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املقدمة
نبياء والمر�شلين نبينا محمد وعلى اآله  الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأ

و�شحبه اأجمعين، اأما بعد:

فقد فطر اهلل عباده حنفاء على التوحيد، ولكن ال�شياطين زيَّنت لهم الباطل ف�شرفتهم عن طاعة 

اهلل، فاأر�شل اهلل ر�شله اإلى النا�س يدعونهم للتوحيد، وكان خاتمهم محمدًا � ، الذي لم يمت حتى 

�شالم جزيرة العرب. عّم الإ

مة  ومع ُبعد النا�س عن ع�شر الر�شالة انت�شر الجهل والبدع والنحراف، لكن اهلل كان يقّي�س لهذه الأ

في راأ�س كل مائة عام من يجدد لها اأمر دينها.

وممن كان له اأثر بالغ في تجديد الدين والتوحيد في جزيرة العرب ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب 

رحمه اهلل.

وقد ترك رحمه اهلل كتبًا ور�شائل عدة في التوحيد، ولما لهذه الموؤلفات من تمّيز وقيمة علمية اختارت 

وزارة التربية والتعليم تدري�س هذه الكتب والر�شائل في كافة مراحل التعليم.

بنائنا الطالب فقد قمنا بتنظيمها وتطويرها وفقًا لما يلي: ورغبة في تقريب مادة هذه الر�شائل لأ

   تق�شيم مو�شوعات هذه الر�شائل على درو�س، ليتم تناول كل در�س في ح�شة واحدة.

   تمَّ و�شع ن�س كالم ال�شيخ رحمه اهلل في مربع خا�س بلون متميز.

ن�شطة المتنوعة في اأهدافها:    تمَّ اإ�شافة عدد من الأ

- فمنها ما يهدف اإلى تي�شير فهم الدر�س على المتعلم.

- ومنها ما يهدف اإلى تطبيق ما در�شه المتعلم في واقعه.

- ومنها ما يهدف اإلى ربط التوحيد ب�شلوك المتعلم.

- ومنها مايهدف اإلى تنمية مهارات التفكير لديه.

ن�شطة، في اأ�شاليبها، وفي م�شتويات ال�شعوبة فيها، وفي طرق تنفيذها. وراعينا التنوع في هذه الأ

فادة من  ن�شاأل اهلل عز وجل اأن يكون هذا العمل خال�شًا لوجهه، واأن يكون �شببًا في تو�شيع دائرة الإ

هذه الر�شائل والكتب المفيدة؛ اإنه �شميع مجيب و�شلى اهلل و�شلم على نبينا محمد واآله و�شحبه.
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1

رِك:ن�ساطات درْسَت في الفصِل الدراسيِّ األوِل أنواَع الشِّ
أ- فِمن أيِّ نوٍع ُيَعدُّ الناقُض األوُل؟ 

. رُك الَخِفيُّ رُك األصغُر، )   ( الشِّ رُك األكبُر، )    ( الشِّ -  )    ( الشِّ
ب- هاِت مثاليِن عليه غير ماُذكر:

المثال األول:..........................................................................................................................................................................................................................

المثال الثاني:........................................................................................................................................................................................................................

هاِت فائدتيِن تحصُل عليهما حين تتعرُف على نواقِض اإلسالِم:
الفائدُة األولى: .................................................................................................................................................................................................................
الفائدُة الثانية: .................................................................................................................................................................................................................

�سالم )1( نواق�ض الإ

الدر�ض 

ول الأ

ِاْعلم أنَّ نواقَض  اإلسالِم َعَشرُة نواقٍض:
رُك في عبادة اهللِ  تعالى: األوُل: الشِّ

قال اهلل تعالى: 

             
وقال اهلل تعالى:

.)2(             
ومنه الذبُح لغيِر اهللِ  كَمْن يذبُح للِجنِّ أو للقبِر.

ويسأُلهم  يدعوهم  وسائَط  اهلِل  وبيَن  بينه  جعَل  َمْن  الثاني: 
ُل عليهم َكَفَر إجماًعا. الشفاعَة ويتوكَّ

َح  ِر المشركيَن أو شكَّ في كفِرهم، أو صحَّ الثالث: َمْن لم ُيكفِّ
مذهَبهم، كَفَر.

نواقُض اإلسالِم: هي األمُور التي إذا فعَلها اإلنساُن َبَطَل إسالُمه، وأصبَح كافرًا خارجًا 
ة والعياُذ باهلل. من الِملَّ

.)1(

)1(  سورة النساء اآلية 48.
)2(  سورة المائدة اآلية 72.

1011

٭ مثاُل الناقِض الثاني: دعاُء أصحاِب القبوِر واالستغاثُة بهم وسؤاُلـهم الشفاعَة ليكونوا 
وسائَط بين اهلل وعباده، وهذا الناقِض من أكثر النواقض وقوًعا وأعظمها خطًرا على 

المرء وال حول وال قوة إال باهلل.
اهلل  ألن  كاٌفر  فهو  مذهَبهم  َح  َصحَّ أو  كفِرهم  في  أوشكَّ  المشركيَن  ر  ُيَكفِّ لم  من  ٭  

ٌب بالقرآِن والسنِة. كفرهم ومن لم يكفرهم فهو مكذِّ
٭  ومن النواقِض أيًضا أن يعتقَد اإلنساُن أن مذاهب الكفاِر التي تخالُف اإلسالَم صحيحٌة 

ألن هذا يعني أن اإلسالَم باطٌل فيكفر بذلك.
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1213

الدر�ض 

الثاين

�سالم )2( نواق�ض الإ

الرابع: من اعتقَد أنَّ غيَر هْدِي النبيِّ � أكمُل من هديه، أو أنَّ 
ُحْكَم غيِره أحسُن من ُحكِمه، فهو كافٌر.

الخامس: من أبغَض شيًئا مما جاء به الرسوُل � ، ولو عمل 
به فقد َكَفَر  إجماًعا، والدليُل قوُله تعالى:: 

.               
السادس: َمْن استهزأ بشيٍء من ديِن الرسوِل � أو ثواِب اهلل 

وعقاِبه فقد كفَر، والدليُل قوُل اهلل تعالى:

                   
ْرُف والَعْطُف، فمن َفَعَله أو رضَي  ْحُر، ومنه الصَّ السابع: السِّ

به فقد َكَفَر. والدليُل قوُل اهلل تعالى: 
.       

  مثال الناقض الرابع: من يقول إنِّ ما وضعه البشُر من قوانيَن ونظرياٍت أحسُن وأفضُل 
مما جاء عن اهلِل ورسوِله �.

)1(

)2(

)3(

)1(  سورة محمد اآلية 9.
)2(  سورة التوبة اآلية 65 - 66.

)3(  سورة البقرة اآلية 102.

التقومي

1- توجد آيٌة أخرى في سورِة النساِء في الصفحة )97( من مصحِف المدينِة النبويِة، 
قريبٌة من اآليِة التي استدل بها على الناقِض األوِل:

أ- ما هي اآليُة؟
ًنا المعنى الذي اتفقتا عليه، والمعنى الذي انفردت به  ب- قاِرْن بين اآليتيِن مبيِّ

ُكلُّ آيٍة منهما.
2- أكمل الفراَغ فيما يلي : 

ح مذهَبهم .................................... ْر.................................. أو شكَّ في كفرهم أو صحَّ        من لم ُيَكفِّ
ْرِك في العبادِة. 3 - اذكر مثااًل على الشِّ

4- كم نواقض اإلسالم، وما معناها؟

.

الدر�ض 

ول الأ

3

َوَر التي تنطبُق عليها هذه النواقُض مما التنطبُق عليها فيما يلي:ن�ساطات ْز الصُّ َميِّ
ينطبق عليها الصورة

الناقض
ال ينطبق

عليها الناقض

. شخٌص يذبُح للِجنِّ

شخٌص يقوُل: إن النصارى ليسوا كفاراً.

شخٌص زاره ضيٌف فذبَح ذبيحًة إكرامًا له.

شخٌص يقول: إن ديَن البوذيَِّة رمبا كان صحيحًا.
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1213

الدر�ض 

الثاين

�سالم )2( نواق�ض الإ

الرابع: من اعتقَد أنَّ غيَر هْدِي النبيِّ � أكمُل من هديه، أو أنَّ 
ُحْكَم غيِره أحسُن من ُحكِمه، فهو كافٌر.

الخامس: من أبغَض شيًئا مما جاء به الرسوُل � ، ولو عمل 
به فقد َكَفَر  إجماًعا، والدليُل قوُله تعالى:: 

.               
السادس: َمْن استهزأ بشيٍء من ديِن الرسوِل � أو ثواِب اهلل 

وعقاِبه فقد كفَر، والدليُل قوُل اهلل تعالى:

                   
ْرُف والَعْطُف، فمن َفَعَله أو رضَي  ْحُر، ومنه الصَّ السابع: السِّ

به فقد َكَفَر. والدليُل قوُل اهلل تعالى: 
.       

  مثال الناقض الرابع: من يقول إنِّ ما وضعه البشُر من قوانيَن ونظرياٍت أحسُن وأفضُل 
مما جاء عن اهلِل ورسوِله �.

)1(

)2(

)3(

)1(  سورة محمد اآلية 9.
)2(  سورة التوبة اآلية 65 - 66.

)3(  سورة البقرة اآلية 102.

