى تعدد مضاره.
مضاّر الغضبفوائد الغضب

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

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

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

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

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

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

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

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

•É````°ûf
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هات أمثلة في القوة على ضبط النفس غير «الضبط عند الغضب».   -١
كيف يستغل الشيطان غضب اإلنسان؟  -٢

حدد اإلجابة الشاذة:  -٣
  - من التوجيهات التي وردت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا غضب املسلم:

[ يتوضأ     [يعد من ١٠-١        [ يجلس      [ يستعيذ من الشيطان  
   - غضب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما:

[رأى ستارة عليها صور ذات أرواح         [جذب  أعرابي رداءه      
ر بعض الصحابة في تنفيذ حكمه ملسو هيلع هللا ىلص.          [تأخَّ

•É````°ûf

 •  حدد العالقة بني «الغضب» والكلمات التالية:
احلقد، حفظ اللسان، احللم، السخط، االنتقام، العفو، السكينة.  

 •  تأمل القصة التالية واستنبط منها بعض الفوائد التي تتعلق باحلديث:
كان شاب ذا شخصية صعبة، أعطاه والده حقيبة مليئة باملسامير، وأمره أن يدق مسماًرا في 
لوح خشبي خصصه لذلك كلما تشاجر مع شخص ما؛ في أول يوم دق ٣٧ مسماًرا في اللوح، 
وخالل األسابيع التالية تعلم الشاب أن يضبط نفسه أكثر، وبالتالي فإن عدد املسامير التي أصبح 
يدقها كل يوم بدأت تقل، اكتشف الشاب أن من األسهل أن يتعلم كيف يضبط نفسه أكثر 
من خالل دق املسامير في اللوح. وجاء اليوم الذي توقف فيه الشاب عن الشجار مع اآلخرين، 

فذهب إلى والده وأخبره أنه ال يحتاج إلى دق أي مسمار.
طلب منه والده أن يخلع مسماًرا من اللوح كلما تشاجر  - فيما بعد - مع شخص ما، جنح 
الشاب في ضبط سلوكه ولم يفقد صبره مع اآلخرين إال في حاالت قليلة، ومرت أيام كثيرة، 
حتى أخبر الشاب أباه أنه خلع كل املسامير من اللوح، أحضر األب اللوح وأخبره مبا يلي: «يا 
ُبَنّي لقد تصرفت جيداً، لكن انظر إلى الثقوب التي تركتها في اللوح. إن اللوح اخلشبي لن يعود 
كما كان سابًقا أبًدا. إنك عندما تقول لشخص ما كالًما سيًئا فإنك ستحدث به جروحًا مثل 

هذه، ال يهم عدد املرات التي سوف تقول له: إنك آسف؛ ذلك أن اجلرح سيبقى دائمًا هنا.
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معناهاالكلمة
السب: هو الشتم. سباب

االعتداء على بدنه مما يتوقع معه قتله.قتاله

بن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  عــن 
ـ  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ مسعود  عنه  اهللا  رضــي  ـ  مسعود 
ــول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص:::  ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ق
وقتالُه  فسوٌق  املسلِم  «سباُب 

كفٌر».

رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري ٤٦٤٤٦٤/١٠١٠ برقم ( برقم ( برقم (٦٠٤٤) كتاب األدب، باب ماينهي ) كتاب األدب، باب ماينهي ) كتاب األدب، باب ماينهي 
عن السباب واللعن، ورواه مسلم عن السباب واللعن، ورواه مسلم عن السباب واللعن، ورواه مسلم عن السباب واللعن، ورواه مسلم عن السباب واللعن، ورواه مسلم ٨١٨١/١ برقم ( ٦٤) كتاب اإلميان، ) كتاب اإلميان، 

باب بيان قول النبي باب بيان قول النبي باب بيان قول النبي باب بيان قول النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص سباب املسلم فسوق وقتاله كفر. سباب املسلم فسوق وقتاله كفر. سباب املسلم فسوق وقتاله كفر. سباب املسلم فسوق وقتاله كفر. سباب املسلم فسوق وقتاله كفر.

äÉ`ë∏£`°üe

ــــودة بني  ــة وامل ــــودة بني أكـــد اإلســــالم األخــــوة واحملــب ــة وامل ــــودة بني أكـــد اإلســــالم األخــــوة واحملــب ــة وامل أكـــد اإلســــالم األخــــوة واحملــب
إخــوانــه  مــع  املسلم  تعامل  ــنــاء  وأث إخــوانــه املسلمني،  مــع  املسلم  تعامل  ــنــاء  وأث إخــوانــه املسلمني،  مــع  املسلم  تعامل  ــنــاء  وأث إخــوانــه املسلمني،  مــع  املسلم  تعامل  ــنــاء  وأث املسلمني، 
املسلمني قد يجفو أحدهم عليه، وقد يتجاوز املسلمني قد يجفو أحدهم عليه، وقد يتجاوز املسلمني قد يجفو أحدهم عليه، وقد يتجاوز املسلمني قد يجفو أحدهم عليه، وقد يتجاوز املسلمني قد يجفو أحدهم عليه، وقد يتجاوز املسلمني قد يجفو أحدهم عليه، وقد يتجاوز املسلمني قد يجفو أحدهم عليه، وقد يتجاوز 
بعضهم في حقه، مما يدعوه إلى االنتصار لنفسه، بعضهم في حقه، مما يدعوه إلى االنتصار لنفسه، بعضهم في حقه، مما يدعوه إلى االنتصار لنفسه، بعضهم في حقه، مما يدعوه إلى االنتصار لنفسه، بعضهم في حقه، مما يدعوه إلى االنتصار لنفسه، بعضهم في حقه، مما يدعوه إلى االنتصار لنفسه، بعضهم في حقه، مما يدعوه إلى االنتصار لنفسه، بعضهم في حقه، مما يدعوه إلى االنتصار لنفسه، 
لذا  والعدوان.  التجاوز  إلى  به ذلك  لذا وقد يؤدي  والعدوان.  التجاوز  إلى  به ذلك  لذا وقد يؤدي  والعدوان.  التجاوز  إلى  به ذلك  لذا وقد يؤدي  والعدوان.  التجاوز  إلى  به ذلك  لذا وقد يؤدي  والعدوان.  التجاوز  إلى  به ذلك  لذا وقد يؤدي  والعدوان.  التجاوز  إلى  به ذلك  لذا وقد يؤدي  والعدوان.  التجاوز  إلى  به ذلك  وقد يؤدي 
على  العدوان  عن  املسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى  على فقد  العدوان  عن  املسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى  على فقد  العدوان  عن  املسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى  على فقد  العدوان  عن  املسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى  على فقد  العدوان  عن  املسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى  على فقد  العدوان  عن  املسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى  على فقد  العدوان  عن  املسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى  فقد 
إخوانه املسلمني، ومن صور هذا العدوان ما ورد إخوانه املسلمني، ومن صور هذا العدوان ما ورد إخوانه املسلمني، ومن صور هذا العدوان ما ورد إخوانه املسلمني، ومن صور هذا العدوان ما ورد إخوانه املسلمني، ومن صور هذا العدوان ما ورد 

النهي عنه في هذا احلديث:النهي عنه في هذا احلديث:

¬dÉàbh º∏°ùŸG Ö°S Ëô–

الكفر: تكذيب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيما أخبر به أو االمتناع عن متابعته، فهو ضد اإلميان، ومنه كفر 
أكبر وهو املخرج من اإلسالم، وكفر أصغر  ال يخرج من اإلسالم ككفر النعم.

الفسوق: اخلروج عن طاعة اهللا بترك األوامر وفعل النواهي التي ال توقع في الكفر.



97

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١) سب أي مسلم وشتمه ووصفه باألوصاف البذيئة عصيان هللا تعالى 
وخروج عن طاعته.

املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، وعلى املسلم أن يحفظ   (٢
على  (مثِّل  تعالى.  اهللا  طاعة  في  يستعملهما  وأن  ويــده،  لسانه 

بعض الطاعات حسب األعضاء، راجع احلديث العاشر).
....................................................................................................

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

السباب قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلم.  (٣
االعتداء على بدن املسلم أو عضو منه مما يشعر مبحاولة قتله فعل   (٤

محرٌم، وقد يؤدي هذا العمل إلى الكفر والعياذ باهللا.
ال يجوز االعتداء على املسلم وعرضه بأي نوع من أنواع االعتداء؛   (٥

وذلك حلرمة دمه وعرضه.
اخلروج  وعدم  عليها  واحلــرص  تعالى  اهللا  طاعة  املؤمن  صفات  من   (٦

عنها، من أي جزء من احلديث نأخذ هذا املعنى؟
....................................................................................................

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

يستغل بعض الناس شبكة اإلنترنت في اإلساءة لآلخرين   •
وسبهم، فماذا تقترح حّالً لذلك؟

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

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

واجبك  فما  آخــر  يسب  الصف  طــالب  أحــد  سمعت    •
جتاهه؟

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

äÉ`eƒ∏©e
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هو  الناس  بني  جــرى  قتل  هو أول  الناس  بني  جــرى  قتل  أول 
ــنــي آدم «قــابــيــل»  ــني اب ــا كـــان ب ــنــي آدم «قــابــيــل» م ــني اب ــا كـــان ب م
و«هابيل»، عندما قّرب كل واحد و«هابيل»، عندما قّرب كل واحد 
فتقبل  تعالى،  هللا  صــدقــة  فتقبل منهما  تعالى،  هللا  صــدقــة  منهما 
و«هابيل»، عندما قّرب كل واحد 
فتقبل  تعالى،  هللا  صــدقــة  منهما 
و«هابيل»، عندما قّرب كل واحد و«هابيل»، عندما قّرب كل واحد 
فتقبل  تعالى،  هللا  صــدقــة  منهما 
و«هابيل»، عندما قّرب كل واحد 

يتقبل  ــم  ول «هــابــيــل»  يتقبل اهللا صــدقــة  ــم  ول «هــابــيــل»  اهللا صــدقــة 
فتقبل  تعالى،  هللا  صــدقــة  منهما 
يتقبل  ــم  ول «هــابــيــل»  اهللا صــدقــة 
فتقبل  تعالى،  هللا  صــدقــة  فتقبل منهما  تعالى،  هللا  صــدقــة  منهما 
يتقبل  ــم  ول «هــابــيــل»  اهللا صــدقــة 
فتقبل  تعالى،  هللا  صــدقــة  منهما 

اهللا  يعلمه  ألمــر  «قابيل»؛  اهللا صدقة  يعلمه  ألمــر  «قابيل»؛  صدقة 
يتقبل  ــم  ول «هــابــيــل»  اهللا صــدقــة 
اهللا  يعلمه  ألمــر  «قابيل»؛  صدقة 
يتقبل  ــم  ول «هــابــيــل»  يتقبل اهللا صــدقــة  ــم  ول «هــابــيــل»  اهللا صــدقــة 
اهللا  يعلمه  ألمــر  «قابيل»؛  صدقة 
يتقبل  ــم  ول «هــابــيــل»  اهللا صــدقــة 

«قــابــيــُل»  فحسد  «قــابــيــل»،  «قــابــيــُل» مــن  فحسد  «قــابــيــل»،  مــن 
اهللا  يعلمه  ألمــر  «قابيل»؛  صدقة 
«قــابــيــُل»  فحسد  «قــابــيــل»،  مــن 
اهللا  يعلمه  ألمــر  «قابيل»؛  اهللا صدقة  يعلمه  ألمــر  «قابيل»؛  صدقة 
«قــابــيــُل»  فحسد  «قــابــيــل»،  مــن 
اهللا  يعلمه  ألمــر  «قابيل»؛  صدقة 

«هابيَل» على أن قبل اهللا صدقته، «هابيَل» على أن قبل اهللا صدقته، 
«قــابــيــُل»  فحسد  «قــابــيــل»،  مــن 
«هابيَل» على أن قبل اهللا صدقته، 
«قــابــيــُل»  فحسد  «قــابــيــل»،  «قــابــيــُل» مــن  فحسد  «قــابــيــل»،  مــن 
«هابيَل» على أن قبل اهللا صدقته، 
«قــابــيــُل»  فحسد  «قــابــيــل»،  مــن 

«هابيُل»  به  فترفق  بالقتل،  «هابيُل» فهدده  به  فترفق  بالقتل،  فهدده 
«هابيَل» على أن قبل اهللا صدقته، 
«هابيُل»  به  فترفق  بالقتل،  فهدده 
«هابيَل» على أن قبل اهللا صدقته، «هابيَل» على أن قبل اهللا صدقته، 
«هابيُل»  به  فترفق  بالقتل،  فهدده 
«هابيَل» على أن قبل اهللا صدقته، 

الناس  بقلوب  أعلم  اهللا  إن  الناس وقــال:  بقلوب  أعلم  اهللا  إن  وقــال: 
«هابيُل»  به  فترفق  بالقتل،  فهدده 
الناس  بقلوب  أعلم  اهللا  إن  وقــال: 
«هابيُل»  به  فترفق  بالقتل،  «هابيُل» فهدده  به  فترفق  بالقتل،  فهدده 
الناس  بقلوب  أعلم  اهللا  إن  وقــال: 
«هابيُل»  به  فترفق  بالقتل،  فهدده 

ولئن  املتقني،  من  اهللا  يتقبل  ولئن وإمنــا  املتقني،  من  اهللا  يتقبل  وإمنــا 
الناس  بقلوب  أعلم  اهللا  إن  وقــال: 
ولئن  املتقني،  من  اهللا  يتقبل  وإمنــا 
الناس  بقلوب  أعلم  اهللا  إن  الناس وقــال:  بقلوب  أعلم  اهللا  إن  وقــال: 
ولئن  املتقني،  من  اهللا  يتقبل  وإمنــا 
الناس  بقلوب  أعلم  اهللا  إن  وقــال: 

لن  فإني  لتقتلني  إلي يدك  لن مددت  فإني  لتقتلني  إلي يدك  مددت 
معصية  فالقتل  أقتلك؛  أن  معصية أحاول  فالقتل  أقتلك؛  أن  أحاول 
وفعلك  اهللا،  أخــاف  ــا  وأن وفعلك عظيمة  اهللا،  أخــاف  ــا  وأن عظيمة 
معصية  فالقتل  أقتلك؛  أن  أحاول 
وفعلك  اهللا،  أخــاف  ــا  وأن عظيمة 
معصية  فالقتل  أقتلك؛  أن  معصية أحاول  فالقتل  أقتلك؛  أن  أحاول 
وفعلك  اهللا،  أخــاف  ــا  وأن عظيمة 
معصية  فالقتل  أقتلك؛  أن  أحاول 

موجب للنار. موجب للنار. 
الغضب  استيالء  غمرة  الغضب وفي  استيالء  غمرة  وفي 
تفكيره  ـــدم  وع ــيــل»  «قــاب تفكيره عــلــى  ـــدم  وع ــيــل»  «قــاب تفكيره عــلــى  ـــدم  وع ــيــل»  «قــاب تفكيره عــلــى  ـــدم  وع ــيــل»  «قــاب عــلــى 
الغضب  استيالء  غمرة  وفي 
تفكيره  ـــدم  وع ــيــل»  «قــاب عــلــى 
الغضب  استيالء  غمرة  الغضب وفي  استيالء  غمرة  وفي 
تفكيره  ـــدم  وع ــيــل»  «قــاب عــلــى 
الغضب  استيالء  غمرة  وفي 

«هابيل»  أخاه  قتل  العواقب  «هابيل» في  أخاه  قتل  العواقب  «هابيل» في  أخاه  قتل  العواقب  في 
أخــــاه وســيــطــرت عليه  أخــــاه وســيــطــرت عليه فــخــســر  أخــــاه وســيــطــرت عليه فــخــســر  أخــــاه وســيــطــرت عليه فــخــســر  فــخــســر 
وعجل  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  حسرة 
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 
وعجل  الدنيا  فــي  الــنــدم  حسرة 
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 
وعجل  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  حسرة 
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 
وعجل  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  حسرة 
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 
وعجل  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  حسرة 
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 
وعجل  الدنيا  فــي  الــنــدم  وعجل حسرة  الدنيا  فــي  الــنــدم  حسرة 
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 
وعجل  الدنيا  فــي  الــنــدم  حسرة 

الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.الستحقاقه العقوبة من اهللا.
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 

الستحقاقه العقوبة من اهللا.
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 

الستحقاقه العقوبة من اهللا.
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 

الستحقاقه العقوبة من اهللا.
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 

الستحقاقه العقوبة من اهللا.
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 

الستحقاقه العقوبة من اهللا.
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 

الستحقاقه العقوبة من اهللا.
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  آخرته اهللا  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 

الستحقاقه العقوبة من اهللا.
آخرته  وخــســر  الــعــقــوبــة،  لــه  اهللا 

خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب خسر آخرته لكونه استوجب 
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بدون  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  بدون فأصبح كل  آخر  يقتل  من  فأصبح كل 
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بسيفيهما  املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  بسيفيهما ال املــســلــمــان  ــتــقــى  ال
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
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ــار!»  ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن ــار!» فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال
فقيل: يا رسول اهللا، هذا القاتل، 
ــار!»  ــن فــالــقــاتــل واملــقــتــول فــي ال

«إنه كان  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  «إنه كان فما  قال:  املقتول؟  بال  فما 
حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»حريًصا على قتل صاحبه»(٭)(٭)

•É````°ûf

رواه البخاري رواه البخاري ١//١٠٦ برقم ( برقم ( برقم (٣١) كتاب اإلميان، باب ﴿وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا﴾، ومسلم برقم () كتاب اإلميان، باب ﴿وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا﴾، ومسلم برقم (٢٨٨٨٢٨٨٨) في الفنت وأشراط الساعة، باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما.) في الفنت وأشراط الساعة، باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما.) في الفنت وأشراط الساعة، باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما. (٭)(٭)
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        •  اعقد مقارنة بني الغيبة والشتم:

الشتمالغيبة

أوجه
 الشبه

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

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

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

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

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

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

أوجه
 االختالف

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

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

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

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

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

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

اختِر اإلجابة الصحيحة:   -١
[ صغائر الذنوب         [كبائر الذنوب        -  محاولة قتل املسلم من      
[ صغائر الذنوب                 [ كبائر الذنوب          -  شتم املسلم من     

مب اشتهر عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه؟  -٢
) أو (X) في املكان املناسب وصحح اخلطأ فيما يلي: أجب بـ(  -٣

(    ) سباب املسلم وقتاله متساويان في الذنب.    أ.   
 (    ) ال بأس باالعتداء على املسلمني مبا دون القتل.    ب.   
(    ) جاء اإلسالم بحفظ عرض املسلم وماله.    ج.   

•É````°ûf
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معناهاالكلمة
استحقها أحدهما.باء بها أحدهما

مستحقًا إلطالق الكفر عليه.كما قال 

بن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  عــن 
ـ  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  عمر 

ــول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ق
ــال ألخــيــه: يا  ـــِرٍئ ق ـــا ام «أميُّ
أحُدُهما:  بها  َباء  فقد  كافر! 
إن كان كما قال، و إال رَجَعْت 

عليه». 
رواه مسلم رواه مسلم ٧٩/١ برقم ( ٦٠٦٠ ) كتاب اإلميان، باب بيان إميان من  ) كتاب اإلميان، باب بيان إميان من  ) كتاب اإلميان، باب بيان إميان من  ) كتاب اإلميان، باب بيان إميان من  ) كتاب اإلميان، باب بيان إميان من  ) كتاب اإلميان، باب بيان إميان من  ) كتاب اإلميان، باب بيان إميان من 

قال ألخيه املسلم: يا كافر.قال ألخيه املسلم: يا كافر.

وجعل  والكافر،  املسلم  بني  اإلســالم  ــرَّق  وجعل ف والكافر،  املسلم  بني  اإلســالم  ــرَّق  وجعل ف والكافر،  املسلم  بني  اإلســالم  ــرَّق  ف
أحكاًما  وللكافر  تخصه،  أحــكــاًمــا  أحكاًما للمسلم  وللكافر  تخصه،  أحــكــاًمــا  أحكاًما للمسلم  وللكافر  تخصه،  أحــكــاًمــا  للمسلم 
فيصفه  مسلم  على  أحد  يتجرأ  وحني  فيصفه تخصه،  مسلم  على  أحد  يتجرأ  وحني  فيصفه تخصه،  مسلم  على  أحد  يتجرأ  وحني  تخصه، 
يدعو  أنه  يعني  فهذا  يستحقه  ال  وهو  يدعو بالكفر  أنه  يعني  فهذا  يستحقه  ال  وهو  يدعو بالكفر  أنه  يعني  فهذا  يستحقه  ال  وهو  يدعو بالكفر  أنه  يعني  فهذا  يستحقه  ال  وهو  بالكفر 
إلى أن يحرم هذا اإلنسان من حقوق املسلمني، إلى أن يحرم هذا اإلنسان من حقوق املسلمني، إلى أن يحرم هذا اإلنسان من حقوق املسلمني، إلى أن يحرم هذا اإلنسان من حقوق املسلمني، 

وتنطبق عليه أحكام الكفار.وتنطبق عليه أحكام الكفار.
لذا فقد جاء النهي عن وصف املسلم بالكفر لذا فقد جاء النهي عن وصف املسلم بالكفر لذا فقد جاء النهي عن وصف املسلم بالكفر 

والتشديد على من يفعل ذلك.

º∏°ùŸG ÒØµJ øY »¡ædG
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ره. التحذير الشديد من تكفير أي مسلم دون سبب أكيد يكفِّ  -١
٢- احلكم على من يقع في مخالفات شرعية بأنه «كافر» مسؤولية خاصة بالعلماء الراسخني في العلم.
٣- إذا وصف مسلٌم أخاه املسلم بأنه «كافر» دون بيِّنة فإن فعَله قد يؤدي إلى وقوع القائل في الكفر. 
ق بني املسلمني، ومنها سب املسلم أخاه املسلم وأعظم من ذلك  ٤- حرم اإلسالم جميع األمور التي تفرِّ

وصفه بأنه كافر. 
٥- املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، ولذا يجب تطهير اللسان من األلفاظ والكلمات التي ال 

تليق باملسلم.تليق باملسلم.تليق باملسلم.تليق باملسلم.
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٦- على املسلم أن ينصح أخاه املسلم إذا رأى منه أمًرا يخلُّ بالدين بدل على أن يسارع إلى اتهامه 
بالكفر.

ما العالقة بني هذا احلديث وحديث «سباب املسلم فسوٌق وقتاله كفر»؟  •
............................................................................................................  

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

ماذا تستنبط من التعبير في احلديث بـ (أخيه)؟  •

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

............................................................................................................  
•  من خالل الفقرة الثانية ضمن إرشادات في موضوع احلديث: لو أن شخًصا وصف آخر 

ر القائل؟ بأنه كافر، فهل يجوز لنا أن نكفِّ
[ نعم     [ال    

ملاذا؟ .....................................................................................................  
............................................................................................................  

هات بعض األلفاظ التي لها معنى مقارب لكلمة كافر، وإلطالقها على املسلم احلكم   •
نفسه، فما هي:

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

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

Ëƒ≤àdG

ما واجب املسلم جتاه أخيه املسلم إذا رأى منه أمًرا يخّل بدينه؟  -١
ما حكم تكفير املسلم؟   -٢

ما معنى (باء بها أحدهما)؟  -٣
ماذا كان يفعل عبداهللا بن عمر - رضي اهللا عنهما - إذا أعجب بشيء من ماله؟  -٤
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معناهاالكلمة
ليس من املطيعني لنا وال من احملافظني على شريعتنا.ليس منا

أي: ليقتل املسلمني بغير حق. من حمل علينا السالح 

قول  ــاب  ب اإلميــــان،  قول )كـــتـــاب  ــاب  ب اإلميــــان،  قول )كـــتـــاب  ــاب  ب اإلميــــان،  قول )كـــتـــاب  ــاب  ب اإلميــــان،  قول )كـــتـــاب  ــاب  ب اإلميــــان،  قول )كـــتـــاب  ــاب  ب اإلميــــان،  قول )كـــتـــاب  ــاب  ب اإلميــــان،  (١٠١١٠١)كـــتـــاب  بــرقــم   ) بــرقــم   ٩٩/١ مسلم  مسلم رواه  رواه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص (من غشنا فليس منا).النبي ملسو هيلع هللا ىلص (من غشنا فليس منا).النبي ملسو هيلع هللا ىلص (من غشنا فليس منا).

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.

 كراهية حمل السالح  كراهية حمل السالح 
على املسلمني وغشهمعلى املسلمني وغشهم

الوعيد ملن حمل السالح الوعيد ملن حمل السالح الوعيد ملن حمل السالح 
هم على املسلمني أو غشَّ

الوعيد ملن حمل السالح 
هم على املسلمني أو غشَّ

     النهي عن حملالوعيد ملن حمل السالح 
 السالح على املسلمني

النهي عن غش 
املسلمني
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١- حمل السالح على املسلمني ذنب عظيم. 
إذا كان النهي صادًرا في حمل السالح فإن استخدامه أشد نهًيا.  -٢

٣- ال يقتصر النهي على حمل السالح، بل يشمل صور التهديد 
بالسالح ولو لم يكن مما يحمل.

على  ذلك  كان  ولو  عليه،  السالح  بحمل  املسلم  ترويع  ٤- يحُرم 
سبيل املزاح.

الغش في املعامالت ـ بشتى صورها ـ ليس من صفات املسلم احلق.  -٥
بيع وشراء  احلياة من  املنهي عنه يشمل جميع مجاالت  ٦- الغش 

وسائر املعامالت.
٧- املجتمع املسلم مجتمع أخوة ومحبة وتآلف فينبغي االتصاف 

بهذه الصفات الطيبة.

•É````°ûf
من خالل احلديث حكم حمل السالح على املسلمني:    •

[محرم [ مكروه      
اإلشارة على املسلم بالسالح ممازحة                •

[ محرم  [ جائز  [ مكروه   
يسبب الغش في املعامالت بني املسلمني أضراًرا، منها:  •

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

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

غش الطالب في االمتحانات له آثار سيئة، منها:  •
...................................................           ...................................................  

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

الصحابة  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  ســـأل 
إن  ــــت  أرأي إن :  ــــت  أرأي إن :  ــــت  أرأي إن :  ــــت  أرأي إن :  ــــت  أرأي إن :  ــــت  أرأي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  اهللا رســــوَل  اهللا رســــوَل  اهللا رســــوَل  اهللا رســــوَل  اهللا رســــوَل  اهللا رســــوَل  اهللا رســــوَل  اهللا رســــوَل  اهللا رســــوَل  اهللا رســــوَل  رســــوَل 
الصحابة  مــن  رجـــل  ســـأل 

اهللا  رســــوَل 
الصحابة  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  ســـأل 

اهللا  رســــوَل 
الصحابة  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  ســـأل 

اهللا  رســــوَل 
الصحابة  مــن  رجـــل  الصحابة ســـأل  مــن  رجـــل  ســـأل 

اهللا  رســــوَل 
الصحابة  مــن  رجـــل  ســـأل 

ــار  ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ــار ل ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ل
اهللا  رســــوَل 

ــار  ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ل
اهللا  اهللا رســــوَل  رســــوَل 

ــار  ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ل
اهللا  اهللا رســــوَل  رســــوَل 

ــار  ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ل
اهللا  اهللا رســــوَل  رســــوَل 

ــار  ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ل
اهللا  اهللا رســــوَل  رســــوَل 

ــار  ــكــّف ـــن ال ــُت رجـــــًال م ــي ــق ل
اهللا  رســــوَل 

يديَّ  إحدى  فضرب  يديَّ فاقتتلنا،  إحدى  فضرب  يديَّ فاقتتلنا،  إحدى  فضرب  يديَّ فاقتتلنا،  إحدى  فضرب  يديَّ فاقتتلنا،  إحدى  فضرب  يديَّ فاقتتلنا،  إحدى  فضرب  فاقتتلنا، 
بالسيف فقطعها، ثم الذ مني بالسيف فقطعها، ثم الذ مني بالسيف فقطعها، ثم الذ مني بالسيف فقطعها، ثم الذ مني 
بها)  احــتــمــى  (أي  بها) بــشــجــرة  احــتــمــى  (أي  بها) بــشــجــرة  احــتــمــى  (أي  بها) بــشــجــرة  احــتــمــى  (أي  بــشــجــرة 
يا  أأقتله  هللا،  أسلمُت  يا فقال:  أأقتله  هللا،  أسلمُت  يا فقال:  أأقتله  هللا،  أسلمُت  يا فقال:  أأقتله  هللا،  أسلمُت  فقال: 
بها)  احــتــمــى  (أي  بــشــجــرة 
يا  أأقتله  هللا،  أسلمُت  فقال: 
بها)  احــتــمــى  (أي  بها) بــشــجــرة  احــتــمــى  (أي  بــشــجــرة 
يا  أأقتله  هللا،  أسلمُت  فقال: 
بها)  احــتــمــى  (أي  بها) بــشــجــرة  احــتــمــى  (أي  بــشــجــرة 
يا  أأقتله  هللا،  أسلمُت  فقال: 
بها)  احــتــمــى  (أي  بها) بــشــجــرة  احــتــمــى  (أي  بــشــجــرة 
يا  أأقتله  هللا،  أسلمُت  فقال: 
بها)  احــتــمــى  (أي  بــشــجــرة 

رسول اهللا بعد أن قالها؟ فقال: رسول اهللا بعد أن قالها؟ فقال: رسول اهللا بعد أن قالها؟ فقال: 
رسول  يا  فقلت:  تقتْله»،  رسول «ال  يا  فقلت:  تقتْله»،  رسول «ال  يا  فقلت:  تقتْله»،  رسول «ال  يا  فقلت:  تقتْله»،  «ال 
قال  ثم  يديَّ  إحدى  قطع  قال اهللا،  ثم  يديَّ  إحدى  قطع  قال اهللا،  ثم  يديَّ  إحدى  قطع  قال اهللا،  ثم  يديَّ  إحدى  قطع  قال اهللا،  ثم  يديَّ  إحدى  قطع  قال اهللا،  ثم  يديَّ  إحدى  قطع  قال اهللا،  ثم  يديَّ  إحدى  قطع  اهللا، 
ذلك بعد أن قطعها؟ فقال: «ال ذلك بعد أن قطعها؟ فقال: «ال ذلك بعد أن قطعها؟ فقال: «ال ذلك بعد أن قطعها؟ فقال: «ال ذلك بعد أن قطعها؟ فقال: «ال ذلك بعد أن قطعها؟ فقال: «ال ذلك بعد أن قطعها؟ فقال: «ال 
مبنزَلِتك  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  تقتله؛ 
قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم 
مبنزَلِتك  فإنه  قتلَته  فإْن  تقتله؛ 
قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم 
مبنزَلِتك  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  تقتله؛ 
قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم 
مبنزَلِتك  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  تقتله؛ 
قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم 
مبنزَلِتك  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  تقتله؛ 
قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم 
مبنزَلِتك  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  تقتله؛ 
قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم 
مبنزَلِتك  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  تقتله؛ 
قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم 
مبنزَلِتك  فإنه  قتلَته  فإْن  مبنزَلِتك تقتله؛  فإنه  قتلَته  فإْن  تقتله؛ 
قبل أن تقتَله (أي معصوم الدم 
مبنزَلِتك  فإنه  قتلَته  فإْن  تقتله؛ 

كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك كما أنك معصوم الدم)، وإنك 
مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي مبنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص قال (أي مباح الدم بالقصاص 

لورثته)لورثته)لورثته)لورثته)لورثته)لورثته)(٭)(٭)(٭)(٭)(٭)(٭)(٭)(٭)(٭)(٭)(٭). . 

äÉ`eƒ∏©e
á``«FGôKEG

(٭) (٭) رواه البخاري في أول كتاب الديات، ومسلم في كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهللا.رواه البخاري في أول كتاب الديات، ومسلم في كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهللا.رواه البخاري في أول كتاب الديات، ومسلم في كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهللا.رواه البخاري في أول كتاب الديات، ومسلم في كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهللا.رواه البخاري في أول كتاب الديات، ومسلم في كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهللا.رواه البخاري في أول كتاب الديات، ومسلم في كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهللا.
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غش املسلمني   •
[ محرم [ مكروه    

ينقسم طالب الفصل إلى مجموعتني:   •

علل: (ال يجوز حمل السالح على املسلم).  -١
اذكر بعض صور الغش التي قد تقع بني الطالب.  -٢

ز أبو هريرة ‹ مبالزمته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، من خالل دراستك لهذا املقرر، َمْن تتوقع ِمَن الصحابة أن  متيَّ  -٣
يكون أكثر مالزمة منه؟ وأيهما أكثر رواية للحديث؟

•É````°ûf

املجموعة األولى
١- يبينون أضرار السالح.
٢- يعددون صورًا للغش.

املجموعة الثانية
تدعو  التي  األســبــاب  يستقصون   -١

للغش.
ميكن  التي  الوسائل  ٢- يقترحون 
حقه  إلى  املسلم  بها  يصل  أن 

دون اللجوء إلى السالح.
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معناهاالكلمة
يبدأ بالسالم يسلم

القليل(٭)

هريرة         أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  هريرة        عــن  أبـــي  عــن 
ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي ـ  رضي اهللا عنه  ـ   عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص قال: قال: «يسّلم الصغيُر على 
القاعِد،  على  ـَارُّ  واْلم الكبيِر، 

والقليُل على الكثيِر».

رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري ١٤١٤/١١ برقم (٦٢٣١٦٢٣١) كتاب االستئذان، باب تسليم ) كتاب االستئذان، باب تسليم ) كتاب االستئذان، باب تسليم ) كتاب االستئذان، باب تسليم ) كتاب االستئذان، باب تسليم 
الكثير، ورواه مسلم ١٧٠٣١٧٠٣/٤ برقم (٢١٦٠) كتاب ) كتاب  الكثير، ورواه مسلم القليل على  الكثير، ورواه مسلم القليل على  الكثير، ورواه مسلم القليل على  الكثير، ورواه مسلم القليل على  القليل على 

السالم، باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثير.السالم، باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثير.السالم، باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثير.السالم، باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثير.السالم، باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثير.السالم، باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثير.السالم، باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثير.السالم، باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثير.السالم، باب يسلم الراكب على املاشي، والقليل على الكثير.

يقولها  ما  أول  هي  جميلة،  لطيفة  كلمة  الم  يقولها السَّ ما  أول  هي  جميلة،  لطيفة  كلمة  الم  يقولها السَّ ما  أول  هي  جميلة،  لطيفة  كلمة  الم  السَّ
إنها  أخــوه.  لقيه  إذا  يسمعه  ما  أول  وهــي  إنها لم،  أخــوه.  لقيه  إذا  يسمعه  ما  أول  وهــي  إنها لم،  أخــوه.  لقيه  إذا  يسمعه  ما  أول  وهــي  إنها املسلم،  أخــوه.  لقيه  إذا  يسمعه  ما  أول  وهــي  إنها املسلم،  أخــوه.  لقيه  إذا  يسمعه  ما  أول  وهــي  ْاملْسلم، 
كلمة تتردد بني املسلمني في مجالسهم ومساجدهم كلمة تتردد بني املسلمني في مجالسهم ومساجدهم كلمة تتردد بني املسلمني في مجالسهم ومساجدهم كلمة تتردد بني املسلمني في مجالسهم ومساجدهم 

وأسواقهم ومدارسهم وبيوتهم.وأسواقهم ومدارسهم وبيوتهم.وأسواقهم ومدارسهم وبيوتهم.وأسواقهم ومدارسهم وبيوتهم.
دين  هــو  الــذي  بــاإلســالم  وثيقة  صلة  ذات  دين وهــي  هــو  الــذي  بــاإلســالم  وثيقة  صلة  ذات  دين وهــي  هــو  الــذي  بــاإلســالم  وثيقة  صلة  ذات  دين وهــي  هــو  الــذي  بــاإلســالم  وثيقة  صلة  ذات  دين وهــي  هــو  الــذي  بــاإلســالم  وثيقة  صلة  ذات  دين وهــي  هــو  الــذي  بــاإلســالم  وثيقة  صلة  ذات  دين وهــي  هــو  الــذي  بــاإلســالم  وثيقة  صلة  ذات  وهــي 
السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
السالم؛ فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»، 

«املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني «املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني «املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني «املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني «املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني «املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني «املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
«املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
«املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
«املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
«املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
«املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 
«املسلِّمني» تشبه «املْسِلمني»، والفرق بني الكلمتني 
ومن لطائفها أن لفظة «املسلِّم» تشبه «املْسِلم»، وكذا 

الضبط بالشكل. الضبط بالشكل. 
السالم  ببدء  اَألولـــى  فمن  املسلمان  يلتقي  السالم حني  ببدء  اَألولـــى  فمن  املسلمان  يلتقي  السالم حني  ببدء  اَألولـــى  فمن  املسلمان  يلتقي  السالم حني  ببدء  اَألولـــى  فمن  املسلمان  يلتقي  السالم حني  ببدء  اَألولـــى  فمن  املسلمان  يلتقي  حني 

منهما؟ هذا ما جند اإلجابة عليه في هذا احلديث:منهما؟ هذا ما جند اإلجابة عليه في هذا احلديث:منهما؟ هذا ما جند اإلجابة عليه في هذا احلديث:منهما؟ هذا ما جند اإلجابة عليه في هذا احلديث:

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- من السنة أن يبدأ بالسالم:
ب. املار على القاعد. أ. الصغير على الكبير.      

د. الراكب على املاشي. جـ. العدد القليل على الكثير.     

نه في احلقل  • (األمر بإفشاء السالم) هذه العبارة غير مناسبة ملوضوع احلديث، اقترح بديًال عنها ودوِّ
اخلاص بذلك.

(٭)(٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.
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٢- شرع اإلسالم السالم بني املسلمني حلكم عظيمة، منها:................................. وقد بني ذلك 
ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: «ال تدخلوا اجلنة حتى .......................... وال تؤمنوا حتى .........................

أَوال أدلُّكم على شيء إذا فعلتموه .........................؟ أفشوا السالم بينكم(١) .
٣- السالم هو حتية املسلمني ولفظه املشروع:...................................

٤- تعارف بعض الناس على ألفاظ تخالف لفظ السالم املشروع، منها:
.................................... / .................................... / ....................................  

كانوا أو كباراً، مشاًة أو واقفني، ُركبانًا أو جالسني  ٥- استحباب إشاعة السالم بني اجلميع صغاراً 
وسواء في ذلك من عرفَت ومن لم تعِرف.

ه.......................... ٦- ذكر أهل العلم أن حكم الَبَداءة بالسالم .........................، وحكم ردِّ

((١) رواه مسلم:٥٤٥٤.
(٢) سورة النساء، اآلية: ) سورة النساء، اآلية: ٨٦٨٦

Ëƒ≤àdG

ما فائدة السالم؟  -١
صحح هذه العبارة (السالم مشروع بني املعارف واألصدقاء واألقارب)؟   -٢

ما الفرق بني قول: (السالم عليكم) وقول: (صباح اخلير)؟  -٣
إذا قال املسلم: السالم عيكم ورحمة اهللا. مب ترد عليه؟  -٤
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معناهاالكلمة
 ال يأمر أحًدا أن يقوم من مكانه ليجلس فيه.ال يقيم

ــداهللا بن  ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب ــداهللا بن عــن ع ــب عــن ع
ـ  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  ـ عمر  عنهما  اهللا  رضــي  ـ  عمر 
«ال  قال: قال رسول اهللا قال: قال رسول اهللا قال: قال رسول اهللا قال: قال رسول اهللا قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص::::
يقيُم الرجُل الرجَل من مقعِدِه 
فيه ولكن تفسُحوا  ثم يجلُس 

وتوسُعوا». 

 رواه مسلم  رواه مسلم  رواه مسلم ١٧١٤١٧١٤/٤ برقم (  برقم (  برقم ( ٢١٧٧٢١٧٧ ) كتاب السالم، باب حترمي  ) كتاب السالم، باب حترمي  ) كتاب السالم، باب حترمي 
إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه.إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه.إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه.إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه.إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه.إقامة اإلنسان من موضعه املباح الذي سبق إليه.

أقــاربــه، وحــني جاء  وليمة عند  إلــى  أقــاربــه، وحــني جاء دعــي محمد  وليمة عند  إلــى  أقــاربــه، وحــني جاء دعــي محمد  وليمة عند  إلــى  دعــي محمد 
في  وتلفت  كثيًرا،  العدد  وجد  املجلس  إلى  في ووصــل  وتلفت  كثيًرا،  العدد  وجد  املجلس  إلى  في ووصــل  وتلفت  كثيًرا،  العدد  وجد  املجلس  إلى  ووصــل 
أرجائه فلم يجد مكاًنا شاغًرا يناسب أن يجلس فيه، أرجائه فلم يجد مكاًنا شاغًرا يناسب أن يجلس فيه، أرجائه فلم يجد مكاًنا شاغًرا يناسب أن يجلس فيه، أرجائه فلم يجد مكاًنا شاغًرا يناسب أن يجلس فيه، أرجائه فلم يجد مكاًنا شاغًرا يناسب أن يجلس فيه، 
ليجلس  اجلالسني  أحد  يقيم  هل  يفعل؟  ماذا  ليجلس فاحتار  اجلالسني  أحد  يقيم  هل  يفعل؟  ماذا  ليجلس فاحتار  اجلالسني  أحد  يقيم  هل  يفعل؟  ماذا  ليجلس فاحتار  اجلالسني  أحد  يقيم  هل  يفعل؟  ماذا  ليجلس فاحتار  اجلالسني  أحد  يقيم  هل  يفعل؟  ماذا  ليجلس فاحتار  اجلالسني  أحد  يقيم  هل  يفعل؟  ماذا  ليجلس فاحتار  اجلالسني  أحد  يقيم  هل  يفعل؟  ماذا  ليجلس فاحتار  اجلالسني  أحد  يقيم  هل  يفعل؟  ماذا  فاحتار 
أحُدهم  يتبّرع  أن  احلاضرين  على  يعرض  أو  أحُدهم مكانه؟  يتبّرع  أن  احلاضرين  على  يعرض  أو  أحُدهم مكانه؟  يتبّرع  أن  احلاضرين  على  يعرض  أو  أحُدهم مكانه؟  يتبّرع  أن  احلاضرين  على  يعرض  أو  أحُدهم مكانه؟  يتبّرع  أن  احلاضرين  على  يعرض  أو  أحُدهم مكانه؟  يتبّرع  أن  احلاضرين  على  يعرض  أو  أحُدهم مكانه؟  يتبّرع  أن  احلاضرين  على  يعرض  أو  أحُدهم مكانه؟  يتبّرع  أن  احلاضرين  على  يعرض  أو  مكانه؟ 
الوليمة  صاحب  من  يستأذن  أو  هو؟  ليجلس  الوليمة فيقوم  صاحب  من  يستأذن  أو  هو؟  ليجلس  الوليمة فيقوم  صاحب  من  يستأذن  أو  هو؟  ليجلس  الوليمة فيقوم  صاحب  من  يستأذن  أو  هو؟  ليجلس  الوليمة فيقوم  صاحب  من  يستأذن  أو  هو؟  ليجلس  الوليمة فيقوم  صاحب  من  يستأذن  أو  هو؟  ليجلس  الوليمة فيقوم  صاحب  من  يستأذن  أو  هو؟  ليجلس  فيقوم 

وينصرف إلى منزله؟وينصرف إلى منزله؟
يعلمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث األدب الواجب يعلمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث األدب الواجب يعلمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث األدب الواجب يعلمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث األدب الواجب يعلمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث األدب الواجب 

علينا اتباعه في مثل هذه املواقف:علينا اتباعه في مثل هذه املواقف:

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- حث اإلسالم على كل ما يحقق التآلف بني املسلمني.
النهي عن كل ما يؤدي إلى التباغض والتنافر فيما بني املسلمني.  -٢

النهي عن إقامة أي شخص من مكانه واجللوس فيه.  -٣

• بعد أن قرأت احلديث ما احلل الذي ينبغي اتخاذه؟ ويصلح أن يكون عنواًنا للدرس؟
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٤- املسلم يحب ألخيه ما يحب لنفسه، فيفسح له في مجلسه ويوسع له في مكانه.
٥- على املسلم أن يتعلم آداب املجلس ليمتثلها ويطبقها.