التقومي

1- توجد آيٌة أخرى في سورِة النساِء في الصفحة )97( من مصحِف المدينِة النبويِة، 
قريبٌة من اآليِة التي استدل بها على الناقِض األوِل:

أ- ما هي اآليُة؟
ًنا المعنى الذي اتفقتا عليه، والمعنى الذي انفردت به  ب- قاِرْن بين اآليتيِن مبيِّ

ُكلُّ آيٍة منهما.
2- أكمل الفراَغ فيما يلي : 

ح مذهَبهم .................................... ْر.................................. أو شكَّ في كفرهم أو صحَّ        من لم ُيَكفِّ
ْرِك في العبادِة. 3 - اذكر مثااًل على الشِّ

4- كم نواقض اإلسالم، وما معناها؟

.

الدر�ض 

ول الأ

3

َوَر التي تنطبُق عليها هذه النواقُض مما التنطبُق عليها فيما يلي:ن�ساطات ْز الصُّ َميِّ
ينطبق عليها الصورة

الناقض
ال ينطبق

عليها الناقض

. شخٌص يذبُح للِجنِّ

شخٌص يقوُل: إن النصارى ليسوا كفاراً.

شخٌص زاره ضيٌف فذبَح ذبيحًة إكرامًا له.

شخٌص يقول: إن ديَن البوذيَِّة رمبا كان صحيحًا.
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التقومي

يِن لُيضحَك الناَس؟ 1( ما حكُم من استهزَأ بالدِّ
ْحُر كفرًا؟ 2( لماذا كان السِّ

3( إذا أصابَك مرٌض هل يجوز لك أن تعالج عند السحرة؟ ولماذا؟

أكمِل الفراَغ فيما يأتي بالكلماِت المناسبِة :
أ - المسلُم يعتقُد أنَّ ....................................... أكمُل الهدي، وأن ُحْكَمه أحسُن 

من .................................
ب- المسلُم ................................ كل ما جاء به الرسول � .

ج- المسلُم ال يستهزُئ بشيء من .................................
د- المسلُم ال يذهُب إلى ................................ وال يرضى بفعلهم.

ن�ساطات

1

ْحِر. ْرِف: تبغيُض الزوِج لزوجِتِه، أو الزوجِة لزوِجها؛ عن طريق السِّ   معنى الصَّ
ْحِر.   معنى الَعْطِف: تحبيُب الرجِل إلى المرأِة، أو المرأِة إلى الرجِل عن طريق السِّ

  الساحُر كافٌر، ألنه يستعيُن بالشياطيِن في ِسْحِره ويدعوهم من دون اهلل، بعد أن يتقرَب 
إليهم بأعماِل الكفِر كإهانة المصحِف وغيِر ذلك، ولذلك يحرم الذهاب إليهم وسؤلهم 

والعالج عندهم.

2

االستهزاُء بشيٍء من ديِن الرسوِل � بغُض شيٍء مما جاء به الرسوُل � 

1 - االستهزاُء بالقرآِن الكرمي.1 - بغُض الصالِة.

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

مثِّل بمثال على النواقِض التاليِة:

15 14

الدر�ض 

الثاين
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التقومي

يِن لُيضحَك الناَس؟ 1( ما حكُم من استهزَأ بالدِّ
ْحُر كفرًا؟ 2( لماذا كان السِّ

3( إذا أصابَك مرٌض هل يجوز لك أن تعالج عند السحرة؟ ولماذا؟

أكمِل الفراَغ فيما يأتي بالكلماِت المناسبِة :
أ - المسلُم يعتقُد أنَّ ....................................... أكمُل الهدي، وأن ُحْكَمه أحسُن 

من .................................
ب- المسلُم ................................ كل ما جاء به الرسول � .

ج- المسلُم ال يستهزُئ بشيء من .................................
د- المسلُم ال يذهُب إلى ................................ وال يرضى بفعلهم.

ن�ساطات

1

ْحِر. ْرِف: تبغيُض الزوِج لزوجِتِه، أو الزوجِة لزوِجها؛ عن طريق السِّ   معنى الصَّ
ْحِر.   معنى الَعْطِف: تحبيُب الرجِل إلى المرأِة، أو المرأِة إلى الرجِل عن طريق السِّ

  الساحُر كافٌر، ألنه يستعيُن بالشياطيِن في ِسْحِره ويدعوهم من دون اهلل، بعد أن يتقرَب 
إليهم بأعماِل الكفِر كإهانة المصحِف وغيِر ذلك، ولذلك يحرم الذهاب إليهم وسؤلهم 

والعالج عندهم.

2

االستهزاُء بشيٍء من ديِن الرسوِل � بغُض شيٍء مما جاء به الرسوُل � 

1 - االستهزاُء بالقرآِن الكرمي.1 - بغُض الصالِة.

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

مثِّل بمثال على النواقِض التاليِة:

15 14

الدر�ض 

الثاين
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مّيز بيَن الخوِف واإلكراِه فيما يلي:

خوفإكراهالصورة

شخٌص أمسَك به الكفاُر وعّذبوُه وضربوُه ضربًا شديداً وهم يطالبونه 
وا عنه حتى ينِطَق بذلك، فسبَّ الديَن  يَن، ولن َيُكفُّ بأن يسبَّ الدِّ

بلساِنه.

رجل َلِقَيُه بعُض الكفاِر فسألوه عن ديِنه، فنطق بكلمة الُكفِر حتى 
اليؤذوَنه.

َمْن الذي يقُع في هذه النواقِض؟ ومن الذي اليقُع فيها؟
ال يقع فيهايقع في النواقضالصفة

من فعَل شيئًا منها وهو هازٌل.

من فعَل شيئًا منها وهو جاٌد.

من فعَل شيئًا منها وهو خائٌف.

من فعَل شيئًا منها وهو ُمْكَرٌه.

ن�ساطات

1

2

�سالم )3( نواق�ض الإ

الدر�ض 

الثالث

الثامُن: ُمظاَهرُة المشركيَن ومعاونُتهم على المسلميَن.
والدليُل قوُل اهلِل تعالى: 

.         
الخروُج عن شريعِة  يَسُعُه  الناِس  بعَض  أنَّ  اعتقَد  التاسُع: من 

محمٍد � فهو كافٌر.
العاشُر: اإلعراُض عن ديِن اهلل ال يتعلَّمُه وال يعمُل به.

والدليُل قوُل اهلِل تعالى: 
.             

إال  الهازِل والجادِّ والخائِف،  بيَن  النواقِض  وال فرَق في جميِع هذه 
ها من أعظم ما يكون خطًرا ووقوًعا، فينبغي للمسلم  الُمْكَره، وكلُّ
أن يحَذَرها، ويخاَف منها على نفِسِه، نعوُذ باهلل من موجَباِت َغَضِبِه 

وأليِم عقاِبه، وصلى اهلل على خيِر خلِقِه محمٍد وآِله وصحِبه وسلم.

    من أمثلِة الناقِض الثامن: محبُة الكفار ومناصرتُهم، ومعاونُتُهم على المسلميَن ومن 
يفعـْل ذلك فإنه يَكـون ِمْثَلُهم عـدواً هلِل ودينــه، ما لم يكن فاعــل ذلك جــاهاًل أو متـأواًل 

أو مـكــــَرهًا، قــــال تـعــالى: ﴿
.﴾                                                               

    من أمثلِة الناقِض التاسِع: أن ُيعتقَد أنَّ بعَض الناِس ال تجُب عليه الصالُة، أو يجوُز له 
أن يشرَب الخمَر، ونحو ذلك.

يا عن ديِن اإلسالِم، وال يتعلم أصوَل    المقصود بالناقِض العاشِر: من ُيعرض إعراضًا ُكلِّ
الدين التي يكون بها مسلمًا.

)1(

)2(

)1(  سورة المائدة اآلية 51.
)2(  سورة السجدة اآلية 22.

ًّ

الدر�ض 

الثالث

1617
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مّيز بيَن الخوِف واإلكراِه فيما يلي:

خوفإكراهالصورة

شخٌص أمسَك به الكفاُر وعّذبوُه وضربوُه ضربًا شديداً وهم يطالبونه 
وا عنه حتى ينِطَق بذلك، فسبَّ الديَن  يَن، ولن َيُكفُّ بأن يسبَّ الدِّ

بلساِنه.

رجل َلِقَيُه بعُض الكفاِر فسألوه عن ديِنه، فنطق بكلمة الُكفِر حتى 
اليؤذوَنه.

َمْن الذي يقُع في هذه النواقِض؟ ومن الذي اليقُع فيها؟
ال يقع فيهايقع في النواقضالصفة

من فعَل شيئًا منها وهو هازٌل.

من فعَل شيئًا منها وهو جاٌد.

من فعَل شيئًا منها وهو خائٌف.

من فعَل شيئًا منها وهو ُمْكَرٌه.

ن�ساطات

1

2

�سالم )3( نواق�ض الإ

الدر�ض 

الثالث

الثامُن: ُمظاَهرُة المشركيَن ومعاونُتهم على المسلميَن.
والدليُل قوُل اهلِل تعالى: 

.         
الخروُج عن شريعِة  يَسُعُه  الناِس  بعَض  أنَّ  اعتقَد  التاسُع: من 

محمٍد � فهو كافٌر.
العاشُر: اإلعراُض عن ديِن اهلل ال يتعلَّمُه وال يعمُل به.

والدليُل قوُل اهلِل تعالى: 
.             