Ëƒ≤àdG

ة في إيجاد مكان للداخل إذا كان املكان مليئًا بالناس؟ ما الُسنَّ  -١
اذكر ثالثة من آداب املجلس؟  -٢

ما الضرر الناجت عن إقامة شخص ليجلس آخر مكانه؟  -٣
صحح اجلملة التالية:  -٤

أسلم ابن عمر في املدينة، وهاجر مع والده.  

ح في املجالس؟  ورد في سورة املجادلة آية فيها األمر بالتفسُّ   •
 .............................................................................- ها: رقم اآلية (   ) ونصُّ  
...............................................................................................................  

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

إيقاع  يترتب عليها من  ملا  التي نهي عنها  د األمور  السابقة وعدِّ راجع بعض األحاديث    •
التباغض بني املسلمني، عدد بعض تلك املنهيات:

................................................................................................................  
بالتعاون مع زمالئك عدد بعض اآلداب التي يحسن مراعاتها في املجالس:  •

∫ƒNódG óæY¢ù∏éŸG AÉæKCG±Gô°üf’G óæY

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................
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معناهاالكلمة

االتِّكاء: هو امليل في القعود مع االعتماد على أحد اجلانبني. ُمتَّكئ

عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا عن وهب بن عبداهللا 
قال  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  قال ـ  ــال:  ق ـ  عنه  اهللا  رضــي  ـ 
وأنا  آكُل  «ال  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص:: اهللا  اهللا رسول  رسول 

ُمتَِّكٌئ».  

باب  األطعمة،  كتاب  باب )  األطعمة،  كتاب   (٥٣٩٩٥٣٩٩) برقم   ) برقم   ) برقم   ٥٤٠٥٤٠/٩٩ البخاري  البخاري رواه  البخاري رواه  رواه 
األكل متكئًا.األكل متكئًا.األكل متكئًا.

فتح اهللا ـ تبارك وتعالى ـ على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص زينة فتح اهللا ـ تبارك وتعالى ـ على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص زينة فتح اهللا ـ تبارك وتعالى ـ على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص زينة 
ره بني أن يكون ملًكا نبًيا، أو يكون عبًدا  ره بني أن يكون ملًكا نبًيا، أو يكون عبًدا الدنيا، وخيَّ ره بني أن يكون ملًكا نبًيا، أو يكون عبًدا الدنيا، وخيَّ ره بني أن يكون ملًكا نبًيا، أو يكون عبًدا الدنيا، وخيَّ ره بني أن يكون ملًكا نبًيا، أو يكون عبًدا الدنيا، وخيَّ الدنيا، وخيَّ
فتح اهللا ـ تبارك وتعالى ـ على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص زينة 
ره بني أن يكون ملًكا نبًيا، أو يكون عبًدا  الدنيا، وخيَّ
فتح اهللا ـ تبارك وتعالى ـ على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص زينة فتح اهللا ـ تبارك وتعالى ـ على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص زينة 
ره بني أن يكون ملًكا نبًيا، أو يكون عبًدا  الدنيا، وخيَّ
فتح اهللا ـ تبارك وتعالى ـ على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص زينة فتح اهللا ـ تبارك وتعالى ـ على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص زينة 
ره بني أن يكون ملًكا نبًيا، أو يكون عبًدا  الدنيا، وخيَّ
فتح اهللا ـ تبارك وتعالى ـ على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص زينة 

نبًيا فاختار ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون عبًدا نبًيا، وعاش ملسو هيلع هللا ىلص عيشة نبًيا فاختار ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون عبًدا نبًيا، وعاش ملسو هيلع هللا ىلص عيشة نبًيا فاختار ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون عبًدا نبًيا، وعاش ملسو هيلع هللا ىلص عيشة نبًيا فاختار ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون عبًدا نبًيا، وعاش ملسو هيلع هللا ىلص عيشة نبًيا فاختار ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون عبًدا نبًيا، وعاش ملسو هيلع هللا ىلص عيشة نبًيا فاختار ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون عبًدا نبًيا، وعاش ملسو هيلع هللا ىلص عيشة نبًيا فاختار ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون عبًدا نبًيا، وعاش ملسو هيلع هللا ىلص عيشة نبًيا فاختار ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون عبًدا نبًيا، وعاش ملسو هيلع هللا ىلص عيشة 
املتواضعني، كان بعيًدا عن الكبر واخليالء في مشيته، املتواضعني، كان بعيًدا عن الكبر واخليالء في مشيته، املتواضعني، كان بعيًدا عن الكبر واخليالء في مشيته، املتواضعني، كان بعيًدا عن الكبر واخليالء في مشيته، املتواضعني، كان بعيًدا عن الكبر واخليالء في مشيته، املتواضعني، كان بعيًدا عن الكبر واخليالء في مشيته، املتواضعني، كان بعيًدا عن الكبر واخليالء في مشيته، املتواضعني، كان بعيًدا عن الكبر واخليالء في مشيته، 

وفي ملبسه، وفي طعامه وشرابه.وفي ملبسه، وفي طعامه وشرابه.وفي ملبسه، وفي طعامه وشرابه.
ث به عن  ث به عن ومن صور تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص في طعامه ما حدَّ ث به عن ومن صور تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص في طعامه ما حدَّ ث به عن ومن صور تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص في طعامه ما حدَّ ث به عن ومن صور تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص في طعامه ما حدَّ ث به عن ومن صور تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص في طعامه ما حدَّ ث به عن ومن صور تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص في طعامه ما حدَّ ومن صور تواضعه ملسو هيلع هللا ىلص في طعامه ما حدَّ

نفسه في هذا احلديث:نفسه في هذا احلديث:

 πcC’G ÜGOBG øe
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١- تعاليم اإلسالم تشمل جميع ما يتصل بحياة اإلنسان حتى األكل والشرب.
٢- كراهية االتكاء حني األكل.

٣- هناك ِحَكم وراء كراهة األكل واإلنسان متكئ، منها:        
ب) .......................................................... أ) ..............................................................  

٤- حرص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على فعل ما هو حسن لتقتدي به أمته.
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ملاذا نهى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن األكل واإلنسان متكئ؟  -١
ما اجللسة الصحيحة في األكل؟  -٢

كان وهب بن عبد اهللا معدوًدا في صغار الصحابة، مثِّل لصغار الصحابة.  -٣

لوحًة  زمالئك  مع  أعد  ويطبقها،  يتعلمها  أن  للمسلم  ينبغي  آداب  والشراب  للطعام   •
مختصرة تشتمل على آداب األكل والشرب، واقترحوا األماكن املناسبة لتعليقها:

ما أقرب عبارة تبني سبب إخبار النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن نفسه في هذا احلديث؟  •
[ ليزداد أصحابه إعجاًبا به    [ ليعرف أصحابه مزيًدا من حياته            

 [ ليقتدي به أصحابه 

 (١) سورة األحزاب، اآلية: ) سورة األحزاب، اآلية: ) سورة األحزاب، اآلية: ٢١٢١٢١.
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ما عاب(٭)

أبًدا.قط

عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي 
اهللا عنه ـ قال:اهللا عنه ـ قال:اهللا عنه ـ قال:اهللا عنه ـ قال:اهللا عنه ـ قال: «ما عاب النبيُّ 
اشتهاه  إِن   ، ــطُّ َق طعاًما  ملسو هيلع هللا ىلص 

أكَلُه، وإن كرهُه ترَكُه».

رواه البخاري رواه البخاري ٥٤٧٥٤٧٥٤٧/٩ برقم (  برقم (  برقم (  برقم ( ٥٤٠٩ ) كتاب األطعمة،  ) كتاب األطعمة، 
باب ما عاب النبي باب ما عاب النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص طعامًا، ورواه مسلم  طعامًا، ورواه مسلم ١٦٣٢١٦٣٢/٣
برقم ( برقم ( ٢٠٦٤٢٠٦٤ ) كتاب األشربة، باب ال يعيب الطعام. ) كتاب األشربة، باب ال يعيب الطعام. ) كتاب األشربة، باب ال يعيب الطعام. ) كتاب األشربة، باب ال يعيب الطعام. ) كتاب األشربة، باب ال يعيب الطعام.

كان رسول اهللا كان رسول اهللا كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص حسن اخللق لطيف املعشر،  حسن اخللق لطيف املعشر، 
أحًدا،  يؤذي  وال  ُهجًرا،  يقول  ال  املنطق  أحًدا، وكان طيب  يؤذي  وال  ُهجًرا،  يقول  ال  املنطق  أحًدا، وكان طيب  يؤذي  وال  ُهجًرا،  يقول  ال  املنطق  أحًدا، وكان طيب  يؤذي  وال  ُهجًرا،  يقول  ال  املنطق  أحًدا، وكان طيب  يؤذي  وال  ُهجًرا،  يقول  ال  املنطق  وكان طيب 
ه اآلخرة، والدنيا ال تساوي شيًئا  ه اآلخرة، والدنيا ال تساوي شيًئا متواضًعا قنوًعا، همُّ ه اآلخرة، والدنيا ال تساوي شيًئا متواضًعا قنوًعا، همُّ ه اآلخرة، والدنيا ال تساوي شيًئا متواضًعا قنوًعا، همُّ ه اآلخرة، والدنيا ال تساوي شيًئا متواضًعا قنوًعا، همُّ ه اآلخرة، والدنيا ال تساوي شيًئا متواضًعا قنوًعا، همُّ ه اآلخرة، والدنيا ال تساوي شيًئا متواضًعا قنوًعا، همُّ ه اآلخرة، والدنيا ال تساوي شيًئا متواضًعا قنوًعا، همُّ متواضًعا قنوًعا، همُّ

لديه لديه لديه ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص.
وحني يقدم له وحني يقدم له ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص طعام ال يعجبه فإنه ال يفعل  طعام ال يعجبه فإنه ال يفعل  طعام ال يعجبه فإنه ال يفعل  طعام ال يعجبه فإنه ال يفعل  طعام ال يعجبه فإنه ال يفعل 
كما يفعل بعض الناس اليوم، بل كان له هذا الهدي كما يفعل بعض الناس اليوم، بل كان له هذا الهدي كما يفعل بعض الناس اليوم، بل كان له هذا الهدي كما يفعل بعض الناس اليوم، بل كان له هذا الهدي كما يفعل بعض الناس اليوم، بل كان له هذا الهدي كما يفعل بعض الناس اليوم، بل كان له هذا الهدي كما يفعل بعض الناس اليوم، بل كان له هذا الهدي 

واألدب الذي نراه في هذا احلديث:واألدب الذي نراه في هذا احلديث:واألدب الذي نراه في هذا احلديث:
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الطعام نعمة من نعم اهللا تعالى فعلى املسلم احترامها، وشكر اهللا عليها، ومن ذلك عدم عيبها وسبها.  -١
٢- أن في ذم الطعام أو عيبه عدم قيام بالواجب عليه من شكر اهللا تعالى على ما أنعم عليه.

َم له طعام أو شراب يكرهه فعليه أن يتركه وال يسبَّه أو يسب صانعه، فهو من نعم اهللا تعالى. من ُقدِّ  -٣
٤- يتأكد استحباب عدم عيب الطعام املباح، كقول: هذا طعام مالح، أو حامض، أو غليظ، أو رقيق، 

ونحو ذلك اقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، أما احملرم فُيَذمُّ ومينع تناوله.

(٭) (٭) يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعّرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.
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ماذا ينبغي أن يفعل املسلم إذا كره طعاًما؟  -١
ما شعورك جتاه شخص يعيب الطعام؟  -٢

الطعام من نعم اهللا علينا فما واجبنا جتاه هذه النعمة؟  -٣

سب الطعام وعيبه فيه ترك لشكر اهللا على نعمه، أو إساءة للمخلوق وكسر خاطره.  •
  كيف يكون ذلك؟

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

) أمام احلاالت  ضع إشارة (X) أمام احلاالت التي تدخل في عيب الطعام وإشارة (  •
التي ال تدخل فيما يلي:

(   ) -  ُقدم طعام لرجل فقال: ما هذا الطعام املالح؟      
(   ) -  ُقدم كوب شاي لرجل فطلب إضافة مزيد من السكر     
(   ) -  قدم كوب حليب لرجل فقال: إنه ُمرٌّ       
(   ) -  جاء رجل ليشتري جبنة من البقال فلما ذاقها عدل عن شرائها    

ما موقفك من بعض التصرفات التالية التي قد تقع من بعض الطالب أثناء تناول  الطعام   •
في املدرسة:

-  طلب طعام أكثر من حاجته.  
-  رمي بقايا الطعام.  
-  يأكل وهو جالس.  

لألكل عدد من اآلداب، اذكر بعًضا منها حسب الشكل التالي:  •

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

آداب األكل والشرب

آداب ....... آداب بالتركآداب قولية
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معناهاالكلمة

يخفي عيوبه التي يراها.يستر عبًدا 

عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي عن أبي هريرةـ  رضي 
اهللا عنه ـ عن النبي اهللا عنه ـ عن النبي اهللا عنه ـ عن النبي اهللا عنه ـ عن النبي اهللا عنه ـ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص قال: قال: قال: قال: قال: قال: قال: قال: قال: قال:
«ال يستُر عبد عبًدا في الدنيا، 

إال َسَتَره اهللا يوَم القيامة».

رواه مسلم رواه مسلم ٢٠٠٢٢٠٠٢/٤ برقم (  برقم (  برقم ( ٢٥٩٠٢٥٩٠) كتاب البر والصلة ) كتاب البر والصلة 
واآلداب، باب بشارة  من ستر اهللا تعالى عيبه في الدنيا بأن واآلداب، باب بشارة  من ستر اهللا تعالى عيبه في الدنيا بأن واآلداب، باب بشارة  من ستر اهللا تعالى عيبه في الدنيا بأن واآلداب، باب بشارة  من ستر اهللا تعالى عيبه في الدنيا بأن واآلداب، باب بشارة  من ستر اهللا تعالى عيبه في الدنيا بأن 

يستر عليه في اآلخرة.يستر عليه في اآلخرة.يستر عليه في اآلخرة.

حني يكون لدى اإلنسان عيب أو قصور في شأن حني يكون لدى اإلنسان عيب أو قصور في شأن حني يكون لدى اإلنسان عيب أو قصور في شأن 
من شؤونه، فإنه ال يحب أن يعرف الناس عنه ذلك. من شؤونه، فإنه ال يحب أن يعرف الناس عنه ذلك. من شؤونه، فإنه ال يحب أن يعرف الناس عنه ذلك. من شؤونه، فإنه ال يحب أن يعرف الناس عنه ذلك. من شؤونه، فإنه ال يحب أن يعرف الناس عنه ذلك. 
ومن محبة املسلم إلخوانه ما يحب لنفسه أال يسيء ومن محبة املسلم إلخوانه ما يحب لنفسه أال يسيء ومن محبة املسلم إلخوانه ما يحب لنفسه أال يسيء ومن محبة املسلم إلخوانه ما يحب لنفسه أال يسيء ومن محبة املسلم إلخوانه ما يحب لنفسه أال يسيء ومن محبة املسلم إلخوانه ما يحب لنفسه أال يسيء ومن محبة املسلم إلخوانه ما يحب لنفسه أال يسيء ومن محبة املسلم إلخوانه ما يحب لنفسه أال يسيء 
وحني  وأسرارهم،  عيوبهم  بكشف  املسلمني  وحني إلخوانه  وأسرارهم،  عيوبهم  بكشف  املسلمني  وحني إلخوانه  وأسرارهم،  عيوبهم  بكشف  املسلمني  وحني إلخوانه  وأسرارهم،  عيوبهم  بكشف  املسلمني  وحني إلخوانه  وأسرارهم،  عيوبهم  بكشف  املسلمني  وحني إلخوانه  وأسرارهم،  عيوبهم  بكشف  املسلمني  وحني إلخوانه  وأسرارهم،  عيوبهم  بكشف  املسلمني  وحني إلخوانه  وأسرارهم،  عيوبهم  بكشف  املسلمني  إلخوانه 
جنس  من  يجازيه  اهللا  فإن  األدب  بهذا  املسلم  جنس يلتزم  من  يجازيه  اهللا  فإن  األدب  بهذا  املسلم  جنس يلتزم  من  يجازيه  اهللا  فإن  األدب  بهذا  املسلم  جنس يلتزم  من  يجازيه  اهللا  فإن  األدب  بهذا  املسلم  جنس يلتزم  من  يجازيه  اهللا  فإن  األدب  بهذا  املسلم  جنس يلتزم  من  يجازيه  اهللا  فإن  األدب  بهذا  املسلم  يلتزم 

عمله، كما في هذا احلديث:عمله، كما في هذا احلديث:

º∏°ùŸG ≈∏Y Î°ùdG π°†a
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١- حرص اإلسالم على كل ما يؤدي إلى طهارة املجتمع ونظافته من جميع ما يدنسه.
٢- ستر املسلمني بعضهم على بعض سبب في احملبة بينهم.

٣- من ستر مسلًما في الدنيا لقَي جزاءه احلسن يوم القيامة فيسُتر اهللا عيوبه.
تتبع عورات املسلمني وإظهارها وإشهارها منهي عنه، وله أثر في إشاعة الفساد وزعزعة الثقة بينهم.  -٤

ينبغي أن يالحظ أن املجاهر باملعصية واملستهتر بشرع اهللا ال يستر عليه وتبلغ اجلهة املختصة بأمره.  -٥
٦- يجزى املرء من جنس عمله، فما وجه الداللة على ذلك:.......................................................

.................................................................................................................................
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ما جزاء من ستر عيب أخيه عند اهللا ؟  -١
ما العيوب التي ينبغي أن تستر ؟  -٢

ماذا يفعل املسلم إذا رأى عيبًا في أخيه املسلم ؟  -٣
اختر اإلجابة الصحيحة:  -٤

أسلم أبوهريرة في السنة:   
[ السادسة. [ السابعة.    [ التاسعة.    

 

لتتبع عورات املسلمني آثار سيئة، منها:  •

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

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

كيف يحقق املسلم الستر على إخوانه؟  •
.........................................................................................................................................   

ج املخدرات؟ وملاذا؟ تر على من يروِّ ما رأيك في السَّ  •
.........................................................................................................................................  

من صور الستر التي ذكرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يستر املسلم على نفسه، كيف يكون ذلك ؟  •
.........................................................................................................................................  
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عائشة     عائشة    عــن  عائشة    عــن  عائشة    عــن  عائشة    عــن  عــن 
ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا ـ رضي اهللا عنها ـ أن ُقريشًا 
التي  املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  أهمَّ
رســوَل  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  رســوَل َسرقت،  ُيكلِّم  من  فقالوا:  َسرقت، 
التي  املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  أهمَّ
رســوَل  ُيكلِّم  من  فقالوا:  َسرقت، 
التي  املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  أهمَّ
رســوَل  ُيكلِّم  من  فقالوا:  َسرقت، 
التي  املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  أهمَّ
رســوَل  ُيكلِّم  من  فقالوا:  َسرقت، 
التي  املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  أهمَّ
رســوَل  ُيكلِّم  من  فقالوا:  َسرقت، 
التي  املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  أهمَّ
رســوَل  ُيكلِّم  من  فقالوا:  َسرقت، 
التي  املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  أهمَّ
رســوَل  ُيكلِّم  من  فقالوا:  َسرقت، 
التي  املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  التي أهمَّ املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  أهمَّ
رســوَل  ُيكلِّم  من  فقالوا:  َسرقت، 
التي  املخزوميُة  ــرأة  امل تهُم  أهمَّ

أسامة  إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  أسامة   إال  عليه  يجترُئ  ومن  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص؟  اهللا اهللا 
ِحبُّ رسول اهللا ِحبُّ رسول اهللا ِحبُّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص؟ فكلَم رسول اهللا ؟ فكلَم رسول اهللا ؟ فكلَم رسول اهللا ؟ فكلَم رسول اهللا ؟ فكلَم رسول اهللا ؟ فكلَم رسول اهللا ؟ فكلَم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم فقال: «أَتْشَفُع في حدٍّ من حدود اهللا؟» ثم 
ضّل  إمنا  الناس  «أّيها  فقال: فخطب،  فقال:قام  فخطب،  فقال:قام  فخطب،  فقال:قام  فخطب،  قام 
الشريف  سرق  إذا  كانوا  أنهم  قبلكم  من 
تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
أن فاطمة بنت  لو  اِهللا  عليه احلد، وأُمي 

محمٍد سرقْت لقطعُت يدها» .
رواه البخاري رواه البخاري ٨٧٨٧/١٢ برقم (٦٧٨٨٦٧٨٨٦٧٨٨) كتاب احلدود، باب كراهية ) كتاب احلدود، باب كراهية ) كتاب احلدود، باب كراهية ) كتاب احلدود، باب كراهية 
١٣١٥١٣١٥/٣ مسلم  ورواه  السلطان،  إلى  رفع  إذا  احلد  في  مسلم الشفاعة  ورواه  السلطان،  إلى  رفع  إذا  احلد  في  مسلم الشفاعة  ورواه  السلطان،  إلى  رفع  إذا  احلد  في  مسلم الشفاعة  ورواه  السلطان،  إلى  رفع  إذا  احلد  في  الشفاعة 

برقم (برقم (١٦٨٨) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ) كتاب احلدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، 
والنهي عن الشفاعة في احلدود. والنهي عن الشفاعة في احلدود. والنهي عن الشفاعة في احلدود. 