إال  الهازِل والجادِّ والخائِف،  بيَن  النواقِض  وال فرَق في جميِع هذه 
ها من أعظم ما يكون خطًرا ووقوًعا، فينبغي للمسلم  الُمْكَره، وكلُّ
أن يحَذَرها، ويخاَف منها على نفِسِه، نعوُذ باهلل من موجَباِت َغَضِبِه 

وأليِم عقاِبه، وصلى اهلل على خيِر خلِقِه محمٍد وآِله وصحِبه وسلم.

    من أمثلِة الناقِض الثامن: محبُة الكفار ومناصرتُهم، ومعاونُتُهم على المسلميَن ومن 
يفعـْل ذلك فإنه يَكـون ِمْثَلُهم عـدواً هلِل ودينــه، ما لم يكن فاعــل ذلك جــاهاًل أو متـأواًل 

أو مـكــــَرهًا، قــــال تـعــالى: ﴿
.﴾                                                               

    من أمثلِة الناقِض التاسِع: أن ُيعتقَد أنَّ بعَض الناِس ال تجُب عليه الصالُة، أو يجوُز له 
أن يشرَب الخمَر، ونحو ذلك.

يا عن ديِن اإلسالِم، وال يتعلم أصوَل    المقصود بالناقِض العاشِر: من ُيعرض إعراضًا ُكلِّ
الدين التي يكون بها مسلمًا.

)1(

)2(

)1(  سورة المائدة اآلية 51.
)2(  سورة السجدة اآلية 22.

ًّ

الدر�ض 

الثالث

1617
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18

الدر�ض 

الثالث

الوحدُة الثانيُة

ُخطورُة تكفرِي امل�سلمنَي

حكُم تكفرِي امل�سلمنَي.
 

حٍد من امل�سلمنَي عدُم ال�سهادِة لأ
 

                بجنٍة اأو ناٍر.

التقومي

1( ما واِجُبَك نحَو َمْن رأيَتُه يقُع في شيٍء من هذه النواقِض؟
2( ارجع إلى الصفحة )279( من مصحف المدينة النبوية، وابحث عن اآليِة التي لها 

ْن رقَم اآليِة واسَم السورِة. صلٌة بما في هذا الدرِس، َودوِّ
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18

الدر�ض 

الثالث

الوحدُة الثانيُة

ُخطورُة تكفرِي امل�سلمنَي

حكُم تكفرِي امل�سلمنَي.
 

حٍد من امل�سلمنَي عدُم ال�سهادِة لأ
 

                بجنٍة اأو ناٍر.

التقومي

1( ما واِجُبَك نحَو َمْن رأيَتُه يقُع في شيٍء من هذه النواقِض؟
2( ارجع إلى الصفحة )279( من مصحف المدينة النبوية، وابحث عن اآليِة التي لها 

ْن رقَم اآليِة واسَم السورِة. صلٌة بما في هذا الدرِس، َودوِّ
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تكفيِر  في  ِع  التسرُّ عن  النهُي  فيها  التي  األحــاديــِث  بعُض  أَماَمك 
المسلميَن، ُقم بإكماِل الفراغاِت بالكلمِة المناسبِة مما يلي :

»ياكافر، بالكفر«.
أ - عن أبي هريرَة  أن رسوَل اهلل � قال: »إذا قاَل الرجُل ألخيِه 

.................................. فقد باَء به أحُدهما«)1(.

� قـــال: »َمــْن َرمــى  ب - عن ثابــت بن الضحــاك  أن النبــي 
مؤمنًا....................................................... فهو َكَقْتِله«)2(.

ن�ساطات

1

التقومي

1( ماذا تستفيد من قوله في الحديث )ألخيه(؟
ر أخاه المسلم فماذا تقول له؟ 2(  لو سمعت أحدًا يكفِّ

3(  هل هناك فرق بين أن يقول شخٌص ألحد المسلمين إنه يهودي أو إنه كافر؟ ولماذا؟
)1(  أخرجه البخاري في كتاب األدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال برقم 6103.
)2(  أخرجه البخاري في كتاب األدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال برقم 6105.

حكم تكفري امل�سلمني

الدر�ض 

الرابع

2021

خرج محمٌد مع والده من المسجد فرأى رجاًل لم ُيصلِّ مع الناس.
فقال محمد: انظر إلى هذا الرجل، إنه كافٌر يا أبي.

األب: كيف عرفَت أنه كافٌر؟
محمد: إنه ال ُيَصلِّي، وتارُك الصالة كافٌر.

األب: يا ُبنيَّ ال َتَتعّجْل في الحكِم على الناِس بالكفر.
محمد: لماذا؟ َألْيَس تارك الصالة كافراً؟

األب: بلى، تارك الصالة كافر، وقد قال � : »العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها 
فقد كفر«.

لكن: هل تأكدَت أن هذا الرجَل ال ُيصلِّي مطلقًا؟ أال يمكُن أن يكوَن فاَتْتُه هذه 
ها في منزله. الصالة، أو صالَّ

محمد: نعم كما قلَت يا أبي، وإذا كان قد ترك صالَة الجماعِة وصلَّى لوحده فقد 
أِثم، وترك واجبًا؛ لكنه ال َيْكُفر.

األب: لو رأى الناس رجاًل سارقًا فهل يقيمون عليه حدَّ السرقِة بأنفِسهم؟
محمد : ال؛ بْل ال بدَّ أن ُيذهب به إلى القاضي، ويتأكد القاضي أنه قد سرَق فعاًل، 

وأنَّ الشروَط متحققٌة فيه، وأنه ال يوجُد ما يمنُع من إقامِة الحدِّ عليه.
: أن نحكَم على اإلنساِن بأنه سارٌق؟ أم كافٌر؟ األب: أيُّهما أشدُّ

. محمد: بل الُحكُم بأنه كافٌر، أشدُّ

فوائُد الدرِس:

َل في تكفيِر المسلميَن.         اليجوُز للمسلِم أن يتساهَل أو يَتَعجَّ
        الحكُم على مسلٍم بأنه كافٌر أشدُّ من الحكم عليه بأنه سارٌق.

        فرٌق بيَن أن نقوَل: إن هذا العمَل كفٌر، وبْيَن أن نقول: إن فالنًا الذي عمله كافٌر.
       الحكُم على من يستحقُّ الكفر بأنه كافٌر يجب أالَّ َيصُدَر إال من العلماء المشهود 

لهم بالتقى.

1
2
3
4
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1
ما رأُيك في العباراِت التاليِة، مع بياِن السبِب؟ ن�ساطات

التقومي

ِة؟ 1-  متى يجوُز أن نحكَم ألحٍد من المسلمين بأنَّه من أهِل الَجنَّ
2-  متى يجوُز أن نحكَم ألحٍد من الناِس بأنه من أهِل الناِر؟

رِس على أنه ال يعلُم الغيَب إال اهلل؟ 3-  كيف تستدلُّ مما درسته في هذا الدَّ

السببخاطئةصحيحةالعبارة

يُق           في اجلنِة. دِّ أبو بكٍر الصِّ

صديقي محمٌد في اجلنِة.

أبو َلَهٍب في النار.

ٍة اأو ناٍر حٍد من امل�سلمنَي بجنَّ عدُم ال�سهادِة لأ

َة،  والدليُل على ذلك حديُث أبي ذرٍّ   عن  ُكلُّ من مات على التوحيِد يدخُل الجنَّ
رني أنه من مات ال ُيشرُك باهلِل شيئًا  دخل الجنَّة« )1(. النبيِّ � قال: »أتاني جبريُل فبشَّ

رِك َيْدُخل النارَ ، والدليُل على ذلك حديُث عبِد اهلِل بِن مسعوٍد  ُكلُّ من ماَت على الشِّ
 قال: قال رسوُل اهلِل � »من مات ُيشرُك باهلِل شيئًا دخل النار«)2(.

ٍة أو ناٍر؛ إال َمْن شهد له النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بذلك؛ لكن  اليجوز الَجْزُم ألحٍد من المسلمين بجنَّ
ُيْرَجى للمحسِن الجنُة ، وُيخاف على المذنِب من الناِر.

الكافُر الذي بلغه اإلسالُم ومات على الكفر من أهِل الناِر.
رون بالجّنة وهم: ِة: العشرة المبشَّ من الذين شهد لهم النبيُّ � بالجنَّ

)1(  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب كالم الرب تعالى مع جبريل رقم 7487.
)2(  أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل برقم 1238.

الدر�ض 

اخلام�ض

2223

عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق 

علي بن أبي طالب عثمان بن عفان 

الزبير بن العّوام طلحة بن عبيداهلل 

سعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص 

أبو عبيدة بن الجراح عبدالرحمن بن عوف
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الوحدة الثالثة

�سوِل � حقوُق الرَّ

منزلُة الر�سوِل �.
 

من حقوِق النبيِّ �.
 

�سراء واملعراج. الإ
 

الدر�س 

ال�ساد�س

منزلُة الر�سوِل �

الدر�س 

ال�ساد�س

25

سورَة  الصالِة  قبَل  وق��رَأ  وال��ده،  مع  الجمعِة  إلى صالِة  راً  مبكِّ أحمُد  ذهَب 
الكهِف، ثم أنصَت إلى خطيِب الجمعة الذي كان يقوُل:

األوثاَن  يعبدون  كانوا  وش��رٍك،  ضالٍل  على  الجاهليِة  في  الناُس  كان  »لقد 
بعُضهم  ويقتُل  الفواحَش  يفعلون  كانوا  اهلِل،  دوِن  من  لها  بون  ويتقرَّ واألصناَم 
الناِس  خيُر  فهو  عزَّ وجل  اختاره  الذي   � نبيَّه محمداً  لهم  اهلل  بعث  بعضًا، 
أفضَل كتاٍب،   ُ الناِس، وهو أحسُنهم ُخُلقًا، أنزل عليه اهلل  َنَسبًا، وهو أفصُح 

وأفضَل شريعٍة، وجعله خاتَم النبييَن فال نبيَّ بعده إلى أن تقوم الساعُة.
ُد ولِد آدَم، وهو  له في اآلخرة، فهو سيِّ نيا فقد فضَّ له عزَّ وجلَّ في الدُّ وكما فضَّ
ِة، وهو الذي يشفُع للناِس في المقاِم المحموِد عند  الذي َيْستفتُح باَب الجنَّ

. ربهم عزَّ وجلَّ
 ،� محمداً  نبيَّه  لكم   ُ اهلل  بعث  حين  العظيمِة  النعمِة  هذه  َق��ْدَر  فاعرفوا 
وجعلكم من أتباعه، واشكروا هذه النعمَة بالقياِم بما أوجَب عليكم من حقوِق 

نحو نبيِّكم �«.
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27

نيا وفضيلتيِن في اآلخرة. 1( اذكر فضيلتيِن للنبيِّ � في الدُّ
ه �: ( أمام ما هو من فضائِل النبيِّ � وإشارًة )×( أمام ما اليجوز في َحقِّ 2( ضع إشارًة )

) ( ُد ولِد آدَم      النبيُّ � سيِّ  أ- 
) ( يَن       ب- النبيُّ � خاتُم النبيِّ
) (  ج- النبيُّ � يعلم الغيَب     
) ( النبيُّ � يستحقُّ أن ُيدعى من دوِن اهلِل     د- 
) ( النبيُّ � يشفُع للناس يوم القيامة عند ربِّهم    ه�- 

التقومي

الدر�س 

ال�سابع

من حقوِق النبيِّ �

وجوب القياُم بحقوق النبي �  على كل مسلم وهي كثيرة منها:    
ًة، قــال تعالى : �        التصديُق برسالِته �، وأنها للناِس عامَّ

.)1( �                                                            

       محبُتُه � فوَق محبِة كلِّ أحٍد ، لحديث أنٍس         قال: قال النبّيُ 
والناِس  وولِده  والِده  من  إليه  أحبَّ  أكوَن  حتى  أحُدكم  يؤمن  :»ال   �

أجمعين«()2(.
      طاعُتُه فيما أمر ، واجتناُب ما نهى عنه وزجر، قـال تعالـى:

. )3(                                                                                      

       الصالُة والسالُم عليه، قال تعالى: 
. )4(                                                                                      

)1(  سورة األعراف اآلية 158.
)2(  أخرجه البخاري في كتاب اإليمان باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه برقم 15.

)3(  سورة األنفال اآلية 20.
)4(  سورة األحزاب اآلية 56.

1

ذكر خطيُب الجمعِة عددًا من فضائِل النبيِّ �، بالتعاون مع زمالئك، ن�ساطات
استخِرْج هذه الفضاِئَل:

..................................................................................................................................................... )1

..................................................................................................................................................... )2

..................................................................................................................................................... )3

..................................................................................................................................................... )4

..................................................................................................................................................... )5

27

الدر�س 

ال�سابع

26

الدر�س 

ال�ساد�س

أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي  � وأصحابه، وسموا 
أهل السنة الستمساكهم واتباعهم لسنة النبي � ، وسموا الجماعة ألنهم اجتمعوا على 

الحق ولم يتفرقوا في الدين، واتبعوا ما أجمع عليه السلف الصالح.

2

1

3

4

ِة والَجَماَعِة نَّ ِمْن ُأُصوِل أهل السُّ
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الدر�س 

ال�سابع

2

َمثِّل على ذلــك فيما  � : اتباُعـه واالقتـداُء به،  مــن حقــوِق النبـيِّ 
يأتـي : 

عند الطعام: ...........................................................................................................................................................................................................................
عند الفراغ من الطعام:.....................................................................

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

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

ص أهمَّ حقوِق النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص على كل مسلٍم. 1(  لخِّ
2( ما الدليل على وجوب الصالة والسالم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 

التقومي

َة النبيِّ � في نفوِسنا: اقتِرْح بعض الوسائِل التي تزيد محبَّ
................................................................................................................................................... ) 1
................................................................................................................................................... ) 2
................................................................................................................................................... ) 3

1 ن�ساطات

عند النوم:..................................................................................................................

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

عند االستيقاظ:............................................................................................
............................................................................................................................................................

عند الصباح:..........................................................................................................................................................................................................................

عند المساء:...........................................................................................................................................................................................................................

ن�ساطات
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الدر�س 

الثامن

3031

تعريفه : ذهاُب الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص من مكَة إلى بيِت المقدِس على الُبَراِق لياًل.

الصالة  عليه  بُصْحَبِة جبريل  عليه وسلم  اهلل  النبي صلى  ُصُعوُد   : تعريفه 
والسالم إلى السماِء السابعِة، ثم عودتُه إلى مكَة في تلك الليلِة.

وقد ورَد تفصيُل ذلك في حديِث أَنس ْبِن َماِلٍك -        - وفيه: )أنَّ َرُسوَل 
َوَصلى  َاْلمسِجَد  َفَدَخل  َاْلمقِدِس  َبْيَت  أتى  فركَبُه حتى  ِبالُبَراِق  ُأِتَي  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص 
َماِء، َفاْسَتْفَتَح ِجْبِريُل، َفُفِتَح َلَهما، َوَصِعَد  ِفيِه ركعتيِن، ُثم ُعِرَج ِبه إَلى السَّ
ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِسْدَرَة الُمْنَتَهى،  ْبَع، َوَبلَغ الرَّ َمواِت السَّ َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوِجْبِريُل السَّ

َلَواُت الَخْمُس ُثمَّ َعاَد ِمْن ليلِتِه()1(. َوُفِرَضْت َعَلْيِه الصَّ
• اإلْسَراُء والِمْعَراُج من ُمْعِجَزاِتِه ملسو هيلع هللا ىلص ومن األدلُة على ِصْدِق نبوِتِه.

)1( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر المالئكة صلوات اهلل عليهم برقم 3207، ومسلم في كتاب اإليمان باب اإلسراء برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إلى السموات وفرض الصلوات برقم 162 في حديث طويل. والبراق: دابٌة أبيُض طويٌل فوَق الِحَماِر وُدوَن الَبْغِل يضُع َحاِفَرُه عند ُمْنَتَهى َطْرِفِه. 

سدرة المنتهى: شجرة عظيمة في السماء السابعة، ينتهي إليها ِعلُم األولين واآلخرين وال يتعداها.

�سراء واملعراج الإ

2

1

1( أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ فيما يأتي:
• المعراُج َهو رحلُة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصِ  من مكَة إلى بيِت المقدس.            )     (
• اإلسراء والمعراج من معجزات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.                                )     (

• اإلسراء هو ُصُعود النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُبْصَحَبِة جبريل عليه الصالة والسالم 
    إلى السماء السابعِة.                                                                    )     (

2( ما معنى اإلْسَراِء والِمْعَراِج؟
3( متى ُفِرَضِت الصالُة؟ وعالَم َيُدلُّ ذلك؟

التقومي

في سورة اإلسراء ورد ذكر اإلسراء، اكُتْب اآلية وَرْقَمها وفائدة منها:
قال تعالى : � ..........................................................................................................................
. � ....................................................................................................................................................

رقمها هو : )........................(
الفائدة : ......................................................................................................................................

بالتعاون مع مجموعتك، بين معنى قولك :
ِة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص« . »في اإلسراء والمعراج دليل على ُنبوَّ

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

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

ن�ساطات

اإلســــراُء

المعراج 

قصة اإلسراء والمعراج

)المسجد األقصى(
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قصة اإلسراء والمعراج
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الوحدة الرابعة

ال�سحابُة ر�سواُن اهلِل عليهم

ال�سحابُة ر�سواُن اهلِل عليهم.
 

من حقوِق اخللفاِء الرا�سدين ر�سي اهلل عنهم    .
 

نا  �. زوجاُت نبيِّ
 

�سفاُت اأ�سحاِب النبيِّ � ، ر�سَي اهلل ُ عنهم

الدر�س 

التا�سع

33

)1(  سورة الفتح اآلية 29.
)2(  سورة الحشر اآلية 8.
)3(  سورة الحشر اآلية 9.

)4(  سورة الحشر اآلية 10.

ه � ، رضَي اهللُ  عنهم ، فقال اهلل تعالى عنهم:      أثنى اهللُ  عزَّ وجل على صحابِة نبيِّ

�    

.)1( �                                                                                           

      قـال اهلل تعالى عن المهاجرين          : �
                                                                                                                   

.)2(�                 

      قال اهلل تعالى عن األنصـار         : �

                                        
.)3( �                                                                                                         

        قــال اهلل تعالى عن الذيـن جــاؤوا من بعدهــم: �
                                        

.)4( �                                                            

2

1

3

4

َ
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بالتعــاون مــع مجموعِتك: استخـــِرْج من اآليـــِة الكريمِة )األولى( 
صفــاِت الصحابة         .