في  العرب  عند  شــأن  للقبيلة  في كــان  العرب  عند  شــأن  للقبيلة  في كــان  العرب  عند  شــأن  للقبيلة  كــان 
قبيلة  إلــى  ينتسب  ومــن  قبيلة جاهليتهم،  إلــى  ينتسب  ومــن  قبيلة جاهليتهم،  إلــى  ينتسب  ومــن  جاهليتهم، 
شريفة فله من املكانة واملنزلة واالحترام شريفة فله من املكانة واملنزلة واالحترام شريفة فله من املكانة واملنزلة واالحترام شريفة فله من املكانة واملنزلة واالحترام 

ما ليس ملن دونه من الناس.ما ليس ملن دونه من الناس.ما ليس ملن دونه من الناس.ما ليس ملن دونه من الناس.ما ليس ملن دونه من الناس.ما ليس ملن دونه من الناس.
ومنزلة  شـــأن  مــخــزوم  لبني  ومنزلة وكـــان  شـــأن  مــخــزوم  لبني  ومنزلة وكـــان  شـــأن  مــخــزوم  لبني  ومنزلة وكـــان  شـــأن  مــخــزوم  لبني  ومنزلة وكـــان  شـــأن  مــخــزوم  لبني  ومنزلة وكـــان  شـــأن  مــخــزوم  لبني  وكـــان 
أن  وحــدث  الــنــاس،  من  لكثير  أن ليست  وحــدث  الــنــاس،  من  لكثير  أن ليست  وحــدث  الــنــاس،  من  لكثير  أن ليست  وحــدث  الــنــاس،  من  لكثير  أن ليست  وحــدث  الــنــاس،  من  لكثير  ليست 
تستعير  كانت  مخزوم  بني  من  تستعير امــرأة  كانت  مخزوم  بني  من  تستعير امــرأة  كانت  مخزوم  بني  من  تستعير امــرأة  كانت  مخزوم  بني  من  امــرأة 
أراد  فلما  جتحده،  ثم  الناس  من  أراد املتاع  فلما  جتحده،  ثم  الناس  من  أراد املتاع  فلما  جتحده،  ثم  الناس  من  املتاع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يطبِّق عليها احلدَّ الشرعي النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يطبِّق عليها احلدَّ الشرعي النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يطبِّق عليها احلدَّ الشرعي 
عدم  إلــى  فسعوا  مخزوم،  بني  في  ــر  عدم أّث إلــى  فسعوا  مخزوم،  بني  في  ــر  عدم أّث إلــى  فسعوا  مخزوم،  بني  في  ــر  أّث

إقامة هذا احلد.إقامة هذا احلد.إقامة هذا احلد.

)أمام اخليار املناسب • أمامك عدد من العبارات املقترحة عناوين ملوضوع احلديث، ضع إشارة (

ال صلة له العبارة
باحلديث

يدل على جزء 
مناسبمن احلديث

النهي عن السرقة
إثبات شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألمته يوم القيامة

حترمي الشفاعة في احلدود
فضل بني مخزوم عند اهللا

منزلة أسامة بن زيد عند رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص
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أصابهم الَهمُّ بسببها.أهمتهم

يتجاسر عليه.يجترئ عليه
حبيب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.ِحبُّ رسول اهللا 

االستفهام لإلنكار، والشفاعة املطلوبة هنا: التوسط بعدم إقامة احلد على أتشفع
املرأة.

ذو املكانة واملنزلة.الشريف
أقسم باهللا.وأمي اهللا

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- السرقة جرمية عظيمة؛ ألن اهللا رتب عليها عقوبة شديدة وهي قطع اليد من مفصل الكف.
٢- اإلسالم يحارب اجلرائم بأنواعها، ويرتب على مقارفتها العقوبة الشديدة.

٣- من أسباب هالك األمم السابقة إقامة احلدود على الضعفاء وترك الوجهاء واألقوياء.
٤- غضب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عندما انتهكت حدود اهللا.

äÉ`ë∏£`°üe

الشفاعة: التوسط بني اثنني طلًبا حلصول أحدهما على منفعة من اآلخر.
احلد: العقوبة املقدرة شرًعا.

السرقة: أخذ املال خفية من حرزه.
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استنبط من احلديث سبب ضالل األمم السابقة؟  -١
دلل على عدل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث.  -٢

اذكر ثالًثا من فوائد إقامة احلدود.   -٣
ملاذا توصف عائشة - رضي اهللا عنها - بأنها أم املؤمنني؟  -٤

اذكر بعض فوائد إقامة احلدود حسب احلقول التالية:  •

فوائد ملن وقع في 
اجلرمية

فوائد ملن يفكر في 
فوائد للمجتمعفوائد للمجني عليهالوقوع في اجلرمية

-------------
-------------
---------------------------------------

------------
------------
-----------------------------------------

------------
------------
-----------------------------------------

----------
----------
---------------------------------------------

من  غضب  ذلك  ومع  باألجر،  عليها  ووعد  والشفاعة  التوسط  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حث   •
شفاعة أسامة بن زيد ‹، كيف ميكن التوفيق بني هذين املوقفني؟

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

ماذا حصل لهذه املرأة بعد احلد:  •
قالت عائشة رضي اهللا عنها: فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة فكانت تأتي 

بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.
ماذا تستفيد من ذلك؟  •

وما الفرق بني شفاعة عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ هنا، وشفاعة أسامة؟  •
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التثبت وترك العجلة.األناة

العقل، أو كظم الغضب. احللم

عباس  ابـــن  ــن  عباس ع ابـــن  ــن  عباس ع ابـــن  ــن  عباس ع ابـــن  ــن  عباس ع ابـــن  ــن  ع
أن  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  أن ـ  ـ  عنهما  اهللا  رضـــي  ـ 
ألشج  ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ألشج   ــال  ق ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رســـول 
ْصَلَتْنيِ  َخلَ ِفيَك  قيس:«ِإنَّ  عبد 

ْلُم َواَألَناُة». ـُه اْحلِ ُهَما اللَّ ُيِحبُّ

رواه مسلم في صحيحه (/) برقم (رواه مسلم في صحيحه (/) برقم (رواه مسلم في صحيحه (/) برقم (رواه مسلم في صحيحه (/) برقم (رواه مسلم في صحيحه (/) برقم (رواه مسلم في صحيحه (/) برقم (رواه مسلم في صحيحه (/) برقم (رواه مسلم في صحيحه (/) برقم (رواه مسلم في صحيحه (/) برقم (١٨١٨)، كتاب اإلميان، باب )، كتاب اإلميان، باب )، كتاب اإلميان، باب 
اإلميان باهللا تعالى ورسوله اإلميان باهللا تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص. 

وافدين على  املدينة  إلى  قيس  بنو عبد  وافدين على جاء  املدينة  إلى  قيس  بنو عبد  جاء 
ولقائه  ملقابلته  شوقهم  ولشدة  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  ولقائه رسول  ملقابلته  شوقهم  ولشدة  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  رسول 
األشج  املنذر  أمــا  إليه،  املجيء  استعجلوا  األشج ملسو هيلع هللا ىلص  املنذر  أمــا  إليه،  املجيء  استعجلوا  ملسو هيلع هللا ىلص 
فنزل أوًال في منزل له، ثم اغتسل ولبس الثياب فنزل أوًال في منزل له، ثم اغتسل ولبس الثياب 
املسجد فصلى ركعتني ودعا  املسجد فصلى ركعتني ودعا البيض، ثم دخل  البيض، ثم دخل 
فقصد النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فأثنىـ  عليه الصالة والسالمـ  فقصد النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فأثنىـ  عليه الصالة والسالمـ  

على موقفه وقال فيه ما ورد في هذا احلديث:على موقفه وقال فيه ما ورد في هذا احلديث:

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- إثبات صفة احملبة هللا تعالى على ما يليق بجالله وعظمته.
٢- على املسلم أن يربي نفسه على التأني في األمور حتى يعرف عواقبها.

٣- على املسلم أن يربي نفسه على التثبت فيما يبلغه من أقوال.
٤- يجوز أن ميدح املسلم أخاه بشرطني، األول: أن ميدحه بـ ............................................................
....................................الثاني: األمن من .................................................................................

ثم  للحديث،  مناسًبا  موضوًعا  اقترح   •
انقله في احلقل اخلاص به أعلى الصفحة.
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فيه  يتجلى  ملسو هيلع هللا ىلص  سيرته  من  موقًفا  اذكر  احلسنة،  بالصفات  الناس  أولى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   •
حلمه.(٭) 

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

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

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

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

 IAGô````b
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(٭)(٭)  ميكنك اإلفادة من صحيح البخاري حديث رقم ميكنك اإلفادة من صحيح البخاري حديث رقم ميكنك اإلفادة من صحيح البخاري حديث رقم ٣١٥٠ /  / ٥٨٠٩٥٨٠٩ .

«ليس  وحديث  احلديث  هذا  بني  قــارن    •
َرعة». الشديد بالصُّ

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

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

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

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

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

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

الوسائل  اقترح  زمالئك،  مع  بالتعاون    •
الشاب  بها  يكتسب  أن  يستطيع  التي 

األخالق احلسنة.
..................................................  

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

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

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

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

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

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

..................................................
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ما اسم أشج عبدالقيس؟  -١
دل احلديث على فضيلة التأّني ، هل يشمل ذلك التأني في عمل اخلير؟ وضح ذلك.  -٢

كيف تستطيع التغلب على خلق سيء فيك؟  -٣
ما صلة قرابة ابن عباس  بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص؟   -٤

ميارس اإلنسان األخالق عن طريق

ق والتصنعالفطرة واجلبّلة التخلُّ

في البداية تكون شاقة ثم تصبح يسيرةيؤديها بسهولة وُيسر
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ما ُينتفع به من املال أو نحوه من متاع الدنيا العَرض

هريرة       ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب عــن 
ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي 
هريرة       ــي  أب عــن 
ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي 
هريرة       ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب عــن 
ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي 
هريرة       ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب عــن 
ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي 
هريرة       ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب عــن 
ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي 
هريرة       ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب عــن 
ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي 
هريرة       ــي  أب هريرة      عــن  ــي  أب عــن 
ـ  رضي اهللا عنه ـ  عن النبي 
هريرة       ــي  أب عــن 

َعْن  الِغَنى  «َليَس  قال: قال:  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص 
الِغنى  ولكنَّ  العَرِض،  كْثرِة 

ِغَنى النَّْفس».

النفس،  غنى  الغنى  باب  في  النفس،   غنى  الغنى  باب  في  النفس،   غنى  الغنى  باب  في  النفس،   غنى  الغنى  باب  في  النفس،   غنى  الغنى  باب  في   ٦٤٤٦٦٤٤٦٦٤٤٦ برقم  برقم /   /١٥١٥ البخاري  البخاري رواه  البخاري رواه  رواه 
ورواه مسلم ورواه مسلم ٧٢٦/٢ برقم ١٠٥١١٠٥١١٠٥١

ثري،  رجل  ـ  السالم  عليه  ـ  موسى  قوم  في  ثري، كان  رجل  ـ  السالم  عليه  ـ  موسى  قوم  في  ثري، كان  رجل  ـ  السالم  عليه  ـ  موسى  قوم  في  كان 
ر على قومه  التكبُّ َمتّلكته مشاعر  ر على قومه آتاه اهللا ماًال كثيًرا،  التكبُّ َمتّلكته مشاعر  ر على قومه آتاه اهللا ماًال كثيًرا،  التكبُّ َمتّلكته مشاعر  آتاه اهللا ماًال كثيًرا، 
ثري،  رجل  ـ  السالم  عليه  ـ  موسى  قوم  في  كان 
ر على قومه  التكبُّ َمتّلكته مشاعر  آتاه اهللا ماًال كثيًرا، 
ثري،  رجل  ـ  السالم  عليه  ـ  موسى  قوم  في  ثري، كان  رجل  ـ  السالم  عليه  ـ  موسى  قوم  في  كان 
ر على قومه  التكبُّ َمتّلكته مشاعر  آتاه اهللا ماًال كثيًرا، 
ثري،  رجل  ـ  السالم  عليه  ـ  موسى  قوم  في  ثري، كان  رجل  ـ  السالم  عليه  ـ  موسى  قوم  في  كان 
ر على قومه  التكبُّ َمتّلكته مشاعر  آتاه اهللا ماًال كثيًرا، 
ثري،  رجل  ـ  السالم  عليه  ـ  موسى  قوم  في  كان 

واالستعالء عليهم، حتى أداه ذلك إلى العدوان عليهم واالستعالء عليهم، حتى أداه ذلك إلى العدوان عليهم واالستعالء عليهم، حتى أداه ذلك إلى العدوان عليهم واالستعالء عليهم، حتى أداه ذلك إلى العدوان عليهم 
وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال 
وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من 
وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال 
وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من 
وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال 
وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من 
وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال 
وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من 
وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال 
وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من 
وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال 
وعدم الكبر وَتِعُظه مبغّبة البغي، مع االعتراف بأن من 
وظلمهم، فكانت طائفة من قومه تنصحه باالعتدال 

حقه التمتع مبا آتاه اهللا دون إسراف أو مخيلة. لكن حقه التمتع مبا آتاه اهللا دون إسراف أو مخيلة. لكن حقه التمتع مبا آتاه اهللا دون إسراف أو مخيلة. لكن حقه التمتع مبا آتاه اهللا دون إسراف أو مخيلة. لكن حقه التمتع مبا آتاه اهللا دون إسراف أو مخيلة. لكن حقه التمتع مبا آتاه اهللا دون إسراف أو مخيلة. لكن حقه التمتع مبا آتاه اهللا دون إسراف أو مخيلة. لكن 
مشاعر الغرور غمرت نفسه وطمست بصيرته فأنسته مشاعر الغرور غمرت نفسه وطمست بصيرته فأنسته مشاعر الغرور غمرت نفسه وطمست بصيرته فأنسته مشاعر الغرور غمرت نفسه وطمست بصيرته فأنسته مشاعر الغرور غمرت نفسه وطمست بصيرته فأنسته مشاعر الغرور غمرت نفسه وطمست بصيرته فأنسته 
يشاء  من  اهللا  مينحه  وحــده،  اهللا  عند  من  ــرزق  ال يشاء أن  من  اهللا  مينحه  وحــده،  اهللا  عند  من  ــرزق  ال يشاء أن  من  اهللا  مينحه  وحــده،  اهللا  عند  من  ــرزق  ال يشاء أن  من  اهللا  مينحه  وحــده،  اهللا  عند  من  ــرزق  ال يشاء أن  من  اهللا  مينحه  وحــده،  اهللا  عند  من  ــرزق  ال يشاء أن  من  اهللا  مينحه  وحــده،  اهللا  عند  من  ــرزق  ال يشاء أن  من  اهللا  مينحه  وحــده،  اهللا  عند  من  ــرزق  ال أن 
لينظر أيشكر العبد أم يكفر. وفي مقابل من ينصحه لينظر أيشكر العبد أم يكفر. وفي مقابل من ينصحه لينظر أيشكر العبد أم يكفر. وفي مقابل من ينصحه لينظر أيشكر العبد أم يكفر. وفي مقابل من ينصحه لينظر أيشكر العبد أم يكفر. وفي مقابل من ينصحه 
ما  إلى  ويتشوف  إليه  يتطلع  من  هناك  كان  ما ويذّكره  إلى  ويتشوف  إليه  يتطلع  من  هناك  كان  ما ويذّكره  إلى  ويتشوف  إليه  يتطلع  من  هناك  كان  ما ويذّكره  إلى  ويتشوف  إليه  يتطلع  من  هناك  كان  ما ويذّكره  إلى  ويتشوف  إليه  يتطلع  من  هناك  كان  ويذّكره 
عنده . وعلى حني غّرة خسف اهللا به وبداره األرض. عنده . وعلى حني غّرة خسف اهللا به وبداره األرض. عنده . وعلى حني غّرة خسف اهللا به وبداره األرض. عنده . وعلى حني غّرة خسف اهللا به وبداره األرض. عنده . وعلى حني غّرة خسف اهللا به وبداره األرض. 

هل تعرف اسم ذلك الرجل؟.هل تعرف اسم ذلك الرجل؟.

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في مربع موضوع احلديث أعلى الصفحة.

 فضل الفقرحقيقة الغنىفضل الغني الشاكر
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بعض  اذكر  بها.  واالهتمام  الدنيا  متاع  على  احلرص  قلة  وهو  القلب،  غنى  هو  احملمود  الغنى   -١
الكلمات املرادفة لـ«غنى النفس» :

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

ينشأ غنى النفس عن الرضا بقضاء اهللا ـ تعالى ـ، والتسليم ألمره، والعلِم بأن الذي عند اهللا خيٌر وأبقى.  -٢
٣- حقيقة الغنى: صْرف العبد ماَله فيما ينفعه في دينه ودنياه.

ينشأ غنى النفس عن الرضا بقضاء اهللا ـ تعالى ـ، والتسليم ألمره، والعلِم بأن الذي عند اهللا خيٌر وأبقى.  -٢
٣- حقيقة الغنى: صْرف العبد ماَله فيما ينفعه في دينه ودنياه.

ينشأ غنى النفس عن الرضا بقضاء اهللا ـ تعالى ـ، والتسليم ألمره، والعلِم بأن الذي عند اهللا خيٌر وأبقى.  -٢

٤- من وسائل حتقيق غنى النفس: أن ينظر املسلم إلى من هو أقل منه في املال واجلاه واملنصب، وال 
ينظر إلى من هو فوقه(١). اذكر وسائل أخرى لتحقيق هذا املعنى:

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

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

ضرب اهللا مثًال للدنيا في عدة آيات من القرآن الكرمي، انقل واحدة منها:  •
 ......................................................................................................  
.... ......................................................................................................

أكمل احلديث التالي، مستفيًدا من هذه الكلمات (بدنه ـ الدنيا ـ سربه):  •
  «من أصبح آمًنا في ................... معافًى في ....................... عنده قوت يومه، 
واحلديث  احلديث  هذا  بني  وقارن  بحذافيرها»   ................... له  حيزت  فكأمنا 

موضوع الدرس.