............................................................ ......................... ......................... ......................... ...... ) 1

............................................................ ......................... ......................... ......................... ...... ) 2

............................................................ ......................... ......................... ......................... ...... ) 3

............................................................ ......................... ......................... ......................... ...... ) 4

1

بالتعـــاون مع مجموعتـــِك: استخـِرْج من اآليـــِة الكريمِة )الثانية( 
صفـــاِت المهاجرين         .

............................................................ ......................... ......................... ......................... ...... ) 1
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بالتعــــاون مـــع مجموعِتك: استخـــِرْج من اآليــِة الكريمِة )الثالثة( 
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  َمن الذين اختارهم اهللُ  تبارك وتعالى لُصْحَبِة نبيِّه  �؟
  َمن الذين نقلوا لنا القرآَن الكريَم، وحفظوا لنا أحاديَث النبيِّ � ؟

  َمن الذين آمنوا بالرسوِل � واتََّبعوه ونصروه؟
  َمن الذين جاهدوا في سبيِل اهلِل وفتحوا البالَد ونشروا فيها اإلسالَم؟

الدر�س 

العا�سر

ِة مَّ حقوُق ال�سحابِة ر�سواُن اهلِل عليهم على الأ

إنَّهم أصحاُب النبيِّ �

36

أقرُأ ِسيَر الصحابِة               واتعرف 
على أخبارهم، واقتدي بهم.

)1(  أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »لو كنت متخذاً خلياًل برقم 3673 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 
37باب تحريم سب الصحابة رضي اهلل عنهم برقم 2541 واللفظ له.

الصحابة  من  تعرفه  مما  عدٍد  أكبِر  ِذْكــِر  في  مجموعتك  مع  تعاون 
والصحابيات         .

أسماء الصحابياتأسماء الصحابة
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ن�ساطات

1

ُحْكُم َسبِّ الصحابِة رضواُن اهلِل عليهم

اهلِل  رض��واُن  منهم  أح��ٍد  أو  الصحابة  سبُّ  يحرم 
في  وخسران  ال��ذن��وِب،  كباِئر  من  وهو  عليهم، 
وا أصحابي، فلو  الدنيا واآلخرة قال � : »ال تسبُّ
أن أحَدكم أنفق ِمْثَل ُأُحٍد ذهبًا ما بلغ ُمدَّ أحِدهم 

وال َنِصيَفه«)1(.

القيام بحقوق الصحابة رضي اهلل عنهم وهي كثيرة منها:
       اعتقاُد أنهم كلَّهم عدوٌل، وهم أفضُل األمِة وخيُرها.

       محبُتهم رضَي اهللُ  عنهم ؛ فإن ُحبَّهم من اإليمان، وُبْغَضهم من النفاِق.
ي عنهم، واالستغفاُر لهم .        الترضِّ

تطبيق

ِة والَجَماَعِة نَّ ِمْن ُأُصوِل أهل السُّ
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  َمن الذين اختارهم اهللُ  تبارك وتعالى لُصْحَبِة نبيِّه  �؟
  َمن الذين نقلوا لنا القرآَن الكريَم، وحفظوا لنا أحاديَث النبيِّ � ؟

  َمن الذين آمنوا بالرسوِل � واتََّبعوه ونصروه؟
  َمن الذين جاهدوا في سبيِل اهلِل وفتحوا البالَد ونشروا فيها اإلسالَم؟
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إنَّهم أصحاُب النبيِّ �
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أقرُأ ِسيَر الصحابِة               واتعرف 
على أخبارهم، واقتدي بهم.

)1(  أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »لو كنت متخذاً خلياًل برقم 3673 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 
37باب تحريم سب الصحابة رضي اهلل عنهم برقم 2541 واللفظ له.

الصحابة  من  تعرفه  مما  عدٍد  أكبِر  ِذْكــِر  في  مجموعتك  مع  تعاون 
والصحابيات         .
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ن�ساطات
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ُحْكُم َسبِّ الصحابِة رضواُن اهلِل عليهم

اهلِل  رض��واُن  منهم  أح��ٍد  أو  الصحابة  سبُّ  يحرم 
في  وخسران  ال��ذن��وِب،  كباِئر  من  وهو  عليهم، 
وا أصحابي، فلو  الدنيا واآلخرة قال � : »ال تسبُّ
أن أحَدكم أنفق ِمْثَل ُأُحٍد ذهبًا ما بلغ ُمدَّ أحِدهم 

وال َنِصيَفه«)1(.

القيام بحقوق الصحابة رضي اهلل عنهم وهي كثيرة منها:
       اعتقاُد أنهم كلَّهم عدوٌل، وهم أفضُل األمِة وخيُرها.

       محبُتهم رضَي اهللُ  عنهم ؛ فإن ُحبَّهم من اإليمان، وُبْغَضهم من النفاِق.
ي عنهم، واالستغفاُر لهم .        الترضِّ
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39

 � الرسول  وفاة  بعد  الخالفَة  َتَولَّوا  الذين  األربعة  هم  الراشدين  الخلَفاَء  أن 
وهم:

• حين مات النبيُّ � اجتمع الصحابُة  قبل دفنِه فاتفقوا على أن ُيبايعوا 
أبابكر          خليفًة من بعده.

ولّما حضرته الوفاُة          أوصى بالخالفة من بعده لعمر        .
من  ستٍة  بين  من  الخليفُة  ُيختاَر  بأن  أوصى  الوفاُة  الخطاب  بن  عمر  ا حضرت  ولمَّ

الصحابِة رضواُن اهلل عليهم، فاختار الصحابُة عثمان بن عفان         .
ا توفي          بايع الصحابُة علي بن أبي طالب          بالخالفة. ولمَّ

، حقوٌق كثيرٍة؛ منها: • حقوُق الخلفاِء الراشديَن 
ي عنهم.        محبُتهم والترضِّ

       اعتقاُد أنهم خلفاُء رسوِل اهلِل �.

1(  اذكر ثالَث مزايا اختصَّ بها الصحابُة رضواُن اهلِل عليهم؟
2(  ما واجُبك ُتَجاَه من سمعَتُه ُيِسيُء األدَب نحَو صحابِة رسوِل اهلِل �؟

َة أصحاِب رسوِل اهلِل �. ي محبَّ 3( اقترح ثالَث وساِئَل ُتَنمِّ

التقومي

38

الدر�س 

احلادي

ع�سر

ا�ِسِديَن    حقوُق اخُلَلفاِء الرَّ

الدر�س 

العا�سر

عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق 

علي بن أبي طالب عثمان بن عفان 
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ِة والَجَماَعِة نَّ ِمْن ُأُصوِل أهل السُّ
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 � الرسول  وفاة  بعد  الخالفَة  َتَولَّوا  الذين  األربعة  هم  الراشدين  الخلَفاَء  أن 
وهم:

• حين مات النبيُّ � اجتمع الصحابُة  قبل دفنِه فاتفقوا على أن ُيبايعوا 
أبابكر          خليفًة من بعده.

ولّما حضرته الوفاُة          أوصى بالخالفة من بعده لعمر        .
من  ستٍة  بين  من  الخليفُة  ُيختاَر  بأن  أوصى  الوفاُة  الخطاب  بن  عمر  ا حضرت  ولمَّ

الصحابِة رضواُن اهلل عليهم، فاختار الصحابُة عثمان بن عفان         .
ا توفي          بايع الصحابُة علي بن أبي طالب          بالخالفة. ولمَّ

، حقوٌق كثيرٍة؛ منها: • حقوُق الخلفاِء الراشديَن 
ي عنهم.        محبُتهم والترضِّ

       اعتقاُد أنهم خلفاُء رسوِل اهلِل �.

1(  اذكر ثالَث مزايا اختصَّ بها الصحابُة رضواُن اهلِل عليهم؟
2(  ما واجُبك ُتَجاَه من سمعَتُه ُيِسيُء األدَب نحَو صحابِة رسوِل اهلِل �؟
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ِة الخلفاِء  ِة النبي � كما قال �:»عليكم َبُسنَّتي وُسنَّ ِتهم مع ُسنَّ    األخذ ِبُسنَّ
وا عليها بالنواِجذ«)1(.      الراشديَن المهديِّين، َعضُّ

       ترتيُبهم حسب األفضليِة والخالفِة، كما يلي :
مه النبيُّ � في الصالة، وقال : »ل�و  أواًل : أب�و بكٍر الصديُق         ، وقد قدَّ

كنُت ُمتَِّخذاً خلياًل التخذُت أبا بكٍر خلياًل ولكن أِخي وصاِحبي«)2(.
ثانيًا : عم�ُر بْن الخط��اِب          ، وق�د قّدم�ه أبو بكٍر          على سائ�ِر الصحاب�ِة 

رضواُن اهلِل عليهم.
ورى. مه أهُل الشُّ ثالثًا :  عثماُن بُن عفاَن          ، وقد قدَّ

ُة الصحابِة         على خالفته. رابعًا : عليُّ بُن أبي طالٍب            اتفق عامَّ

ْد الخليفَة الراشَد الذي له إحدى الصفاِت التالية : َحدِّ
اخلليفةالصفة 

اختاره الصحابُة        من بني أهل الشورى الستِة

مه النبيُّ � ليصلَي بالناس قدَّ

بايعه عامُة الصحابِة        .

أوصى له باخلالفة اخلليفُة الذي قبله

1

ن�ساطات

41

هذه أوصاٌف وفضاِئُل تنطبق ُكلُّ واحدٍة منها على واحٍد أو أكثَر من الخلفاِء 
ْن أماَم ُكلِّ صفٍة َمْن تنطبق عليه. الراشديَن ِرْضواُن اهلِل عليهم، َدوِّ

تنطبق علىالصفة 
أوُل من أسلم من الرجال

أوُل من أسلم من الصبيان
جه النبيُّ � إحدى بناته زوَّ

جه النبيُّ  � اثنتنِي من بناته زوَّ
يلقُب بالفاروق
يلقُب بالصّديق

يلقُب بذي النورْين
تزوج النبيُّ  � ابنَته

هاجر مع النبيِّ  �
تستحي منه املالئكُة

إذا رآه الشيطان سالكًا طريقًا سلك طريقًا آخر

2
ن�ساطات 3

4

الدر�س 

احلادي

ع�سر

40

)1(  أخرجه أبوداود في كتاب السنة برقم 4607 والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب الِبَدع برقم 2676 وقال أبوعيسى: 
هذا حديث حسن صحيح واللفظ له. النواجذ: جمع ناجذ وهي األضراس التي بعد الناب وهذا مثٌل في شدة االستمساك باألمر.

)2(  أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »لو كنت متخذاً خلياًل برقم 3656.
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ِة الخلفاِء  ِة النبي � كما قال �:»عليكم َبُسنَّتي وُسنَّ ِتهم مع ُسنَّ    األخذ ِبُسنَّ
وا عليها بالنواِجذ«)1(.      الراشديَن المهديِّين، َعضُّ

       ترتيُبهم حسب األفضليِة والخالفِة، كما يلي :
مه النبيُّ � في الصالة، وقال : »ل�و  أواًل : أب�و بكٍر الصديُق         ، وقد قدَّ

كنُت ُمتَِّخذاً خلياًل التخذُت أبا بكٍر خلياًل ولكن أِخي وصاِحبي«)2(.
ثانيًا : عم�ُر بْن الخط��اِب          ، وق�د قّدم�ه أبو بكٍر          على سائ�ِر الصحاب�ِة 

رضواُن اهلِل عليهم.
ورى. مه أهُل الشُّ ثالثًا :  عثماُن بُن عفاَن          ، وقد قدَّ
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ن�ساطات
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هذه أوصاٌف وفضاِئُل تنطبق ُكلُّ واحدٍة منها على واحٍد أو أكثَر من الخلفاِء 
ْن أماَم ُكلِّ صفٍة َمْن تنطبق عليه. الراشديَن ِرْضواُن اهلِل عليهم، َدوِّ

تنطبق علىالصفة 
أوُل من أسلم من الرجال

أوُل من أسلم من الصبيان
جه النبيُّ � إحدى بناته زوَّ

جه النبيُّ  � اثنتنِي من بناته زوَّ
يلقُب بالفاروق
يلقُب بالصّديق

يلقُب بذي النورْين
تزوج النبيُّ  � ابنَته

هاجر مع النبيِّ  �
تستحي منه املالئكُة

إذا رآه الشيطان سالكًا طريقًا سلك طريقًا آخر

2
ن�ساطات 3

4

الدر�س 

احلادي

ع�سر

40

)1(  أخرجه أبوداود في كتاب السنة برقم 4607 والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب الِبَدع برقم 2676 وقال أبوعيسى: 
هذا حديث حسن صحيح واللفظ له. النواجذ: جمع ناجذ وهي األضراس التي بعد الناب وهذا مثٌل في شدة االستمساك باألمر.

)2(  أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »لو كنت متخذاً خلياًل برقم 3656.
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نا � زوجاُت نبيِّ

الدر�س 

احلادي

ع�سر

أن اهلل  تبارك وتعالى أكرم طائفًة من النساِء بكرامٍة عظيمٍة؛ فاختارهن عزَّ وجلَّ ألن 
؛ فقد  يكنَّ زوجاٍت للنبيِّ �، ولهنَّ من الفضيلة ما ليس لغيرهنَّ رضواُن اهلِل عليهنَّ

هاِت المؤمنيَن « فق���ال ع���زَّ وجل:  اُهنَّ اهلل تبارك وتعال��ى:» ُأمَّ سمَّ
.)1(                                                                            

حقوُق زوجاِت النبيِّ � :
. ي عنُهنَّ       محبُتهنَّ والترضِّ

 :       اعتقاُد أنُهنَّ ُمَبّرآٍت من ُكلِّ ُسوٍء، كما قال عزَّ وجلَّ
.)2(                                     

عدد زوجات النبي � :
تزّوج النبي � إحدى عشر امرأة، مات عن تسع منهن ؛ وهذا من خصائصه � 

التي اختّصه اهلل تعالى بها.
 أشهُر زوجاِت النبيِّ � :

) 1 ( خديجُة بنُت ُخَويلٍد  ، ومن فضاِئلها:
ُل زوجاِت النبيِّ �  . أ - َأوَّ

ُل من آمن ِبه � . ب - َأوَّ

)1(  سورة األحزاب اآلية 6.
)2(  سورة األحزاب اآلية 33.

. 1(  اذكر ثالثًا من فضائِل الخلفاِء الراشديَن 
2(  أيُّهما أفضُل: 

 أ- سعُد بُن أبي وقاص          أم عمُر بُن الخطاِب         ؟
 ب- عليُّ بُن أبي طالٍب          أم عثماُن بُن عفاَن         ؟

يُق         أم أبو هريرَة         ؟ دِّ ج�- أبو بكٍر الصِّ

التقومي

الدر�س 

الثاين

ع�سر

43

3

في حديث النبي � :»عليكم بسنتي...« الخ، وصف النبيُّ � من سيتولى ن�ساطات
بعده بثالث صفات مهمة ؛ فما هي؟

........................................ ............................. .................. )1

........................................ ............................. .................. )2

........................................ ............................. .................. )3

الدر�س 

احلادي

ع�سر

ِة والَجَماَعِة نَّ ِمْن ُأُصوِل أهل السُّ

ُ

2

1

Twh-(2) 24-57.indd   42-43 5/7/07   11:37:30 AM



42

نا � زوجاُت نبيِّ

الدر�س 

احلادي

ع�سر

أن اهلل  تبارك وتعالى أكرم طائفًة من النساِء بكرامٍة عظيمٍة؛ فاختارهن عزَّ وجلَّ ألن 
؛ فقد  يكنَّ زوجاٍت للنبيِّ �، ولهنَّ من الفضيلة ما ليس لغيرهنَّ رضواُن اهلِل عليهنَّ

هاِت المؤمنيَن « فق���ال ع���زَّ وجل:  اُهنَّ اهلل تبارك وتعال��ى:» ُأمَّ سمَّ
.)1(                                                                            

حقوُق زوجاِت النبيِّ � :
. ي عنُهنَّ       محبُتهنَّ والترضِّ

 :       اعتقاُد أنُهنَّ ُمَبّرآٍت من ُكلِّ ُسوٍء، كما قال عزَّ وجلَّ
.)2(                                     

عدد زوجات النبي � :
تزّوج النبي � إحدى عشر امرأة، مات عن تسع منهن ؛ وهذا من خصائصه � 

التي اختّصه اهلل تعالى بها.
 أشهُر زوجاِت النبيِّ � :

) 1 ( خديجُة بنُت ُخَويلٍد  ، ومن فضاِئلها:
ُل زوجاِت النبيِّ �  . أ - َأوَّ

ُل من آمن ِبه � . ب - َأوَّ

)1(  سورة األحزاب اآلية 6.
)2(  سورة األحزاب اآلية 33.

. 1(  اذكر ثالثًا من فضائِل الخلفاِء الراشديَن 
2(  أيُّهما أفضُل: 

 أ- سعُد بُن أبي وقاص          أم عمُر بُن الخطاِب         ؟
 ب- عليُّ بُن أبي طالٍب          أم عثماُن بُن عفاَن         ؟

يُق         أم أبو هريرَة         ؟ دِّ ج�- أبو بكٍر الصِّ

التقومي

الدر�س 

الثاين

ع�سر

43

3

في حديث النبي � :»عليكم بسنتي...« الخ، وصف النبيُّ � من سيتولى ن�ساطات
بعده بثالث صفات مهمة ؛ فما هي؟

........................................ ............................. .................. )1

........................................ ............................. .................. )2

........................................ ............................. .................. )3

الدر�س 

احلادي

ع�سر

ِة والَجَماَعِة نَّ ِمْن ُأُصوِل أهل السُّ
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الدر�س 

الثاين

ع�سر
ج� - آزَرْتُه وَنَصَرْتُه.

د - َأْمُره جبريَل عليه السالُم أن ُيقِرَئها من ربِّها السالَم.
ه� - هي ُأمُّ جميِع أوالِده إال إبراهيَم          .

، ومن فضائلها: ) 2 ( عائشُة  
يق أبي بكٍر          . دِّ أ - أنها ابنُة الصِّ

ب - بَّرَأها اهللُ  من فوِق سبِع سماواٍت.
ج� - لم ينزل الوحُي على النبيِّ � في ِلحاِف امرأٍة غيِرها.

د - كانت من أعلم الصحابِة رضواُن اهلِل عليهم، وكانوا يسألونها عن ُأموِر 
يِن. الدِّ

3 - حفصُة          ، ومن فضاِئلها:
أ - بنُت عمَر بِن الخطاِب          ، ثاني الخلفاِء الراشديَن.