أوجه االختالفأوجه الشبه

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

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

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

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

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

(١) احلديث بهذا املعنى رواه البخاري () احلديث بهذا املعنى رواه البخاري () احلديث بهذا املعنى رواه البخاري () احلديث بهذا املعنى رواه البخاري (٦٤٩٠/١١) ومسلم (٢٩٦٣٢٩٦٣).
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بالتعاون مع زمالئك، اذكر بعض فوائد غنى النفس.  •

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

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

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

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

ماذا تالحظ في هاتني الصورتني:  •

 

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

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

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

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

رعة»: قارن بني هذا احلديث وحديث «ليس الشديد بالصُّ  •
......................................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  

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

اذكر كلمة مرادفة ملعنى «غنى النفس» وكلمة أخرى مضادة للمعنى.  -١
التاجر والفقير، كيف ميكن أن يحقق كل منهما «غنى النفس»؟  -٢

ما الفرق بني غنى النفس والعجز عن حتصيل الرزق؟.  -٣

Ëƒ≤àdG
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حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام حـــكـــيـــم بـــــن حـــــزام 
صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب صحابي من وجهاء العرب 
عن  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  عن وكرمائهم،  يحدث  وكرمائهم، 
ــول: ســألــت  ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي ــول: ســألــت نــفــســه ف ــق ــي نــفــســه ف
فأعطاني،  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأعطاني، رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأعطاني، رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأعطاني، رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأعطاني، رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأعطاني، رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأعطاني، رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأعطاني، رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأعطاني، رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأعطاني، رسول  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
ثم  فأعطاني،  سألته  ثم ثــم  فأعطاني،  سألته  ثم ثــم  فأعطاني،  سألته  ثم ثــم  فأعطاني،  سألته  ثم ثــم  فأعطاني،  سألته  ثم ثــم  فأعطاني،  سألته  ثــم 
قال:  ثم  فأعطاني،  قال: سألته  ثم  فأعطاني،  قال: سألته  ثم  فأعطاني،  سألته 
املال  هذا  إن  حكيم،  املال «يا  هذا  إن  حكيم،  املال «يا  هذا  إن  حكيم،  «يا 
خضرة حلوة، فمن أخذه خضرة حلوة، فمن أخذه خضرة حلوة، فمن أخذه 
له  ـــورك  ب نفس  له بــســخــاوة  ـــورك  ب نفس  له بــســخــاوة  ـــورك  ب نفس  بــســخــاوة 
بإشراف  أخذه  ومن  بإشراف فيه،  أخذه  ومن  بإشراف فيه،  أخذه  ومن  فيه، 
فيه،  لــه  يــبــارك  لــم  فيه، نفس  لــه  يــبــارك  لــم  فيه، نفس  لــه  يــبــارك  لــم  فيه، نفس  لــه  يــبــارك  لــم  نفس 
وال  يأكل  كــالــذي  وال وكــان  يأكل  كــالــذي  وال وكــان  يأكل  كــالــذي  وال وكــان  يأكل  كــالــذي  وال وكــان  يأكل  كــالــذي  وال وكــان  يأكل  كــالــذي  وال وكــان  يأكل  كــالــذي  وكــان 
خير  العليا  اليد  خير يشبع.  العليا  اليد  خير يشبع.  العليا  اليد  خير يشبع.  العليا  اليد  خير يشبع.  العليا  اليد  خير يشبع.  العليا  اليد  خير يشبع.  العليا  اليد  يشبع. 
قال  السفلى».  اليد  قال من  السفلى».  اليد  قال من  السفلى».  اليد  قال من  السفلى».  اليد  قال من  السفلى».  اليد  قال من  السفلى».  اليد  قال من  السفلى».  اليد  قال من  السفلى».  اليد  من 
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بعدك  أحد  مال  من  بعدك آخذ  أحد  مال  من  بعدك آخذ  أحد  مال  من  بعدك آخذ  أحد  مال  من  آخذ 
الدنيا.  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  الدنيا. شيًئا  أفــارق  حتى  شيًئا 
ـــو بــكــر ـ رضــي  ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ف
حكيًما  يدعو  ـ  عنه  حكيًما اهللا  يدعو  ـ  عنه  حكيًما اهللا  يدعو  ـ  عنه  حكيًما اهللا  يدعو  ـ  عنه  حكيًما اهللا  يدعو  ـ  عنه  حكيًما اهللا  يدعو  ـ  عنه  حكيًما اهللا  يدعو  ـ  عنه  حكيًما اهللا  يدعو  ـ  عنه  حكيًما اهللا  يدعو  ـ  عنه  اهللا 
ـــو بــكــر ـ رضــي  ــكــان أب ف
حكيًما  يدعو  ـ  عنه  اهللا 
ـــو بــكــر ـ رضــي  ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ف
حكيًما  يدعو  ـ  عنه  اهللا 
ـــو بــكــر ـ رضــي  ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ف
حكيًما  يدعو  ـ  عنه  اهللا 
ـــو بــكــر ـ رضــي  ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ف
حكيًما  يدعو  ـ  عنه  اهللا 
ـــو بــكــر ـ رضــي  ــكــان أب ـــو بــكــر ـ رضــي ف ــكــان أب ف
حكيًما  يدعو  ـ  عنه  اهللا 
ـــو بــكــر ـ رضــي  ــكــان أب ف

وكــان  فــيــرفــض،  وكــان ليعطيه  فــيــرفــض،  وكــان ليعطيه  فــيــرفــض،  وكــان ليعطيه  فــيــرفــض،  وكــان ليعطيه  فــيــرفــض،  ليعطيه 
ـ  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  ـ عــمــر  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  ـ عــمــر  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  ـ عــمــر  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  ـ عــمــر  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  ـ عــمــر  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  ـ عــمــر  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  ـ عــمــر  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  ـ عــمــر  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  ـ عــمــر  عــنــه  اهللا  رضـــي  ـ  عــمــر 

يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.يدعوه ليعطيه فيأبى.
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كسب  باب  البيوع،  كتاب  في  كسب )  باب  البيوع،  كتاب  في  كسب )  باب  البيوع،  كتاب  في  كسب )  باب  البيوع،  كتاب  في  كسب )  باب  البيوع،  كتاب  في  كسب )  باب  البيوع،  كتاب  في  كسب )  باب  البيوع،  كتاب  في   (١٩٦٦١٩٦٦) برقم  البخاري  (رواه  برقم  البخاري  رواه 
الرجل وعمله بيده.الرجل وعمله بيده.

• ناقش مع زمالئك عنواًنا مناسًبا للحديث واكتبه في احلقل املخصص لذلك.

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

١- حث اإلسالم على العمل وترك الكسل والبطالة.
٢- فضل األكل من كسب اليد.

ـ يأكلون من عمل أيديهم، فكلهم قد رعوا  ـ على جاللة قدرهم عند اهللا تعالى  ٣- كان األنبياء 
الغنم، وكان داود ـ عليه السالم ـ يصنع الدروع، وقد أالن اهللا له احلديد، كما كان نوح جناًرا، 

وعمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في التجارة بادئ األمر.

الرزق يأتي اإلنسان من عدة طرق، منها ما  الرزق يأتي اإلنسان من عدة طرق، منها ما    
في الشكل التالي، حدد أيها أفضل:في الشكل التالي، حدد أيها أفضل:

اللقطة

الكسب من 
عمل اليد

اإلرث

النفقة

الصدقة

الهدية والتبرع

مصادر
الرزق
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وجل؟  عز  اهللا  بيد  رزقه  وأن  اهللا  على  التوكل  بحجة  ب  التكسُّ يترك  فيمن  رأيك  ما   •
(أجب من خالل فهمك لهذا احلديث).

..............................................................................................................  
هذا  من خالل  أنت  موقفك  ما  الرزق،  لكسب  اليدوي  العمل  الناس  بعض  يستعيب   •

احلديث؟
..............................................................................................................  

ملاذا خصَّ داود عليه السالم بالذكر؟ (تذكر أنه كان خليفة في األرض)(٭).  •
..............................................................................................................  

األعمال التالية مصدر للمال، حدد عمل اليد الذي يحث عليه اإلسالم بوضع عالمة   •
.(X) والعمل الذي ينهى عنه اإلسالم بوضع عالمة ( )

(    ) -  بيع املستلزمات املكتبية    
(    ) -  وظيفة مؤقتة في شركة     
(    ) -  بيع السجائر      
(    ) -  العمل في ورشة للسيارات    
(    ) -  السرقة      
(    ) -  العمل مع الوالد في احلقل    

بناء على هذا ما عمل اليد الذي يحث عليه اإلسالم؟
..............................................................................................................

Ëƒ≤àdG

دل احلديث على أن الفضل متعلق باألكل، دون اللباس والسكن. ما رأيك في هذه العبارة؟  -١
هل يؤثر العمل على مكانة اإلنسان بني الناس؟  -٢

ما اسم قبيلة املقداد بن معدي كرب رضي اهللا عنه.  -٣

(٭)  إذا لم تصل لإلجابة بنفسك فارجع إلى كتاب فتح الباري (٭)  إذا لم تصل لإلجابة بنفسك فارجع إلى كتاب فتح الباري (٭)  إذا لم تصل لإلجابة بنفسك فارجع إلى كتاب فتح الباري ٣٠٦٣٠٦/٤٤.
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بن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  بن عــن  اهللا  عبد  عــن 
ـ عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـعمرو  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـعمرو  عنهما  اهللا  رضي  ـ  ـعمرو  عنهما  اهللا  رضي  ـ  عمرو 
ــول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص: : :  ــال: قــال رس ــول اهللا ق ــال: قــال رس ق
«َأْربعوَن َخْصلًة أعالُهنَّ َمنيَحُة 
ــا ِمــن عــاِمــٍل يعمُل  َم الــَعــْنــِز، 
َثواِبها  َرجــاَء  ِمنها  ِبَخصلٍة 
َوتصديَق َموُعوِدها إال أْدخَلُه 

َة». ـُه بها اجلنَّ اللَّ
رواه البخاري رواه البخاري ٢/ برقم ٢٦٣١٢٦٣١ كتاب الهبة: باب فضل املنيحة. كتاب الهبة: باب فضل املنيحة. كتاب الهبة: باب فضل املنيحة. كتاب الهبة: باب فضل املنيحة.

äÉª∏µdG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
إعارة العنز لالستفادة من لبنهامنيحة العنز

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في حقل موضوع احلديث أعلى الصفحة.

فضل اإلنفاق في وجوه         فضل الهبة 
اخلير 

عدم احتقار  شيء من 
اخلير ولو قلَّ

مسلم  كــل  «عــلــى  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رســــول  مسلم قـــال  كــل  «عــلــى  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رســــول  قـــال 
«فيعمل  قــال:  يجد؟  لم  فإن  قالوا:  «فيعمل صدقة»،  قــال:  يجد؟  لم  فإن  قالوا:  صدقة»، 
أو  يستطع  لم  فــإن  قــالــوا:  ويتصدق»،  أو بيديه  يستطع  لم  فــإن  قــالــوا:  ويتصدق»،  أو بيديه  يستطع  لم  فــإن  قــالــوا:  ويتصدق»،  بيديه 
امللهوف»،  احلــاجــة  ذا  «فيعني  قـــال:  امللهوف»، يفعل؟  احلــاجــة  ذا  «فيعني  قـــال:  امللهوف»، يفعل؟  احلــاجــة  ذا  «فيعني  قـــال:  امللهوف»، يفعل؟  احلــاجــة  ذا  «فيعني  قـــال:  يفعل؟ 
قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيأمر باخلير أو قال قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيأمر باخلير أو قال قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيأمر باخلير أو قال قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيأمر باخلير أو قال 
باملعروف»، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك باملعروف»، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك 
عن الشر؛ فإنه له صدقة».  هل تتذكر أين مّر عن الشر؛ فإنه له صدقة».  هل تتذكر أين مّر 

بك هذا احلديث؟ 
تأمل الشكل في شرح ذلك احلديث وقارن تأمل الشكل في شرح ذلك احلديث وقارن تأمل الشكل في شرح ذلك احلديث وقارن 

بينه وبني احلديث التالي:
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١- أعمال اخلير كلها فاضلة، وأعظمها فضًال ما كان نفعه متعدًيا إلى اآلخرين.
٢- فضل منح العنز أو الشاة ونحوهما للمحتاجني، وهذا من التكافل االجتماعي في اإلسالم.

٣- من عمل بهذه اخلصال أو بعضها رجاَء ثوابها وتصديق موعودها أدخله اهللا اجلنة.
٤- من هذه اخلصال األربعني: إعانة الصانع، ومساعدة األخرق (الذي ال يحسن العمل)، والستر 
على  والداللة  املجلس،  في  والتفسح  عليه،  السرور  وإدخال  عرضه،  عن  والذب  املسلم،  على 

اخلير، والكالم الطيب، والغرس والزرع.
٥- ذكر احلديث أن اخلصال أربعون، ولم يذكر منها غير واحدة؛ خشية أن يزهد الناس في غيرها لو 

حددت لهم.

•É````°ûf

ب فيها اإلسالم، ومع ذلك أخفى وقتها؛ ترغيًبا للناس في االجتهاد في  ثمة أمور رغَّ  •
فعل اخلير، ومن ذلك:

١- ....................................................يوم اجلمعة  
.................................................................. -٢  

مما  كل  في  العنز  منيحة  تشبه  أمثلة  هات  وقت،  كل  في  تتجدد  اخلير  عمل  صور   •
يلي:

السيارة: ........................................... القلم: .........................................  
اآللة احلاسبة: ................................. .الهاتف احملمول: ...............................  

ذم اهللا ـ سبحانه ـ في القرآن الذين ال يعيرون بعض األمور التي ميكن أن ينتفع بها   •
غيرهم مع أنها ال تنقص باالستخدام، هل تتذكر اآلية التي تدل على هذا املعنى في 

»؟. «جزء َعمَّ
....................................................................................................  
..........................................................................................................

تخيل مجتمًعا يغلب على أفراده األنانية، صف حال ذلك املجتمع.  •
....................................................................................................  
..........................................................................................................
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اذكر لفظًا مرادفًا لـ «منيحة العنز».  -١
ما الفرق بني «منيحة العنز» والوقف؟  -٢

قارن بني هذا احلديث واحلديث الثامن والعشرين.  -٣

متى توفي عبداهللا بن عمرو - رضي اهللا عنهما -.  -٤
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اللعن: الطرد من رحمة اهللا، ومعناه إذا قاله إنسان آلخر: الدعاء بالطرد من رحمة اهللا.

عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء 
ـ قال: قال  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  قال ـ رضي اهللا عنه  ـ قال:  ـ رضي اهللا عنه 
عن أبي الدرداء 
ـ قال: قال  ـ رضي اهللا عنه 
عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء 
ـ قال: قال  ـ رضي اهللا عنه 
عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء 
ـ قال: قال  ـ رضي اهللا عنه 
عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء 
ـ قال: قال  ـ رضي اهللا عنه 
عن أبي الدرداء 

العْبَد  «إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص:: اهللا  اهللا رســـول  اهللا رســـول  اهللا رســـول  رســـول 
إلى  اللعنُة  َصعَدِت  َشيًئا  َلعَن  إذا 
ماِء ُدوَنها،  ماِء َفُتْغَلُق أبواُب السَّ السَّ
َأْبواُبها  َفُتغلُق  األْرِض  إلى  َتْهِبُط  ُثمَّ 
ُدوَنها، ُثمَّ َتأُخُذ َميِيًنا وِشماًال، فإذا 
الَّذي  إلى  َرَجعْت  َمساًغا  جتْد  لم 
ُلِعن، َفإن كان ِلذلَك َأهًال وإال 

َرَجَعْت إلى قاِئِلها».
ابن  احلافظ  قال  اللعن،  في  باب  األدب،  داود في كتاب  أبو  رواه  ابن   احلافظ  قال  اللعن،  في  باب  األدب،  داود في كتاب  أبو  رواه  ابن   احلافظ  قال  اللعن،  في  باب  األدب،  داود في كتاب  أبو  رواه  ابن   احلافظ  قال  اللعن،  في  باب  األدب،  داود في كتاب  أبو  رواه  ابن   احلافظ  قال  اللعن،  في  باب  األدب،  داود في كتاب  أبو  رواه  ابن   احلافظ  قال  اللعن،  في  باب  األدب،  داود في كتاب  أبو  رواه  ابن   احلافظ  قال  اللعن،  في  باب  األدب،  داود في كتاب  أبو  رواه   
حجر في الفتح (١٠//٤٦٧٤٦٧) عن إسناد أبي داود: «إسناد جيد».) عن إسناد أبي داود: «إسناد جيد».) عن إسناد أبي داود: «إسناد جيد».) عن إسناد أبي داود: «إسناد جيد».) عن إسناد أبي داود: «إسناد جيد».

ضع إشارة أمام أقرب جملة تعبر عن موضوع هذا احلديث واكتبها في مربع موضوع احلديث أعلى الصفحة.

 حترمي اللعنخطر اللعن       كراهية اللعن 

اللعن:

äÉ`ë∏£`°üe
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اإلثم  من  وهذا  اهللا عن رحمته،  يبعده  بأن  امللعون  على  يدعو  فإنه  باللعن  املسلم  يتلفظ  ١- حينما 
والعدوان إذا كان امللعون ال يستحق ذلك. 

كيف نفرق بني شخص يستحق اللعن وآخر ال يستحقه؟
..................................................................................................................................  

حتدث عن نعمة اللسان، وماذا لو فقدها اإلنسان؟حتدث عن نعمة اللسان، وماذا لو فقدها اإلنسان؟حتدث عن نعمة اللسان، وماذا لو فقدها اإلنسان؟حتدث عن نعمة اللسان، وماذا لو فقدها اإلنسان؟
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٢- الذين يستحقون اللعن هم من لعنهم اهللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
َبنيِّ ذلك. هل يعني ذلك أن يكون من دأب املسلم لعن اآلخرين؟ [ نعم     [ ال    

................................................................................................................................  
اللعنة أمرها عظيم؛ لذا تغلق أبواب السماء واألرض دونها.  -٣

من خطورة اللعن أنه يعود إلى صاحبه الذي تكلم به إذا لم يكن امللعون أهًال لذلك.  -٤

ما األسباب التي تدعو بعض الناس ألن يقعوا في اللعن؟.  •
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  

النابية  التلفظ باأللفاظ  وصلتك رسالة، يصف فيها صاحبها مجتمعه بأنهم اعتادوا   •
واللعن أثناء التخاطب فيما بينهم، ويطلب منك أن ترشده إلى بعض الوسائل التي 

تعينه على اإلقالع عن ذلك.
بالتعاون مع بعض زمالئك أعد رسالة جوابية الستشارته.  

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

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

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

من كتاب «رياض الصاحلني» أعد موعظة في أهمية حفظ اللسان.  •
تتنافس كل مجموعة من الطالب في جمع أكبر قدر من اآليات التي ذكر فيها كلمة   •

«اللعن» باشتقاقاتها.

اختر اإلجابة الصحيحة:  -١
دل احلديث على أن اللعنة إذا تلفظ بها صاحبها  

[ تصيب امللعون في كل حال.    [ تعود إلى قائلها إذا لم يكن امللعون أهًال لذلك.  
[ إياس بن ثعلبة     [عومير بن زيد. أبو الدرداء، كنية صحابي اسمه   [ جندب بن جنادة   

أيهما أشد: شتم املسلم أم لعنه؟ وملاذا؟.  -٢
بني احلديث الثالث والثالثني وحديث الدرس بعض أوجه الشبه. اذكرها.  -٣
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معناهاالكلمة
أي: املرأة.فضجرت
دعوها(٭)

فلعنتها(٭)

ِعمران  ِعمران عــن  ِعمران عــن  ِعمران عــن  ِعمران عــن  ِعمران عــن  عــن 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
ِعمران  عــن 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
ِعمران  ِعمران عــن  عــن 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
ِعمران  ِعمران عــن  عــن 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
ِعمران  ِعمران عــن  عــن 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
ِعمران  ِعمران عــن  عــن 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
ِعمران  عــن 

رسوُل  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  رسوُل عنهما  َبينما  قــال:  ـ  عنهما 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
رسوُل  َبينما  قــال:  ـ  عنهما 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
رسوُل  َبينما  قــال:  ـ  عنهما 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
رسوُل  َبينما  قــال:  ـ  عنهما 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
رسوُل  َبينما  قــال:  ـ  عنهما 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
رسوُل  َبينما  قــال:  ـ  عنهما 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
رسوُل  َبينما  قــال:  ـ  عنهما 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
رسوُل  َبينما  قــال:  ـ  عنهما 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اهللا اب ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب
رسوُل  َبينما  قــال:  ـ  عنهما 
اهللا  ــي  رض ـ  حصني  ــن  اب

َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض  اهللا اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض  َأْسفاِره َوامرأٌة  في  َبْعِض   في 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 
َأْسفاِره َوامرأٌة  َبْعِض   في 

َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 

َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 

َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 

َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 

َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 

َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 

َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  َفَضِجَرت ِمن  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 

َفلَعنْتها، َفِسِمَع ذِلك رسوُل اهللا 
َفَضِجَرت  ناقٍة  على  األْنَصار  ِمن 

َوَدَعوها؛  َعَليها  َما  «ُخُذوا  فقال:فقال:
َفإنَّها َمْلُعوَنٌة» قال ِعمران: فكأنِّي 
ما  اِس  النَّ في  َمتِْشي  اآلَن  أراهــا 

َيعِرُض لها َأحٌد. 
والصلة  البر  كتاب   ( والصلة   البر  كتاب   ( والصلة   البر  كتاب   (  ٢٥٩٥  ) برقم   ٢٠٠٤٢٠٠٤  /  ٤ مسلم  رواه 

واآلداب ، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها .واآلداب ، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها .واآلداب ، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها .واآلداب ، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها .واآلداب ، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها .

َيعِرُض لها َأحٌد. 

اللسان  ضبط  إلــى  ــه  وجَّ السابق،  اللسان احلديث  ضبط  إلــى  ــه  وجَّ السابق،  اللسان احلديث  ضبط  إلــى  ــه  وجَّ السابق،  احلديث 
عن  النهي  ولكن  املسلم،  للعن  إطالقه  عن وعــدم  النهي  ولكن  املسلم،  للعن  إطالقه  عن وعــدم  النهي  ولكن  املسلم،  للعن  إطالقه  وعــدم 
ه إلى اإلنسان  ه إلى اإلنسان اللعن ال يقتصر على اللعن املوجَّ ه إلى اإلنسان اللعن ال يقتصر على اللعن املوجَّ ه إلى اإلنسان اللعن ال يقتصر على اللعن املوجَّ اللعن ال يقتصر على اللعن املوجَّ
بل يشمل النهَي عن لعن احليوان؛ يجيء هذا بل يشمل النهَي عن لعن احليوان؛ يجيء هذا بل يشمل النهَي عن لعن احليوان؛ يجيء هذا بل يشمل النهَي عن لعن احليوان؛ يجيء هذا بل يشمل النهَي عن لعن احليوان؛ يجيء هذا بل يشمل النهَي عن لعن احليوان؛ يجيء هذا 
التوجيه في سياق ضبط اإلسالم للسان املسلم، التوجيه في سياق ضبط اإلسالم للسان املسلم، التوجيه في سياق ضبط اإلسالم للسان املسلم، التوجيه في سياق ضبط اإلسالم للسان املسلم، التوجيه في سياق ضبط اإلسالم للسان املسلم، التوجيه في سياق ضبط اإلسالم للسان املسلم، التوجيه في سياق ضبط اإلسالم للسان املسلم، التوجيه في سياق ضبط اإلسالم للسان املسلم، 

ورعايته احليوان.ورعايته احليوان.ورعايته احليوان.

• هل تناسب العبارة التالية موضوًعا للحديث: (كراهية لعن احليوان)؟
    انقلها إلى احلقل اخلاص مبوضوع احلديث إن كانت مناسبة، أو بعد تعديلها إن احتاجت إلى تعديل.

يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص.يتعرف الطالب بنفسه معنى الكلمة ويضعه في املكان املخصص. (٭)(٭)
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١- ال يقتصر اهتمام اإلسالم  على اإلنسان فقط، بل إنه يشمل احليوان. ومن صور اهتمام اإلسالم 
باحليوان:

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

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

٢- حترمي لعن احليوانات وغيرها.
النهي عن إيذاء احليوانات حتى ولو كان بالسب واللعن.  -٣

٤- على املسلم أن يتحرى احلق، وليس عيًبا أن يقع اإلنسان في اخلطأ، ولكن العيب أن يصر على 
م. اخلطأ، أو يعرض عن التعلُّ

٤- على املسلم أن يتحرى احلق، وليس عيًبا أن يقع اإلنسان في اخلطأ، ولكن العيب أن يصر على 
م. اخلطأ، أو يعرض عن التعلُّ

٤- على املسلم أن يتحرى احلق، وليس عيًبا أن يقع اإلنسان في اخلطأ، ولكن العيب أن يصر على 

٥- سرعة استجابة الصحابة رضي اهللا عنهم لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهكذا ينبغي أن يكون املؤمن سريع 
االستجابة هللا ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، َبنيِّ موضع سرعة استجابة الصحابة من احلديث:

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

Ëƒ≤àdG

من خالل احلديث ماذا ترتب على لعن املرأة ناقتها؟  •
......................................................................................................................  

ملاذا أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأن تترك الناقة التي لعنت؟  •
......................................................................................................................  

ما موقفك من الذين يؤذون احليوان بالضرب أو السب أو اللعن؟  •
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  

١-  ماذا فعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالناقة التي لعنتها صاحبتها؟
٢-  ما معنى اللعن؟

٣-  ِمبَ تنصح من يتخذ اللعن عادة في حديثه وتعامله؟
؟ ومب متيَّز؟

٣-  ِمبَ تنصح من يتخذ اللعن عادة في حديثه وتعامله؟
٤-  متى أسلم عمران بن حصني 
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معناهاالكلمة

أي أصول مختلفة، واملعادن جمع معدن وهو الشيء املستقر في األرض، الناس معادن
ومنها ما يكون نفيًسا ومنها ما يكون خسيًسا، وكذلك الناس.

تعلموا ما يهمهم من أمر دينهم، فضًال عن االزدياد في الفقه.فقهوا

الذي يظهر لكل طائفة مبا يرضيها.ذا الوجهني

ــرة ـ  ــرة ـ عــن أبــي هــري ــرة ـ عــن أبــي هــري ــرة ـ عــن أبــي هــري ــرة ـ عــن أبــي هــري ــرة ـ عــن أبــي هــري ــرة ـ عــن أبــي هــري ــرة ـ عــن أبــي هــري ــرة ـ عــن أبــي هــري ــرة ـ عــن أبــي هــري ــرة ـ عــن أبــي هــري عــن أبــي هــري
رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا 
ــرة ـ  عــن أبــي هــري
رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا 
ــرة ـ  ــرة ـ عــن أبــي هــري عــن أبــي هــري
رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا 
ــرة ـ  ــرة ـ عــن أبــي هــري عــن أبــي هــري
رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا 
ــرة ـ  ــرة ـ عــن أبــي هــري عــن أبــي هــري
رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا 
ــرة ـ  ــرة ـ عــن أبــي هــري عــن أبــي هــري
رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا 
ــرة ـ  ــرة ـ عــن أبــي هــري عــن أبــي هــري
رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا 
ــرة ـ  ــرة ـ عــن أبــي هــري عــن أبــي هــري
رضي اهللا عنه ـ َعن رسوِل اهللا 
ــرة ـ  عــن أبــي هــري

اَس َمعاِدَن،  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص قال: قال: قال: قال: «َجتِدوَن النَّ
في  ِخياُرهم  اإلســالِم  في  ِخياُرُهْم 
خيَر  ــدون  َوَجتِ َفُقهوا،  إذا  ِة  اجلاِهليَّ
له  ُهم  َأشدَّ أِن  الشَّ َهذا  في  الناِس 
َذا  اِس  النَّ َشرَّ  َوجتــُدوَن  َكراِهَيًة، 
َهــؤالِء  َيْأتي  ــذي  الَّ الَوْجَهِني: 

ِبَوْجٍه َوهؤالِء ِبَوْجٍه».
رواه مسلم ١٩٥٨١٩٥٨/٤ برقم  برقم ٢٥٢٦٢٥٢٦.

الناس  مــن  غيره  عــن  الشخص  متيز  صفة  الناس كــل  مــن  غيره  عــن  الشخص  متيز  صفة  الناس كــل  مــن  غيره  عــن  الشخص  متيز  صفة  كــل 
تؤلف جانًبا من شخصيته، فذكاؤه وقدراته اخلاصة تؤلف جانًبا من شخصيته، فذكاؤه وقدراته اخلاصة تؤلف جانًبا من شخصيته، فذكاؤه وقدراته اخلاصة 
وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراؤه ومعتقداته من وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراؤه ومعتقداته من وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراؤه ومعتقداته من وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراؤه ومعتقداته من 
مقومات شخصيته، وكذلك مزاجه وضبط انفعاالته مقومات شخصيته، وكذلك مزاجه وضبط انفعاالته مقومات شخصيته، وكذلك مزاجه وضبط انفعاالته مقومات شخصيته، وكذلك مزاجه وضبط انفعاالته مقومات شخصيته، وكذلك مزاجه وضبط انفعاالته 
لآلخرين  وتقبله  ومــخــاوفــه  طــمــوحــه  لآلخرين ومــســتــوى  وتقبله  ومــخــاوفــه  طــمــوحــه  لآلخرين ومــســتــوى  وتقبله  ومــخــاوفــه  طــمــوحــه  لآلخرين ومــســتــوى  وتقبله  ومــخــاوفــه  طــمــوحــه  لآلخرين ومــســتــوى  وتقبله  ومــخــاوفــه  طــمــوحــه  لآلخرين ومــســتــوى  وتقبله  ومــخــاوفــه  طــمــوحــه  لآلخرين ومــســتــوى  وتقبله  ومــخــاوفــه  طــمــوحــه  لآلخرين ومــســتــوى  وتقبله  ومــخــاوفــه  طــمــوحــه  ومــســتــوى 
يشكل  ذلك  كل  معهم...  التعامل  في  يشكل وطريقته  ذلك  كل  معهم...  التعامل  في  يشكل وطريقته  ذلك  كل  معهم...  التعامل  في  يشكل وطريقته  ذلك  كل  معهم...  التعامل  في  يشكل وطريقته  ذلك  كل  معهم...  التعامل  في  يشكل وطريقته  ذلك  كل  معهم...  التعامل  في  وطريقته 
شخصيته اخلاصة به، والناس يختلفون ويتشابهون شخصيته اخلاصة به، والناس يختلفون ويتشابهون شخصيته اخلاصة به، والناس يختلفون ويتشابهون شخصيته اخلاصة به، والناس يختلفون ويتشابهون شخصيته اخلاصة به، والناس يختلفون ويتشابهون شخصيته اخلاصة به، والناس يختلفون ويتشابهون 
يفترقون  أو  ما يشتركون  يفترقون في شخصياتهم بحسب  أو  ما يشتركون  يفترقون في شخصياتهم بحسب  أو  ما يشتركون  يفترقون في شخصياتهم بحسب  أو  ما يشتركون  يفترقون في شخصياتهم بحسب  أو  ما يشتركون  في شخصياتهم بحسب 
فيه من الصفات، وكما أنهم يختلفون في حقيقة فيه من الصفات، وكما أنهم يختلفون في حقيقة فيه من الصفات، وكما أنهم يختلفون في حقيقة فيه من الصفات، وكما أنهم يختلفون في حقيقة فيه من الصفات، وكما أنهم يختلفون في حقيقة 
في  ـ  أيًضا  ـ  يختلفون  فإنهم  وسجاياهم  في طباعهم  ـ  أيًضا  ـ  يختلفون  فإنهم  وسجاياهم  في طباعهم  ـ  أيًضا  ـ  يختلفون  فإنهم  وسجاياهم  في طباعهم  ـ  أيًضا  ـ  يختلفون  فإنهم  وسجاياهم  طباعهم 

تصور كل واحد منهم حلقيقة شخصيته.تصور كل واحد منهم حلقيقة شخصيته.تصور كل واحد منهم حلقيقة شخصيته.تصور كل واحد منهم حلقيقة شخصيته.

• اختر موضوًعا لهذا احلديث، واكتبه في احلقل املخصص لذلك.
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الناس ـ وإن كان أصلهم واحًدا ـ فإنهم مختلفون في الطباع واألخالق واإلمكانات وقبول اخلير   -١
والشر.

٢- يقّر اإلسالم شرَف النسب وفضيلة املوطن، ولكنه يراعي في ذلك أمرين:
•  تعليق الفضل واألجر بحسب ما يعمله العبد من خصال اإلميان الظاهرة والباطنة.

•  منع التفاخر باألنساب وعّد ذلك جاهلية وعصبية.
٣- فضيلة التفقه في دين اهللا.

ر أن الهداية بيد اهللا، وقد يكون بعض الناس أيام كفره أو فسقه من أشد  ٤- على العاقل أن يقدِّ
الناس عداوة لإلسالم، فإذا تاب وأسلم كان من خير العاملني له املجاهدين في سبيله الداعني إليه 

باحلكمة واملوعظة احلسنة.
العون  أسباب  له من  يهيىء  اهللا  فإن  منه،  دونها) دون تشوف  فما  (إمارة  ل مسؤولية  ٥- من حتمَّ

والتوفيق ما يجعله ـ بفضل اهللا ـ قائًما بحقوقها.
«ذي  فعل  النفاق  نوَعي  أّي  فمن  عليهم،  والتحايل  الناس  خداع  ومنه  دنيئة،  خصلة  النفاق   -٦

الوجهني»؟ 
[ نفاق عملي. [ نفاق اعتقادي.    

٧- في احلديث ترغيب في التوبة وحٌث عليها، َبنيِّ وجه ذلك.
..............................................................................................................................  

من خالل معرفتك بسير الصحابة، اذكر ثالثة ممن كانوا شديدي العداوة لإلسالم ثم   •
صاروا من خير الناس بعد إسالمهم.

 ......................................................................................................... - ١  
......................................................................................................... - ٢  
......................................................................................................... - ٣  
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(من أهم العوامل املؤثرة في تكوين الشخصية: الوراثة،   •
الثقافية  املؤثرات  التنشئة،  وأساليب  األســرة  اِخللقة، 
واالجتماعية، األزمات والنجاحات النفسية) ناقش هذه 

اجلملة مع زمالئك.
................................................................................  
................................................................................

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

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

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

نعيم بن مسعود، صحابي كان له إسهام في غزوة اخلندق،   •
هل يعد فعل نعيم ـ رضي اهللا عنه ـ من قبيل أفعال «ذي 

الوجهني» وملاذا؟
................................................................................  
................................................................................

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

.

............................................الصوت احلسن......................املوهبة

......................الدفاع عن اإلسالمتالوة القرآناجلهاداملجال

......................حسان بن ثابت......................خالد بن الوليدمثاله

•É````°ûf

بالغلظة  يتَِّسمون  أفـــراد  املــخــدرات  عصابات  بعض  (يتزعم   -١
نفعهم  فإن  اهتدوا  ولو  الهداية  لهم  يتوقع  ال  وهؤالء  والشراسة، 

سيكون محدوًدا) ما رأيك في هذه العبارة؟
ما الصفة املضادة لـ «ذي الوجهني»؟  -٢

اذكر بعض الوسائل التي ترتقي بشخصية اإلنسان.  -٣

(من أهم العوامل املؤثرة في تكوين الشخصية: الوراثة،   •
الثقافية  املؤثرات  التنشئة،  وأساليب  األســرة  اِخللقة، 
واالجتماعية، األزمات والنجاحات النفسية) ناقش هذه 
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أحد  عياض،  بن  أحد الفضيل  عياض،  بن  الفضيل 
في  املشهورين  اإلســالم  في أعــالم  املشهورين  اإلســالم  في أعــالم  املشهورين  اإلســالم  في أعــالم  املشهورين  اإلســالم  أعــالم 
الهجرة (ت:  الثاني من  الهجرة (ت: القرن  الثاني من  الهجرة (ت: القرن  الثاني من  الهجرة (ت: القرن  الثاني من  الهجرة (ت: القرن  الثاني من  الهجرة (ت: القرن  الثاني من  الهجرة (ت: القرن  الثاني من  الهجرة (ت: القرن  الثاني من  القرن 
قـــدوة ثْبت،  إمـــام  قـــدوة ثْبت، هـــــ)،  إمـــام  قـــدوة ثْبت، هـــــ)،  إمـــام  قـــدوة ثْبت، هـــــ)،  إمـــام  قـــدوة ثْبت، هـــــ)،  إمـــام  قـــدوة ثْبت، هـــــ)،  إمـــام  قـــدوة ثْبت، هـــــ)،  إمـــام  قـــدوة ثْبت، هـــــ)،  إمـــام  قـــدوة ثْبت، هـــــ)،  إمـــام  ١٨٧١٨٧١٨٧هـــــ)، 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 
مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 
مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 
مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 
مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 
مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 
مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 
مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 
مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 
مــن اهللا تــعــالــى، تــولــى إمــامــة 
اشتهر بالعبادة والورع واخلوف 

املسجد احلرام.املسجد احلرام.املسجد احلرام.املسجد احلرام.املسجد احلرام.املسجد احلرام.
كان يوًما ما أحد اللصوص كان يوًما ما أحد اللصوص كان يوًما ما أحد اللصوص كان يوًما ما أحد اللصوص كان يوًما ما أحد اللصوص كان يوًما ما أحد اللصوص كان يوًما ما أحد اللصوص 
الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب الذين يقطعون الطريق، أحب 
فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران فتاة، فبينما هو يرتقي اجلدران 
قوله  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  إليها 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
قوله  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  إليها 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
قوله  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  إليها 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
قوله  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  إليها 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
قوله  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  إليها 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
قوله  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  إليها 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
قوله  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  إليها 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
قوله  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  قوله إليها  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  إليها 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
قوله  يقرأ  تالًيا  سمع  إذ  إليها 

آمنوا أن تخشع قلوبهم...﴾ آمنوا أن تخشع قلوبهم...﴾ آمنوا أن تخشع قلوبهم...﴾ 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
آمنوا أن تخشع قلوبهم...﴾ 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  للذين ت يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت
آمنوا أن تخشع قلوبهم...﴾ 
للذين  يــــأِن  ﴿ألــــم  ــعــالــى:  ت

سمع  فلما  سمع ]  فلما   [١٦ [احلــديــد: [احلــديــد: 
يا ربِّ قد آن،  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  يا ربِّ قد آن، اآلية  بلى  قال:  اآلية 
سمع  فلما   [
يا ربِّ قد آن،  بلى  قال:  اآلية 
سمع  فلما  سمع ]  فلما   [
يا ربِّ قد آن،  بلى  قال:  اآلية 
سمع  فلما  سمع ]  فلما   [
يا ربِّ قد آن،  بلى  قال:  اآلية 
سمع  فلما   [

دار  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  دار فرجع حتى  إلى  الليل  آواه  فرجع حتى 
خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة خربة مهجورة، فإذا هو بقافلة 
ــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  ــال قـــال  وق ــرحــل،  ن بعضهم:  قـــال 
فإن  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  بعضهم: 
يقطع  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  يقطع «فضيًال»  الطريق  على  «فضيًال» 
فإن  نصبح؛  حتى  بعضهم: 
يقطع  الطريق  على  «فضيًال» 
فإن  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  بعضهم: 
يقطع  الطريق  على  «فضيًال» 
فإن  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  بعضهم: 
يقطع  الطريق  على  «فضيًال» 
فإن  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  بعضهم: 
يقطع  الطريق  على  «فضيًال» 
فإن  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  بعضهم: 
يقطع  الطريق  على  «فضيًال» 
فإن  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  بعضهم: 
يقطع  الطريق  على  «فضيًال» 
فإن  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  بعضهم: 
يقطع  الطريق  على  «فضيًال» 
فإن  نصبح؛  حتى  فإن بعضهم:  نصبح؛  حتى  بعضهم: 
يقطع  الطريق  على  «فضيًال» 
فإن  نصبح؛  حتى  بعضهم: 

علينا.
ــا  ــال:أن وق الفضيل  ــا ففكر  ــال:أن وق الفضيل  ففكر 
املعاصي،  فــي  بالليل  املعاصي، أســعــى  فــي  بالليل  أســعــى 
وقــــوم مـــن املــســلــمــني هــاهــنــا وقــــوم مـــن املــســلــمــني هــاهــنــا 
اهللا  أرى  ــــا  وم ــي،  ــن ــون ــخــاف اهللا ي أرى  ــــا  وم ــي،  ــن ــون ــخــاف ي
وقــــوم مـــن املــســلــمــني هــاهــنــا 
اهللا  أرى  ــــا  وم ــي،  ــن ــون ــخــاف ي
وقــــوم مـــن املــســلــمــني هــاهــنــا وقــــوم مـــن املــســلــمــني هــاهــنــا 
اهللا  أرى  ــــا  وم ــي،  ــن ــون ــخــاف ي
وقــــوم مـــن املــســلــمــني هــاهــنــا 

ساقني إليهم إال ألرتدع، اللهم ساقني إليهم إال ألرتدع، اللهم 
وجعلُت  إليَك،  تبُت  قد  وجعلُت إني  إليَك،  تبُت  قد  إني 
ساقني إليهم إال ألرتدع، اللهم 
وجعلُت  إليَك،  تبُت  قد  إني 
ساقني إليهم إال ألرتدع، اللهم ساقني إليهم إال ألرتدع، اللهم 
وجعلُت  إليَك،  تبُت  قد  إني 
ساقني إليهم إال ألرتدع، اللهم 

احلــرام  البيت  مــجــاورَة  احلــرام توبتي  البيت  مــجــاورَة  توبتي 
وجعلُت  إليَك،  تبُت  قد  إني 
احلــرام  البيت  مــجــاورَة  توبتي 
وجعلُت  إليَك،  تبُت  قد  وجعلُت إني  إليَك،  تبُت  قد  إني 
احلــرام  البيت  مــجــاورَة  توبتي 
وجعلُت  إليَك،  تبُت  قد  إني 

(لزومه للعبادة).(لزومه للعبادة).(لزومه للعبادة).(لزومه للعبادة).(لزومه للعبادة).(لزومه للعبادة).(لزومه للعبادة).(لزومه للعبادة).(لزومه للعبادة).(لزومه للعبادة).

يوظف اإلسالم كل طاقة نحو اخلير، امأل احلقول الفارغة فيما يلي:  •
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ــى  ــوس ـــــي م ــى عــــن أب ــوس ـــــي م ــى عــــن أب ــوس ـــــي م ــى عــــن أب ــوس ـــــي م ــى عــــن أب ــوس ـــــي م ــى عــــن أب ــوس ـــــي م عــــن أب
ـ  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  ـ األشعري  عنه  اهللا  رضــي  ـ  األشعري 
ــى  ــوس ـــــي م عــــن أب
ـ  عنه  اهللا  رضــي  ـ  األشعري 
ــى  ــوس ـــــي م ــى عــــن أب ــوس ـــــي م عــــن أب
ـ  عنه  اهللا  رضــي  ـ  األشعري 
ــى  ــوس ـــــي م ــى عــــن أب ــوس ـــــي م عــــن أب
ـ  عنه  اهللا  رضــي  ـ  األشعري 
ــى  ــوس ـــــي م عــــن أب

«َمْن َأحبَّ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:
ـُه ِلقاَءه، َومْن  ِلقاَء اِهللا َأَحبَّ اللَّ

َكِرَه ِلقاَء اهللا َكِرَه اهللا ِلقاَءه».

٢٠٦٧٢٠٦٧/٤ ومسلم  ومسلم )،   ،(٦٥٠٨٦٥٠٨٦٥٠٨٦٥٠٨) برقم   ) برقم   ) برقم   ) برقم   ٢٣٨٧/٥ البخاري  البخاري رواه  رواه 
برقم (برقم (٢٦٨٦).

åjó◊G ´ƒ°Vƒe ‘ äGOÉ°TQEG

في  واملذكور  مستحب،  وقــدر  واجــب  قدر  ومنهما  اإلميــان،  من  للقائه  واالستعداد  اهللا  ١- حب 
احلديث من القدر: ..................................................................................................

٢-  مما يعني على محبة لقاء اهللا: امتثال أوامره واجتناب نواهيه.
٣-  عند نزول املوت تبشر املالئكة املؤمن مبنزله في اجلنة فيحب لقاء اهللا فيحب اهللا لقاءه.

٤-  الكافر يبغضه اهللا لكفره لذا فهو يكره لقاء اهللا؛ ألنه يعلم أن مصيره النار. 
ماذا تتوقع أن تكون مشاعر من يقع في املعاصي ويقارفها؟  

...............................................................................................................................  
واجتناب  الواجبات  كعمل  لربه  محبته  من  تزيد  التي  األعمال  على  يحرص  أن  املسلم  ٥-  على 

احملرمات واإلكثار من النوافل.