امًة. امًة قوَّ ب - كانت صوَّ
ج� - َحِفَظ الصحابُة رضواُن اهللِ  عليهم المصحَف حين جمعوه عندها بعدما مات 

عمُر          .

هاٍت المؤمنيَن ؛ بالرجوِع إلى بعِض  تعرفت أثناَء الدرِس على ثالٍث من أُمَّ
  � النبيِّ  زوجاِت  من  أُْخَرياٍت  ثالٍث  على  ْف  تعرَّ النبويِة  السيرِة  ُكُتِب 

واذُكْرُهّن:
............................................ ............................... ............................... ............................... ............. - 1
............................................ ............................... ............................... ............................... ............. - 2
............................................ ............................... ............................... ............................... ............. - 3

1
ن�ساطات

التقومي

1 ( ما الواجُب علينا ُتَجاَه أمهاِت المؤمنيَن؟
ت به خديجُة        . 2 ( اذُكْر بعَض ما اخُتصَّ
ت به عائشة         . 3 ( اذُكْر بعَض ما اخُتصَّ

ن تسمُعه َيُسبُّ زوجاِت النبيِّ  �. 4 ( ما موِقُفك ممَّ
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الوحدة اخلام�سة

مِر ُولُة الأ

ئمة امل�سلمني. الواجب لأ
 

ِة امل�سلمنَي ِئمَّ الواجُب لأَ

الدر�س 

الثالث

ع�سر

تمهيد :
بعُضهم  وَيْسِبي  بعضًا،  بعُضهم  يقتُل  متفرقيَن،   � النبيِّ  َبْعِث  قبل  العرُب  كان 
ِته بنعمِة االجتماِع وزواِل الُفْرقة  بعضًا، وحين بعَث اهللُ  نبيَّه محمداً � امتنَّ على ُأمَّ

فقال:  
.)1(                                                                                                                    

ُأموِر  لوالِة  وجعل  واإلمــارَة،  اإلمامَة  للمسلمين  وجلَّ  عزَّ   ُ اهلل  شرع  فقد  لذا 
المسلمين حقوقًا على رعاياهم.

القيام بحقوق والة اأَلْمر ومنها :
ْم���ُع والطاع��ُة لهم في غيِر معصي��ِة اهلِل عزَّ وجلَّ ؛ والدلي�ُل قولُ��ه تعال��ى:         السَّ

.)2(                                                                                 
وقولُه � : »على المرِء المسلِم السمُع والطاعُة فيما أحبَّ وَكِرَه؛ إال أن يؤمَر بمعصيٍة، 

فإن ُأمر بمعصيٍة فال َسْمَع وال طاعَة«)3(.
       عدُم الخروِج عليهم؛ لما في ذلك من الُفرقة وإثارِة الفتِن بين المسلمين.

       النصُح لهم بالرفِق والحكمِة، والتعاوُن معهم على الِبرِّ والتقوى، والدعاء لهم.

)1(  سورة آل عمران اآلية 103.                     )2(  سورة النساء اآلية 59.
)3(  رواه البخاري في كتاب األحكام ، باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصية رقم )7144( ، ومسلم في كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة 

47األمراء في غير معصية رقم )1839( ، واللفظ له.

2

1

ِة والَجَماَعِة نَّ ِمْن ُأُصوِل أهل السُّ

3

َ
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الوحدة اخلام�سة

مِر ُولُة الأ
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2
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ِة والَجَماَعِة نَّ ِمْن ُأُصوِل أهل السُّ

3
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2
ر عليهم رجاًل  َسِريًَّة وأمَّ  � النبيُّ  عنه قال: بعَث   ُ عن عليٍّ رضي اهلل 
من األنصار، وَأَمَرهم أن يطيعوه فغِضَب عليهم، وقال: أليس قد أمر 
النبيُّ � أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: قد َعَزْمُت عليكم لما جمعتم 
حطبًا، وأوقدتم نارًا، ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبًا فأوقدوا نارًا، فلما 
ا تبعنا  وا بالدخول فقام ينظر بعُضهم إلى بعٍض، قال بعُضهم: إنمَّ همُّ

النبيَّ � فرارًا من النار أفندخُلها؟
فبينما هم كذلك إذ خمدت الناُر وسكن غضُبه، فُذكر للنبيِّ � فقال: 

»لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا، إنَّما الطاعُة في المعروف« )1(.
ا يلي: اقرأ هذه القصة وأجب عمَّ

ِريَِّة: أ - ما األموُر التي أصاب فيها أصحاُب السَّ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

ِريَِّة؟ ب - ما األمُر الذي أخطأ فيه أميُر السَّ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

َقْين بطاعِة وليِّ األمر: جـ - استنتج من القصة ُحْكَمْين ُمَتَعلِّ
......................................................................................................................................................................................................................................................... -1
......................................................................................................................................................................................................................................................... -2

1(  لماذا ال يجوُز الخروُج على وليِّ أمِر المسلميَن؟
2(  ما ُحكُم طاعِة وليِّ األمِر في معصيِة اهلِل؟ وما الدليُل؟

)1(  أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب سرية عبداهلل بن حذافة السهمي برقم 4340.

التقومي
1

قاِرن بين مجتمٍع يسمُع الناُس فيه ويطيعون لوالة األمر، ومجتمٍع ال ن�ساطات
يتحقق فيه هذا األمر:

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

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

الدر�س 

الثالث

ع�سر
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2(  ما ُحكُم طاعِة وليِّ األمِر في معصيِة اهلِل؟ وما الدليُل؟
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الدر�س 

الرابع

ع�سر

51

الوحدة ال�ساد�سة

خُر اليوُم الآ

فتنُة القرِب وعذاُبه
 

من اأحواِل يوِم القيامِة
 

ِفْتَنُة القرِب ونعيُمه وعذاُبه

ِة من األحاديث الصحيحة في أشراط الساعة،  نَّ اإليمان بكل ما ورد في الكتاب والسُّ
ونعيم القبر وعذابه، وأحوال يوم القيامة وغيرها من المغيبات.

عن  قبِره  في  الميِِّت  سؤاُل  القبِر هي:  ِفْتَنُة 
ثالٍث: ربِّه، وِديِنه، ونبيِّه � .

في  ُوض��ع  إذا  ال��م��ؤم��َن  أن   � النبيُّ  أخبر 
َمَلكاِن  فيأتيه  جسِده،  في  روُحه  ُتعاد  قبره 

َفُيْجِلساِنه فيقوالِن له: َمْن ربُّك؟ 
فيقول: ربي اهلل. 

فيقوالِن له: ما ديُنك؟ 
فيقول: ديني اإلسالُم. 

فيقوالِن له: ما هذا الرجُل الذي ُبعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسوُل اهلِل �.

وأما الكاِفُر فيقوالِن له: َمْن ربُّك؟
فيقول: هاه هاه ال أدري.

فيقوالِن له: ما ديُنك؟

ِة والَجَماَعِة نَّ ِمْن ُأُصوِل أهل السُّ

المراُد بفتنِة القبر

الدليُل على فتنِة القبِر 
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الدر�س 

الرابع

ع�سر

51

الوحدة ال�ساد�سة
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فيقول: ديني اإلسالُم. 

فيقوالِن له: ما هذا الرجُل الذي ُبعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسوُل اهلِل �.

وأما الكاِفُر فيقوالِن له: َمْن ربُّك؟
فيقول: هاه هاه ال أدري.

فيقوالِن له: ما ديُنك؟

ِة والَجَماَعِة نَّ ِمْن ُأُصوِل أهل السُّ

المراُد بفتنِة القبر

الدليُل على فتنِة القبِر 
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فيقول: هاه هاه ال أدري.
فيقوالِن له: ما هذا الرجُل الذي ُبِعَث فيكم؟

فيقول: هاه هاه ال أدري )1(.

إذا ُفِتَن اإلنساُن في قبِر ه ، فإنَّ اهلل َ تعالى يثبت المؤمَن الصادَق، وُيَوفُِّقه لإلجابِة 
الصحيحِة، وُيِضلُّ اهللُ  الكافَر والمنافَق عن الج��واِب الصحيِح ، ق��ال تعال��ى :

.)2(                                                               

م اهللُ  عبَده المؤمَن في قبِره، فيصبُح    ُيَنعِّ
قبُره روضًة من رياض الجّنة.

قبِره  في  والمنافَق  الكافَر   ُ اهلل  ُب  ُي��ع��ذَّ   
فيصبُح قبُره حفرًة من حفر النار.

ب أصحاُبها في القبر:      من األعماِل التي أخبر النبيُّ � أنه يعذَّ

53 52

الدر�س 

الرابع

ع�سر

)1(  رواه أبو داود في كتاب السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر برقم 4753 . 
)2(  سورة إبراهيم اآلية 27.

1
وترِك  الواجبات،  فعِل  على  حريصًا  كان  إذا  قبره  في  المسلُم  ُم  ُيَنعَّ
المحرمات، بالتعاون مع مجموعتك َمثِّل لهذه الواجباِت والمحرماِت:

1(  ما المراُد بفتنِة القبِر؟
2(  ما الفرُق بين المؤمِن والكافِر في فتنِة القبِر؟

3( اذكر بعَض األعماِل التي تكوُن سببًا في عذاِب القبِر.

التقومي

احملرماتالواجبات
.............................................. ......................................................................... ...........................