أحرص  بأنهم  الناس  من  طائفة  اهللا  أحرص وصــف  بأنهم  الناس  من  طائفة  اهللا  أحرص وصــف  بأنهم  الناس  من  طائفة  اهللا  وصــف 
الناس على احلياة، وحينما ادعوا أنهم أولياء هللا الناس على احلياة، وحينما ادعوا أنهم أولياء هللا الناس على احلياة، وحينما ادعوا أنهم أولياء هللا 
من دون الناس ألزمهم اهللا بتمني املوت إن كانوا من دون الناس ألزمهم اهللا بتمني املوت إن كانوا من دون الناس ألزمهم اهللا بتمني املوت إن كانوا من دون الناس ألزمهم اهللا بتمني املوت إن كانوا 
اهللا  يخبر  كما  ـ  يتمنوه  لن  ولكنهم  اهللا صادقني،  يخبر  كما  ـ  يتمنوه  لن  ولكنهم  اهللا صادقني،  يخبر  كما  ـ  يتمنوه  لن  ولكنهم  اهللا صادقني،  يخبر  كما  ـ  يتمنوه  لن  ولكنهم  صادقني، 

عنهم ـ وذلك ألمر ما.
املوت  يتمنون  ال  وملــاذا  الناس؟  هــوالء  املوت فمن  يتمنون  ال  وملــاذا  الناس؟  هــوالء  املوت فمن  يتمنون  ال  وملــاذا  الناس؟  هــوالء  فمن 

ما دام أنهم أولياء هللا ـ على حد قولهم ـ؟.ما دام أنهم أولياء هللا ـ على حد قولهم ـ؟.
قارن بني إجابتك واحلديث التالي:
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اذكر بعض األمثلة على ما يعمق محبة اهللا في قلب عبده املؤمن.  -١
كيف يعرف املسلم أنه يحب اهللا حًقا أو يحبه مبستوى قليل؟  -٢

(آل عمران: ٣١)   ˝ ˚ ـ:  تعالى  ـ  اهللا  قال   -٣
أوجد عالقة بني هذه اآلية واحلديث موضوع الدرس.

ما موقفك من شاب غلبت عليه مشاعر اليأس واإلحباط فلجأ إلى االنتحار؛ بحجة أنه   •
ملَّ الدنيا ويحب لقاء اهللا؟

.............................................................................................................  
كيف نزيد من محبتنا هللا ولقائه؟  •

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

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

............................................................................................................  
اذكر  واملتقني،  الذين يحبهم، كاحملسنني  الناس  القرآن عدًدا من أصناف  في  اهللا  ذكر   •

بعض اآليات في هذا املعنى.
............................................................................................................  
............................................................................................................  
............................................................................................................  

قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإلميان: أن يكون اهللا ورسوله   •
أحب إليه مما سواهما، وأن يحب املرء ال يحبه إال هللا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 

إذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف في النار». متفق عليه.
اربط بني هذا احلديث وحديث الدرس.  

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

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

............................................................................................................  
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اسمه ونسبه:اسمه ونسبه: هو ُنفيع بن احلارث الثقفي، سمي بأبي بكرة ألنه تدلى من بكرة يوم حصار  هو ُنفيع بن احلارث الثقفي، سمي بأبي بكرة ألنه تدلى من بكرة يوم حصار  هو ُنفيع بن احلارث الثقفي، سمي بأبي بكرة ألنه تدلى من بكرة يوم حصار  هو ُنفيع بن احلارث الثقفي، سمي بأبي بكرة ألنه تدلى من بكرة يوم حصار 
الطائف فنزل إلى النبي الطائف فنزل إلى النبي الطائف فنزل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص.

من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: كان من فقهاء الصحابة وفضالئهم وصاحليهم، روى عدًدا من األحاديث  كان من فقهاء الصحابة وفضالئهم وصاحليهم، روى عدًدا من األحاديث  كان من فقهاء الصحابة وفضالئهم وصاحليهم، روى عدًدا من األحاديث 
عن رسول اهللا عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص..

وفاته:وفاته: توفى رضي اهللا عنه سنة (  توفى رضي اهللا عنه سنة (  توفى رضي اهللا عنه سنة (  توفى رضي اهللا عنه سنة (  توفى رضي اهللا عنه سنة ( ٥١٥١ ) من الهجرة. ) من الهجرة. ) من الهجرة. ) من الهجرة. ) من الهجرة.

اسمه ونسبه: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة؛ ألنه عاد من املرعى بهرة  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة؛ ألنه عاد من املرعى بهرة  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة؛ ألنه عاد من املرعى بهرة  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة؛ ألنه عاد من املرعى بهرة  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة؛ ألنه عاد من املرعى بهرة  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة؛ ألنه عاد من املرعى بهرة  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى بأبي هريرة؛ ألنه عاد من املرعى بهرة 
يحملها. 

من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: أسلم في السنة السابعة من الهجرة وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث  أسلم في السنة السابعة من الهجرة وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث  أسلم في السنة السابعة من الهجرة وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث  أسلم في السنة السابعة من الهجرة وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث  أسلم في السنة السابعة من الهجرة وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث  أسلم في السنة السابعة من الهجرة وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث  أسلم في السنة السابعة من الهجرة وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث 
ملالزمته رسول اهللا ملالزمته رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ولدعوة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص له باحلفظ، كان من أصحاب الصفة، وكان إذا  له باحلفظ، كان من أصحاب الصفة، وكان إذا  له باحلفظ، كان من أصحاب الصفة، وكان إذا  له باحلفظ، كان من أصحاب الصفة، وكان إذا 
أمه، فيسلِّم عليها، ويقول: رحمك اهللا كما ربيتني  باب  بيته يقف على  أمه، فيسلِّم عليها، ويقول: رحمك اهللا كما ربيتني أراد أن يخرج من  باب  بيته يقف على  أمه، فيسلِّم عليها، ويقول: رحمك اهللا كما ربيتني أراد أن يخرج من  باب  بيته يقف على  أمه، فيسلِّم عليها، ويقول: رحمك اهللا كما ربيتني أراد أن يخرج من  باب  بيته يقف على  أمه، فيسلِّم عليها، ويقول: رحمك اهللا كما ربيتني أراد أن يخرج من  باب  بيته يقف على  أمه، فيسلِّم عليها، ويقول: رحمك اهللا كما ربيتني أراد أن يخرج من  باب  بيته يقف على  أراد أن يخرج من 
أكثر من ٨٠٠ بررتني كبيًرا . روى عنه  السالَم وتقول: رحمك اهللا كما  َفَتُردُّ عليه  أكثر من صغيًرا.  بررتني كبيًرا . روى عنه  السالَم وتقول: رحمك اهللا كما  َفَتُردُّ عليه  أكثر من صغيًرا.  بررتني كبيًرا . روى عنه  السالَم وتقول: رحمك اهللا كما  َفَتُردُّ عليه  أكثر من صغيًرا.  بررتني كبيًرا . روى عنه  السالَم وتقول: رحمك اهللا كما  َفَتُردُّ عليه  أكثر من صغيًرا.  بررتني كبيًرا . روى عنه  السالَم وتقول: رحمك اهللا كما  َفَتُردُّ عليه  أكثر من صغيًرا.  بررتني كبيًرا . روى عنه  السالَم وتقول: رحمك اهللا كما  َفَتُردُّ عليه  أكثر من صغيًرا.  بررتني كبيًرا . روى عنه  السالَم وتقول: رحمك اهللا كما  َفَتُردُّ عليه  صغيًرا. 

صحابي وتابعي.صحابي وتابعي.صحابي وتابعي.صحابي وتابعي.
وفاته : توفي سنة  توفي سنة  توفي سنة  توفي سنة ٥٧٥٧ هـ رضي اهللا عنه وأرضاه . هـ رضي اهللا عنه وأرضاه . هـ رضي اهللا عنه وأرضاه . هـ رضي اهللا عنه وأرضاه .

اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه: هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ـ رضي اهللا عنهما ـ . هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ـ رضي اهللا عنهما ـ . هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ـ رضي اهللا عنهما ـ . هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ـ رضي اهللا عنهما ـ . هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ـ رضي اهللا عنهما ـ . هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ـ رضي اهللا عنهما ـ . هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ـ رضي اهللا عنهما ـ . هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ـ رضي اهللا عنهما ـ . هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي ـ رضي اهللا عنهما ـ .
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: أسلم مبكة مع أبيه وهو صغير وهاجر إلى املدينة، وكان من فقهاء الصحابة  أسلم مبكة مع أبيه وهو صغير وهاجر إلى املدينة، وكان من فقهاء الصحابة  أسلم مبكة مع أبيه وهو صغير وهاجر إلى املدينة، وكان من فقهاء الصحابة  أسلم مبكة مع أبيه وهو صغير وهاجر إلى املدينة، وكان من فقهاء الصحابة  أسلم مبكة مع أبيه وهو صغير وهاجر إلى املدينة، وكان من فقهاء الصحابة  أسلم مبكة مع أبيه وهو صغير وهاجر إلى املدينة، وكان من فقهاء الصحابة 
وعلمائهم، ومن أكثرهم رواية للحديث وكتابة له، وكان صاحب زهد وورع، شهد اخلندق وعلمائهم، ومن أكثرهم رواية للحديث وكتابة له، وكان صاحب زهد وورع، شهد اخلندق وعلمائهم، ومن أكثرهم رواية للحديث وكتابة له، وكان صاحب زهد وورع، شهد اخلندق وعلمائهم، ومن أكثرهم رواية للحديث وكتابة له، وكان صاحب زهد وورع، شهد اخلندق وعلمائهم، ومن أكثرهم رواية للحديث وكتابة له، وكان صاحب زهد وورع، شهد اخلندق وعلمائهم، ومن أكثرهم رواية للحديث وكتابة له، وكان صاحب زهد وورع، شهد اخلندق وعلمائهم، ومن أكثرهم رواية للحديث وكتابة له، وكان صاحب زهد وورع، شهد اخلندق 
احلج  يكثر  وغيرها. كان  املواسم  في  الناس  يفتي  احلج  سنة  يكثر  وغيرها. كان  املواسم  في  الناس  يفتي  احلج  سنة  يكثر  وغيرها. كان  املواسم  في  الناس  يفتي  ٦٠ سنة  النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص بعد  بعدها، عاش  النبي وما  بعد  بعدها، عاش  وما 

والصدقة، فإذا اشتد إعجابه بشيء من ماله تصدق به.والصدقة، فإذا اشتد إعجابه بشيء من ماله تصدق به.والصدقة، فإذا اشتد إعجابه بشيء من ماله تصدق به.والصدقة، فإذا اشتد إعجابه بشيء من ماله تصدق به.والصدقة، فإذا اشتد إعجابه بشيء من ماله تصدق به.
وفاته:وفاته: توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة ( ٧٣٧٣ ) من الهجرة. ) من الهجرة. ) من الهجرة.

اسمه نسبه:اسمه نسبه: هو عبد اهللا بن أبي قحافة التيمي القرشي، واسم أبيه عثمان. هو عبد اهللا بن أبي قحافة التيمي القرشي، واسم أبيه عثمان. هو عبد اهللا بن أبي قحافة التيمي القرشي، واسم أبيه عثمان. هو عبد اهللا بن أبي قحافة التيمي القرشي، واسم أبيه عثمان. هو عبد اهللا بن أبي قحافة التيمي القرشي، واسم أبيه عثمان.
يق هذه األمة وأفضلها بعد األنبياء  الرجال، وهو صدِّ يق هذه األمة وأفضلها بعد األنبياء  أول من أسلم من  الرجال، وهو صدِّ يق هذه األمة وأفضلها بعد األنبياء  أول من أسلم من  الرجال، وهو صدِّ يق هذه األمة وأفضلها بعد األنبياء  أول من أسلم من  الرجال، وهو صدِّ يق هذه األمة وأفضلها بعد األنبياء  أول من أسلم من  الرجال، وهو صدِّ من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: أول من أسلم من 

واملرسلني، وهو اخلليفة األول بعد رسول اهللا واملرسلني، وهو اخلليفة األول بعد رسول اهللا واملرسلني، وهو اخلليفة األول بعد رسول اهللا واملرسلني، وهو اخلليفة األول بعد رسول اهللا واملرسلني، وهو اخلليفة األول بعد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، قاتل املرتدين وأعز اهللا اإلسالم به.، قاتل املرتدين وأعز اهللا اإلسالم به.
وفاته:وفاته: توفي رضي اهللا عنه سنة ( توفي رضي اهللا عنه سنة ( توفي رضي اهللا عنه سنة ( توفي رضي اهللا عنه سنة ( توفي رضي اهللا عنه سنة (١٣) من الهجرة.) من الهجرة.) من الهجرة.
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اسمه نسبه: هو أنس بن مالك األنصاري اخلزرجي، كنيته أبو حمزة. هو أنس بن مالك األنصاري اخلزرجي، كنيته أبو حمزة. هو أنس بن مالك األنصاري اخلزرجي، كنيته أبو حمزة.
منذ كان عمره عشر سنني، وكان من  منذ كان عمره عشر سنني، وكان من  عشر سنني  اهللا  خدم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص عشر سنني  اهللا  خدم رسول  من صفاته وأخباره: خدم رسول 
فقهاء الصحابة وعلمائهم، دعا له رسول اهللا فقهاء الصحابة وعلمائهم، دعا له رسول اهللا فقهاء الصحابة وعلمائهم، دعا له رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص بطول العمر وبركة املال وكثرة الولد واجلنة،  بطول العمر وبركة املال وكثرة الولد واجلنة، 
فما مات إال وقد رأى فما مات إال وقد رأى ١٠٠ من ذريته وعمره  من ذريته وعمره  من ذريته وعمره ١٠٣١٠٣سنني وكان آخر الصحابة موتًا بالبصرة، وكان سنني وكان آخر الصحابة موتًا بالبصرة، وكان 

له ـ رضي اهللا عنه ـ بستان يثمر بالفاكهة مرتني في العام، روى له ـ رضي اهللا عنه ـ بستان يثمر بالفاكهة مرتني في العام، روى له ـ رضي اهللا عنه ـ بستان يثمر بالفاكهة مرتني في العام، روى ٢٢٨٦ حديًثا.
وفاته: توفي رضي اهللا عنه سنة ( توفي رضي اهللا عنه سنة ( توفي رضي اهللا عنه سنة ( ٩٣) من الهجرة.) من الهجرة.

اسمه ونسبه:سمه ونسبه: هو سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي األنصاري. هو سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي األنصاري. هو سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي األنصاري. هو سعد بن مالك بن سنان اخلزرجي األنصاري.
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: شهد بيعة الرضوان، واستصغره النبي  شهد بيعة الرضوان، واستصغره النبي  شهد بيعة الرضوان، واستصغره النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأحد مع أن أباه كان يلحُّ في 
١٢١٢ غزوة، روى كثيًرا من األحاديث النبوية، حيث جتاوزت  غزوة، روى كثيًرا من األحاديث النبوية، حيث جتاوزت  أن يأذن له، لكنه غزا مع النبي أن يأذن له، لكنه غزا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
مروياته نحو ١٠٠٠ حديث، كان مفتي املدينة، وكان أحد ستة بايعوا رسول اهللا  حديث، كان مفتي املدينة، وكان أحد ستة بايعوا رسول اهللا  حديث، كان مفتي املدينة، وكان أحد ستة بايعوا رسول اهللا  حديث، كان مفتي املدينة، وكان أحد ستة بايعوا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص على أال 

تأخذهم في اهللا لومة الئم.تأخذهم في اهللا لومة الئم.
وفاته: توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة ( ٧٤٧٤ ) من الهجرة. ) من الهجرة. ) من الهجرة.
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اسمه ونسبه: هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص يلتقي مع الرسول  هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص يلتقي مع الرسول  هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص يلتقي مع الرسول  هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص يلتقي مع الرسول  هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص يلتقي مع الرسول  هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص يلتقي مع الرسول  هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص يلتقي مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص في جده كعب بن لؤي،  في جده كعب بن لؤي،  في جده كعب بن لؤي،  في جده كعب بن لؤي، 
وهو وأبوه صحابيان.وهو وأبوه صحابيان.

من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: أسلم قبل أبيه وكان عاِملًا فاضًال، قارًئا للقرآن، من حفاظ حديث رسول  أسلم قبل أبيه وكان عاِملًا فاضًال، قارًئا للقرآن، من حفاظ حديث رسول  أسلم قبل أبيه وكان عاِملًا فاضًال، قارًئا للقرآن، من حفاظ حديث رسول  أسلم قبل أبيه وكان عاِملًا فاضًال، قارًئا للقرآن، من حفاظ حديث رسول  أسلم قبل أبيه وكان عاِملًا فاضًال، قارًئا للقرآن، من حفاظ حديث رسول  أسلم قبل أبيه وكان عاِملًا فاضًال، قارًئا للقرآن، من حفاظ حديث رسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص واملكثرين لروايته، فقد كان يكتب احلديث منذ يسمعه من النبي  واملكثرين لروايته، فقد كان يكتب احلديث منذ يسمعه من النبي  واملكثرين لروايته، فقد كان يكتب احلديث منذ يسمعه من النبي  واملكثرين لروايته، فقد كان يكتب احلديث منذ يسمعه من النبي  واملكثرين لروايته، فقد كان يكتب احلديث منذ يسمعه من النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، وكان كثير ، وكان كثير ، وكان كثير 

الصيام وقراءة القرآن.الصيام وقراءة القرآن.الصيام وقراءة القرآن.
وفاته: وفاته: قيل إنه توفي سنة ( قيل إنه توفي سنة ( قيل إنه توفي سنة ( قيل إنه توفي سنة ( ٦٥٦٥٦٥ ) من الهجرة أو قبلها بسنتني رضي اهللا عنه وأرضاه. ) من الهجرة أو قبلها بسنتني رضي اهللا عنه وأرضاه. ) من الهجرة أو قبلها بسنتني رضي اهللا عنه وأرضاه.

هو علي بن أبي طالب، ابن عم رسول اهللا هو علي بن أبي طالب، ابن عم رسول اهللا هو علي بن أبي طالب، ابن عم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص وزوج ابنته فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ، وزوج ابنته فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ، وزوج ابنته فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ، اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:
وكنيته أبو احلسن.وكنيته أبو احلسن.

من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: هو أول من أسلم من الصبيان، وشهد الغزوات كلها مع رسول اهللا  هو أول من أسلم من الصبيان، وشهد الغزوات كلها مع رسول اهللا  هو أول من أسلم من الصبيان، وشهد الغزوات كلها مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، 
أعطاه الرسول أعطاه الرسول أعطاه الرسول ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص الراية يوم خبير، وهو اخلليفة الرابع من اخللفاء الراشدين وأحد العشرة املبشرين  الراية يوم خبير، وهو اخلليفة الرابع من اخللفاء الراشدين وأحد العشرة املبشرين  الراية يوم خبير، وهو اخلليفة الرابع من اخللفاء الراشدين وأحد العشرة املبشرين  الراية يوم خبير، وهو اخلليفة الرابع من اخللفاء الراشدين وأحد العشرة املبشرين  الراية يوم خبير، وهو اخلليفة الرابع من اخللفاء الراشدين وأحد العشرة املبشرين 
باجلنة، كان زاهًدا في الدنيا، َخَلَف رسول اهللا باجلنة، كان زاهًدا في الدنيا، َخَلَف رسول اهللا باجلنة، كان زاهًدا في الدنيا، َخَلَف رسول اهللا باجلنة، كان زاهًدا في الدنيا، َخَلَف رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص على فراشه في هجرته من مكة إلى املدينة،  على فراشه في هجرته من مكة إلى املدينة،  على فراشه في هجرته من مكة إلى املدينة،  على فراشه في هجرته من مكة إلى املدينة، 

وهاجر بعد النبي وهاجر بعد النبي وهاجر بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص بثالثة أيام بعد أن استوفى رد الودائع التي كانت على رسول اهللا  بثالثة أيام بعد أن استوفى رد الودائع التي كانت على رسول اهللا  بثالثة أيام بعد أن استوفى رد الودائع التي كانت على رسول اهللا  بثالثة أيام بعد أن استوفى رد الودائع التي كانت على رسول اهللا  بثالثة أيام بعد أن استوفى رد الودائع التي كانت على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
وفاته:وفاته: استشهد ـ رضي اهللا عنه ـ وعمره ثالث وستون سنة عام (  استشهد ـ رضي اهللا عنه ـ وعمره ثالث وستون سنة عام (  استشهد ـ رضي اهللا عنه ـ وعمره ثالث وستون سنة عام (  استشهد ـ رضي اهللا عنه ـ وعمره ثالث وستون سنة عام ( ٤٠٤٠ ) من الهجرة. ) من الهجرة.
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اسمها ونسبها: هي أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر الصديق. هي أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر الصديق. هي أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر الصديق. هي أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر الصديق.
ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص، في السنة الثانية للهجرة وعمرها تسع سنني، واشتهرت ، في السنة الثانية للهجرة وعمرها تسع سنني، واشتهرت ، في السنة الثانية للهجرة وعمرها تسع سنني، واشتهرت ، في السنة الثانية للهجرة وعمرها تسع سنني، واشتهرت ، في السنة الثانية للهجرة وعمرها تسع سنني، واشتهرت ، في السنة الثانية للهجرة وعمرها تسع سنني، واشتهرت ، في السنة الثانية للهجرة وعمرها تسع سنني، واشتهرت  من صفاتها وأخبارها:
ملسو هيلع هللا ىلصبالعلم والفقه ورواية احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصبالعلم والفقه ورواية احلديث عن النبي بالعلم والفقه ورواية احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان الصحابة يسألونها عما يشكل عليهم فتجيبهم، ، وكان الصحابة يسألونها عما يشكل عليهم فتجيبهم، ، وكان الصحابة يسألونها عما يشكل عليهم فتجيبهم، ، وكان الصحابة يسألونها عما يشكل عليهم فتجيبهم، ، وكان الصحابة يسألونها عما يشكل عليهم فتجيبهم، ، وكان الصحابة يسألونها عما يشكل عليهم فتجيبهم، ، وكان الصحابة يسألونها عما يشكل عليهم فتجيبهم، 

ت أفقه نساء األمة على اإلطالق، روت أكثر من ٢٢١٠٢٢١٠ حديث. حديث. حديث. ت أفقه نساء األمة على اإلطالق، روت أكثر من حتى ُعدَّ ت أفقه نساء األمة على اإلطالق، روت أكثر من حتى ُعدَّ ت أفقه نساء األمة على اإلطالق، روت أكثر من حتى ُعدَّ حتى ُعدَّ
وفاتها:وفاتها:وفاتها: توفيت سنة ( توفيت سنة (٥٧) رضي اهللا عنها وأرضاها. ) رضي اهللا عنها وأرضاها. ) رضي اهللا عنها وأرضاها. 

اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه: هو ُأَبّي بن كعب اخلزرجي، كنيته: أبو املنذر. هو ُأَبّي بن كعب اخلزرجي، كنيته: أبو املنذر. هو ُأَبّي بن كعب اخلزرجي، كنيته: أبو املنذر. هو ُأَبّي بن كعب اخلزرجي، كنيته: أبو املنذر. هو ُأَبّي بن كعب اخلزرجي، كنيته: أبو املنذر.
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: كان ـ رضي اهللا عنه ـ من كبار القراء لكتاب اهللا تعالى، وقد زكاه النبي  كان ـ رضي اهللا عنه ـ من كبار القراء لكتاب اهللا تعالى، وقد زكاه النبي  كان ـ رضي اهللا عنه ـ من كبار القراء لكتاب اهللا تعالى، وقد زكاه النبي  كان ـ رضي اهللا عنه ـ من كبار القراء لكتاب اهللا تعالى، وقد زكاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص،
شهد العقبة وبدًرا، روى عدًدا من األحاديث النبوية، وكان رأًسا في العلم والعمل، فكان عمر بنشهد العقبة وبدًرا، روى عدًدا من األحاديث النبوية، وكان رأًسا في العلم والعمل، فكان عمر بنشهد العقبة وبدًرا، روى عدًدا من األحاديث النبوية، وكان رأًسا في العلم والعمل، فكان عمر بنشهد العقبة وبدًرا، روى عدًدا من األحاديث النبوية، وكان رأًسا في العلم والعمل، فكان عمر بنشهد العقبة وبدًرا، روى عدًدا من األحاديث النبوية، وكان رأًسا في العلم والعمل، فكان عمر بنشهد العقبة وبدًرا، روى عدًدا من األحاديث النبوية، وكان رأًسا في العلم والعمل، فكان عمر بنشهد العقبة وبدًرا، روى عدًدا من األحاديث النبوية، وكان رأًسا في العلم والعمل، فكان عمر بن

اخلطاب يجله ويتأدب معه ويحّكمه وينعته بأنه «سيد املسلمني».اخلطاب يجله ويتأدب معه ويحّكمه وينعته بأنه «سيد املسلمني».اخلطاب يجله ويتأدب معه ويحّكمه وينعته بأنه «سيد املسلمني».اخلطاب يجله ويتأدب معه ويحّكمه وينعته بأنه «سيد املسلمني».اخلطاب يجله ويتأدب معه ويحّكمه وينعته بأنه «سيد املسلمني».
وفاته:وفاته: توفي سنة (  توفي سنة (  توفي سنة ( ٣٠ ) من الهجرة، وقيل في وفاة عمر سنة (  ) من الهجرة، وقيل في وفاة عمر سنة (  ) من الهجرة، وقيل في وفاة عمر سنة ( ٢٢٢٢ ) رضي اهللا عنه. ) رضي اهللا عنه.

اسمه ونسبه:اسمه ونسبه: هو أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا اخلزرجي السلمي. هو أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا اخلزرجي السلمي. هو أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا اخلزرجي السلمي. هو أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا اخلزرجي السلمي. هو أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا اخلزرجي السلمي. هو أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا اخلزرجي السلمي. هو أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا اخلزرجي السلمي.
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: شهد بيعة العقبة وهو صغير، لم يشارك في أحد؛ ألن أباه استرعاه على  شهد بيعة العقبة وهو صغير، لم يشارك في أحد؛ ألن أباه استرعاه على  شهد بيعة العقبة وهو صغير، لم يشارك في أحد؛ ألن أباه استرعاه على  شهد بيعة العقبة وهو صغير، لم يشارك في أحد؛ ألن أباه استرعاه على  شهد بيعة العقبة وهو صغير، لم يشارك في أحد؛ ألن أباه استرعاه على  شهد بيعة العقبة وهو صغير، لم يشارك في أحد؛ ألن أباه استرعاه على 
َأَخواته، ولكنه شهد اخلندق وبيعة الرضوان، وكان من املكثرين لرواية احلديث النبوي حتى بلغ َأَخواته، ولكنه شهد اخلندق وبيعة الرضوان، وكان من املكثرين لرواية احلديث النبوي حتى بلغ َأَخواته، ولكنه شهد اخلندق وبيعة الرضوان، وكان من املكثرين لرواية احلديث النبوي حتى بلغ َأَخواته، ولكنه شهد اخلندق وبيعة الرضوان، وكان من املكثرين لرواية احلديث النبوي حتى بلغ َأَخواته، ولكنه شهد اخلندق وبيعة الرضوان، وكان من املكثرين لرواية احلديث النبوي حتى بلغ 

ما روى ما روى ١٥٤٠١٥٤٠ حديث.  حديث. 
وفاته:وفاته: توفي سنة (  توفي سنة ( ٧٧ ) من الهجرة. ) من الهجرة. ) من الهجرة.

اسمه ونسبه:اسمه ونسبه: هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي، ابن عم رسول اهللا  هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي، ابن عم رسول اهللا  هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي، ابن عم رسول اهللا  هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي، ابن عم رسول اهللا  هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي، ابن عم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: من صغار الصحابة رضي اهللا عنه، دعا له رسول اهللا  من صغار الصحابة رضي اهللا عنه، دعا له رسول اهللا  من صغار الصحابة رضي اهللا عنه، دعا له رسول اهللا  من صغار الصحابة رضي اهللا عنه، دعا له رسول اهللا  من صغار الصحابة رضي اهللا عنه، دعا له رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بأن يفقهه في 
الدين ويعلمه التأويل (التفسير)، فاستجاب اهللا دعوته فكان حبر هذه األمة وفقيهها وإمامها في الدين ويعلمه التأويل (التفسير)، فاستجاب اهللا دعوته فكان حبر هذه األمة وفقيهها وإمامها في الدين ويعلمه التأويل (التفسير)، فاستجاب اهللا دعوته فكان حبر هذه األمة وفقيهها وإمامها في الدين ويعلمه التأويل (التفسير)، فاستجاب اهللا دعوته فكان حبر هذه األمة وفقيهها وإمامها في الدين ويعلمه التأويل (التفسير)، فاستجاب اهللا دعوته فكان حبر هذه األمة وفقيهها وإمامها في الدين ويعلمه التأويل (التفسير)، فاستجاب اهللا دعوته فكان حبر هذه األمة وفقيهها وإمامها في الدين ويعلمه التأويل (التفسير)، فاستجاب اهللا دعوته فكان حبر هذه األمة وفقيهها وإمامها في 

التفسير، وروى كثيًرا من األحاديث النبوية، توفي النبي التفسير، وروى كثيًرا من األحاديث النبوية، توفي النبي التفسير، وروى كثيًرا من األحاديث النبوية، توفي النبي التفسير، وروى كثيًرا من األحاديث النبوية، توفي النبي التفسير، وروى كثيًرا من األحاديث النبوية، توفي النبي التفسير، وروى كثيًرا من األحاديث النبوية، توفي النبي التفسير، وروى كثيًرا من األحاديث النبوية، توفي النبي ملسو هيلع هللا ىلص وله ثالث عشرة سنة.
وفاته:وفاته: توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة ( ٦٨ ) من الهجرة في الطائف.  ) من الهجرة في الطائف.  ) من الهجرة في الطائف. 
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اسمه ونسبه: هو احلارث بن ِرْبِعيٍّ اخلزرجي أبو قتادة األنصاري. شهد والده بدًرا. هو احلارث بن ِرْبِعيٍّ اخلزرجي أبو قتادة األنصاري. شهد والده بدًرا. هو احلارث بن ِرْبِعيٍّ اخلزرجي أبو قتادة األنصاري. شهد والده بدًرا.
من صفاته وأخباره: كان فارس رسول اهللا  كان فارس رسول اهللا  كان فارس رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص وكان يقول عنه: «خير فرساننا أبو قتادة»، شهد  وكان يقول عنه: «خير فرساننا أبو قتادة»، شهد 

غزوة ُأحد وما بعدها، روى عدًدا من األحاديث.غزوة ُأحد وما بعدها، روى عدًدا من األحاديث.غزوة ُأحد وما بعدها، روى عدًدا من األحاديث.
وفاته: توفي سنة (  توفي سنة ( ٥٤٥٤ ) من الهجرة في املدينة النبوية . ) من الهجرة في املدينة النبوية . ) من الهجرة في املدينة النبوية .

اسمه ونسبه: هو عبد اهللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري. هو عبد اهللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري. هو عبد اهللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري. هو عبد اهللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري. هو عبد اهللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري.
ومن  القراءة،  في  أحسنهم صوًتا  ومن  وفضالئهم  الصحابة  قراء  من  ومن كان  القراءة،  في  أحسنهم صوًتا  ومن  وفضالئهم  الصحابة  قراء  من  ومن كان  القراءة،  في  أحسنهم صوًتا  ومن  وفضالئهم  الصحابة  قراء  من  ومن كان  القراءة،  في  أحسنهم صوًتا  ومن  وفضالئهم  الصحابة  قراء  من  ومن كان  القراءة،  في  أحسنهم صوًتا  ومن  وفضالئهم  الصحابة  قراء  من  ومن كان  القراءة،  في  أحسنهم صوًتا  ومن  وفضالئهم  الصحابة  قراء  من  وأخباره:كان  من صفاته 
ه عمر بن  ه عمر بن : «لقد ُأوِتيَت ِمْزماًرا من مزامير آل داود»، والَّ ه عمر بن : «لقد ُأوِتيَت ِمْزماًرا من مزامير آل داود»، والَّ ه عمر بن : «لقد ُأوِتيَت ِمْزماًرا من مزامير آل داود»، والَّ ه عمر بن : «لقد ُأوِتيَت ِمْزماًرا من مزامير آل داود»، والَّ أكثرهم علًما وفقًها قال له النبي أكثرهم علًما وفقًها قال له النبي أكثرهم علًما وفقًها قال له النبي أكثرهم علًما وفقًها قال له النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص: «لقد ُأوِتيَت ِمْزماًرا من مزامير آل داود»، والَّ
اخلطاب أميًرا على البصرة، دعا له النبي اخلطاب أميًرا على البصرة، دعا له النبي اخلطاب أميًرا على البصرة، دعا له النبي اخلطاب أميًرا على البصرة، دعا له النبي اخلطاب أميًرا على البصرة، دعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: «اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه وأدخله  بقوله: «اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه وأدخله  بقوله: «اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه وأدخله  بقوله: «اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه وأدخله 

يوم القيامة مدخًال كرًميا».يوم القيامة مدخًال كرًميا».يوم القيامة مدخًال كرًميا».
وفاته: توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة ( ٤٢٤٢ ) من الهجرة. ) من الهجرة. ) من الهجرة.
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اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه: هو عبد اهللا بن مسعود الُهذلي. هو عبد اهللا بن مسعود الُهذلي. هو عبد اهللا بن مسعود الُهذلي.
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: كان من السابقني إلى اإلسالم، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة، وهاجر  كان من السابقني إلى اإلسالم، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة، وهاجر  كان من السابقني إلى اإلسالم، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة، وهاجر  كان من السابقني إلى اإلسالم، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة، وهاجر 
الهجرتني إلى احلبشة ثم إلى املدينة، شهد املشاهد كلها: بدًرا فما بعدها، شهد له رسول اهللا الهجرتني إلى احلبشة ثم إلى املدينة، شهد املشاهد كلها: بدًرا فما بعدها، شهد له رسول اهللا الهجرتني إلى احلبشة ثم إلى املدينة، شهد املشاهد كلها: بدًرا فما بعدها، شهد له رسول اهللا الهجرتني إلى احلبشة ثم إلى املدينة، شهد املشاهد كلها: بدًرا فما بعدها، شهد له رسول اهللا الهجرتني إلى احلبشة ثم إلى املدينة، شهد املشاهد كلها: بدًرا فما بعدها، شهد له رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص باجلنة، وأوصى  باجلنة، وأوصى  باجلنة، وأوصى ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص أن يؤخذ القرآن منه، كان من كبار علماء الصحابة ومن املكثرين لرواية  أن يؤخذ القرآن منه، كان من كبار علماء الصحابة ومن املكثرين لرواية  أن يؤخذ القرآن منه، كان من كبار علماء الصحابة ومن املكثرين لرواية 

احلديث النبوي، بعثه عمر إلى الكوفة معلًما.احلديث النبوي، بعثه عمر إلى الكوفة معلًما.احلديث النبوي، بعثه عمر إلى الكوفة معلًما.احلديث النبوي، بعثه عمر إلى الكوفة معلًما.
وفاته: وفاته: توفي رضي اهللا عنه سنة ( توفي رضي اهللا عنه سنة ( ٣٢٣٢ ) من الهجرة في املدينة النبوية. ) من الهجرة في املدينة النبوية. ) من الهجرة في املدينة النبوية. ) من الهجرة في املدينة النبوية.
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. وائيُّ . هو وهب بن عبد اهللا، أبو ُجَحْيَفة السُّ وائيُّ . هو وهب بن عبد اهللا، أبو ُجَحْيَفة السُّ وائيُّ اسمه ونسبه: هو وهب بن عبد اهللا، أبو ُجَحْيَفة السُّ
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: كان من صغار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ، وكان علي بن أبي طالب رضي  كان من صغار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ، وكان علي بن أبي طالب رضي  كان من صغار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ، وكان علي بن أبي طالب رضي  كان من صغار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ، وكان علي بن أبي طالب رضي  كان من صغار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ، وكان علي بن أبي طالب رضي  كان من صغار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ، وكان علي بن أبي طالب رضي  كان من صغار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ، وكان علي بن أبي طالب رضي  كان من صغار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ، وكان علي بن أبي طالب رضي  كان من صغار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ، وكان علي بن أبي طالب رضي 

اهللا عنه يسميه: «وهب اخلير».اهللا عنه يسميه: «وهب اخلير».
وفاته:وفاته:وفاته: توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة (  توفي رضي اهللا عنه سنة ( ٧٤ ) من الهجرة. ) من الهجرة.

 Ögh
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اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه:اسمه ونسبه: هو عمران بن حصني اخلزاعي، وهو وأبوه صحابيان. هو عمران بن حصني اخلزاعي، وهو وأبوه صحابيان. هو عمران بن حصني اخلزاعي، وهو وأبوه صحابيان. هو عمران بن حصني اخلزاعي، وهو وأبوه صحابيان.
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: أسلم ـ رضي اهللا عنه ـ عام خيبر، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، بعثه  أسلم ـ رضي اهللا عنه ـ عام خيبر، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، بعثه  أسلم ـ رضي اهللا عنه ـ عام خيبر، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، بعثه  أسلم ـ رضي اهللا عنه ـ عام خيبر، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، بعثه 

عمر بن اخلطاب إلى البصرة ليفقه الناس، وكان مجاب الدعوة.عمر بن اخلطاب إلى البصرة ليفقه الناس، وكان مجاب الدعوة.عمر بن اخلطاب إلى البصرة ليفقه الناس، وكان مجاب الدعوة.عمر بن اخلطاب إلى البصرة ليفقه الناس، وكان مجاب الدعوة.عمر بن اخلطاب إلى البصرة ليفقه الناس، وكان مجاب الدعوة.عمر بن اخلطاب إلى البصرة ليفقه الناس، وكان مجاب الدعوة.عمر بن اخلطاب إلى البصرة ليفقه الناس، وكان مجاب الدعوة.
وفاته:وفاته: توفي ـ رضي اهللا عنه ـ سنة (  توفي ـ رضي اهللا عنه ـ سنة (  توفي ـ رضي اهللا عنه ـ سنة (  توفي ـ رضي اهللا عنه ـ سنة ( ٥٢ ) من الهجرة بالبصرة. ) من الهجرة بالبصرة.

اسمه ونسبه:اسمه ونسبه: هو املقدام بن َمْعدي َكِرب هو املقدام بن َمْعدي َكِرب هو املقدام بن َمْعدي َكِرب هو املقدام بن َمْعدي َكِرب هو املقدام بن َمْعدي َكِرب(٭) الِكندي اليماني. الِكندي اليماني.
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: صحابي مشهور، سكن الشام قدم على النبي  صحابي مشهور، سكن الشام قدم على النبي  صحابي مشهور، سكن الشام قدم على النبي  صحابي مشهور، سكن الشام قدم على النبي ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص في وفد ِكندة. في وفد ِكندة.

وفاته:وفاته: توفي ـ رضي اهللا عنه ـ سنة (  توفي ـ رضي اهللا عنه ـ سنة (  توفي ـ رضي اهللا عنه ـ سنة (  توفي ـ رضي اهللا عنه ـ سنة (  توفي ـ رضي اهللا عنه ـ سنة ( ٨٧٨٧ ) من الهجرة على الصحيح، وله  ) من الهجرة على الصحيح، وله  ) من الهجرة على الصحيح، وله ٩١٩١ سنة. سنة.

اسمه ونسبه: اسمه ونسبه: اسمه ونسبه: هو عومير بن زيد بن قيس األنصاري.هو عومير بن زيد بن قيس األنصاري.هو عومير بن زيد بن قيس األنصاري.هو عومير بن زيد بن قيس األنصاري.هو عومير بن زيد بن قيس األنصاري.هو عومير بن زيد بن قيس األنصاري.هو عومير بن زيد بن قيس األنصاري.هو عومير بن زيد بن قيس األنصاري.
من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره:من صفاته وأخباره: شهد أحًدا وما بعدها، كان عابًدا زاهًدا من أفاضل الصحابة، وفقهائهم  شهد أحًدا وما بعدها، كان عابًدا زاهًدا من أفاضل الصحابة، وفقهائهم  شهد أحًدا وما بعدها، كان عابًدا زاهًدا من أفاضل الصحابة، وفقهائهم  شهد أحًدا وما بعدها، كان عابًدا زاهًدا من أفاضل الصحابة، وفقهائهم  شهد أحًدا وما بعدها، كان عابًدا زاهًدا من أفاضل الصحابة، وفقهائهم  شهد أحًدا وما بعدها، كان عابًدا زاهًدا من أفاضل الصحابة، وفقهائهم 
وحكمائهم، آخى رسول اهللا وحكمائهم، آخى رسول اهللا وحكمائهم، آخى رسول اهللا وحكمائهم، آخى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني سلمان الفارسي، وهو سيد القراء في دمشق، تولى  بينه وبني سلمان الفارسي، وهو سيد القراء في دمشق، تولى  بينه وبني سلمان الفارسي، وهو سيد القراء في دمشق، تولى  بينه وبني سلمان الفارسي، وهو سيد القراء في دمشق، تولى 

القضاء فيها وكان يشرف على سير حلق القرآن الكرمي في جامعها. القضاء فيها وكان يشرف على سير حلق القرآن الكرمي في جامعها. القضاء فيها وكان يشرف على سير حلق القرآن الكرمي في جامعها. القضاء فيها وكان يشرف على سير حلق القرآن الكرمي في جامعها. القضاء فيها وكان يشرف على سير حلق القرآن الكرمي في جامعها. القضاء فيها وكان يشرف على سير حلق القرآن الكرمي في جامعها. 
وفاته:وفاته: توفي في خالفة عثمان ـ رضي اهللا عنهما ـ سنة (  توفي في خالفة عثمان ـ رضي اهللا عنهما ـ سنة (  توفي في خالفة عثمان ـ رضي اهللا عنهما ـ سنة (  توفي في خالفة عثمان ـ رضي اهللا عنهما ـ سنة (  توفي في خالفة عثمان ـ رضي اهللا عنهما ـ سنة ( ٣٢ ) للهجرة.
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(٭) وقد يكتب اسمه هكذا «معديكرب» والنطق واحد.(٭) وقد يكتب اسمه هكذا «معديكرب» والنطق واحد.(٭) وقد يكتب اسمه هكذا «معديكرب» والنطق واحد.
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(2535 ``` 2525252525252525 ``` 25242524 ``` 252325232523) á∏jƒëJ                              ) á∏jƒëJ                              ) á∏jƒëJ                              ) á∏jƒëJ                              ) á∏jƒëJ                              

((014081297014081297014081297014081297014081297014081297) ¢ùcÉØdG -) ¢ùcÉØdG -) ¢ùcÉØdG -33
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