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

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

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

ن�ساطات

ِه،  من البول.  الَمْشُي بالنميمة .عدُم التنزُّ

با.النوُم عن الصالِة المكتوبِة. َأْكُل الرِّ

1

3

2

4

تثبيُت اهلِل للمؤمِن في قبِره 

نعيُم القبِر وعذاُبه

أسباُب عذاِب القبِر
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فيقول: هاه هاه ال أدري.
فيقوالِن له: ما هذا الرجُل الذي ُبِعَث فيكم؟

فيقول: هاه هاه ال أدري )1(.

إذا ُفِتَن اإلنساُن في قبِر ه ، فإنَّ اهلل َ تعالى يثبت المؤمَن الصادَق، وُيَوفُِّقه لإلجابِة 
الصحيحِة، وُيِضلُّ اهللُ  الكافَر والمنافَق عن الج��واِب الصحيِح ، ق��ال تعال��ى :

.)2(                                                               

م اهللُ  عبَده المؤمَن في قبِره، فيصبُح    ُيَنعِّ
قبُره روضًة من رياض الجّنة.

قبِره  في  والمنافَق  الكافَر   ُ اهلل  ُب  ُي��ع��ذَّ   
فيصبُح قبُره حفرًة من حفر النار.

ب أصحاُبها في القبر:      من األعماِل التي أخبر النبيُّ � أنه يعذَّ
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وترِك  الواجبات،  فعِل  على  حريصًا  كان  إذا  قبره  في  المسلُم  ُم  ُيَنعَّ
المحرمات، بالتعاون مع مجموعتك َمثِّل لهذه الواجباِت والمحرماِت:
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يوم القيامة

الدر�س 

اخلام�س

ع�سر

هو اليوُم الذي يبعث فيه الناُس من قبورهم للحساب والجزاء على أعمالهم .

هي األموُر التي تكون قبل قياِم الساعة. وهي نوعان :
النوع األول : العالماُت الصغرى، ومنها:

ُة العلِم الشرعيِّ وكثرُة الجهِل. 1 - ِقلَّ
2 - كثرُة القتل.

3 - تطاوُل الناِس في البنياِن.
4 - التشبه بالكفار، لحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : ال تقوُم الساَعُة حتى َتْأُخْذ أمتي ِبَأْخِذ 
القروِن قبلها ِشْبًرا بِشْبٍر وِذَراًعا ِبِذراٍع فقيل يارسول اهلِل كفارس والروم فقال َوَمْن الناس 

إال ُأولِئَك« )1(.
 النوع الثاني : العالماُت الكبرى .

َلَع النبُي ملسو هيلع هللا ىلص علينا  وهي المذكورة في حديث ُحَذيفَة بِن َأِسْيٍد الِغفاري          ، قال : اطَّ
اَعَة، َقاَل: )إنََّها َلْن َتُقوَم - َيْعِني  َنَتَذاَكُر فقال »ما َتْذُكُروَن« قالوا: َنْذُكُر السَّ ونحن 
ابََّة، َوُطُلوع  اَل، َوالدَّ جَّ َخاَن والدَّ اَعَة - َحتَّى َتَرْوا َقْبَلَها َعْشَر آياٍت فذكر منها: الدُّ السَّ
وَمْأُجوَج  وَيْأُجوَج  والسالم  الصالة  مريَم عليه  ابِن  ونزوَل عيسى  َمْغِرِبَها  ِمْن  ْمِس  الشَّ
وثالثَة ُخُسوٍف: َخْسٌف بالمشرِق، وَخْسٌف بالمغرِب، وَخْسٌف بجزيرِة العرِب وآخِر 

)1( أخرجه البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لتتبعن سنن من كان قبلكم برقم 6888 .

اَس إلى َمْحَشِرِهْم()1(. َذِلَك ناٌر تخُرُج ِمَن اليمِن َتْطُرُد النَّ

ْوِر فيصعق كلُّ من في السماوات    يأمر اهللُ  عزَّ وجلَّ إسرافيَل عليه السالم فينفخ في الصُّ
، ق���ال تعالى:  واألرض وال يبق�ى حّيًا إال اهلل ُ ع��زَّ وجلَّ

 .)2(                                     

  ثم يأمُر اهلل عزَّ وجلَّ إسرافيَل فينفخ في الصوِر نفخًة أخرى فيقوُم الناُس من قبوِرهم، 
قال تعالى : 

.)3(                                                                  

ن ظلمه، حتى    يكون القصاُص يوم القيامة بين الناس في المظاِلم، فُيقتصُّ للمظلوم ِممَّ
المظلوَم من حسناِت  اهلل  فيعطي  والسيئات؛  بالحسنات  الِقصاُص  الّلطمة، ويكون 

الظالم، فإن َفِنَيْت حسناُته ُأخذ من سيئاِت المظلوم فُطرحت عليه.

)1(  أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في اآليات التي تكون قبل الساعة حديث رقم »2901« . والدخان قيل: دخان يأخذ بأنفاس 
الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام ويكون قرب قيام الساعة. الدجال: هو رجل كذاب كافر يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية، ويحصل على 
يديه خوارق كثيرة فيغتر به كثير من الناس ويتبعوه، ويطوف في األرض ثم يقتله عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم. والدابة هي : دابة يخرجها اهلل 

قرب قيام الساعة قال اهلل عنها : ﴿                                                                                 ﴾ سورة النمل اآلية 82 .
)2(  سورة الرحمن اآلية 26 - 27.

)3(  سورة الزمر اآلية 68. 5455

ُ

ُ

المراُد بيوم القيامة 
ور النفُخ في الصُّ

عالمات يوِم القيامِة 

البعُث والنُّشوُر

الِقصاُص يوَم القيامِة
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هو اليوُم الذي يبعث فيه الناُس من قبورهم للحساب والجزاء على أعمالهم .

هي األموُر التي تكون قبل قياِم الساعة. وهي نوعان :
النوع األول : العالماُت الصغرى، ومنها:

ُة العلِم الشرعيِّ وكثرُة الجهِل. 1 - ِقلَّ
2 - كثرُة القتل.

3 - تطاوُل الناِس في البنياِن.
4 - التشبه بالكفار، لحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : ال تقوُم الساَعُة حتى َتْأُخْذ أمتي ِبَأْخِذ 
القروِن قبلها ِشْبًرا بِشْبٍر وِذَراًعا ِبِذراٍع فقيل يارسول اهلِل كفارس والروم فقال َوَمْن الناس 

إال ُأولِئَك« )1(.
 النوع الثاني : العالماُت الكبرى .

َلَع النبُي ملسو هيلع هللا ىلص علينا  وهي المذكورة في حديث ُحَذيفَة بِن َأِسْيٍد الِغفاري          ، قال : اطَّ
اَعَة، َقاَل: )إنََّها َلْن َتُقوَم - َيْعِني  َنَتَذاَكُر فقال »ما َتْذُكُروَن« قالوا: َنْذُكُر السَّ ونحن 
ابََّة، َوُطُلوع  اَل، َوالدَّ جَّ َخاَن والدَّ اَعَة - َحتَّى َتَرْوا َقْبَلَها َعْشَر آياٍت فذكر منها: الدُّ السَّ
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)1( أخرجه البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لتتبعن سنن من كان قبلكم برقم 6888 .

اَس إلى َمْحَشِرِهْم()1(. َذِلَك ناٌر تخُرُج ِمَن اليمِن َتْطُرُد النَّ

ْوِر فيصعق كلُّ من في السماوات    يأمر اهللُ  عزَّ وجلَّ إسرافيَل عليه السالم فينفخ في الصُّ
، ق���ال تعالى:  واألرض وال يبق�ى حّيًا إال اهلل ُ ع��زَّ وجلَّ

 .)2(                                     

  ثم يأمُر اهلل عزَّ وجلَّ إسرافيَل فينفخ في الصوِر نفخًة أخرى فيقوُم الناُس من قبوِرهم، 
قال تعالى : 

.)3(                                                                  

ن ظلمه، حتى    يكون القصاُص يوم القيامة بين الناس في المظاِلم، فُيقتصُّ للمظلوم ِممَّ
المظلوَم من حسناِت  اهلل  فيعطي  والسيئات؛  بالحسنات  الِقصاُص  الّلطمة، ويكون 

الظالم، فإن َفِنَيْت حسناُته ُأخذ من سيئاِت المظلوم فُطرحت عليه.

)1(  أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في اآليات التي تكون قبل الساعة حديث رقم »2901« . والدخان قيل: دخان يأخذ بأنفاس 
الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام ويكون قرب قيام الساعة. الدجال: هو رجل كذاب كافر يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية، ويحصل على 
يديه خوارق كثيرة فيغتر به كثير من الناس ويتبعوه، ويطوف في األرض ثم يقتله عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم. والدابة هي : دابة يخرجها اهلل 

قرب قيام الساعة قال اهلل عنها : ﴿                                                                                 ﴾ سورة النمل اآلية 82 .
)2(  سورة الرحمن اآلية 26 - 27.

)3(  سورة الزمر اآلية 68. 5455

ُ

ُ

المراُد بيوم القيامة 
ور النفُخ في الصُّ

عالمات يوِم القيامِة 

البعُث والنُّشوُر

الِقصاُص يوَم القيامِة
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3
على  آثاٌر  لذلك  صار  فيه،  يحدث  وما  اآلِخَر  اليوَم  المسلُم  َر  تذكَّ إذا 

ر المسلم لليوم اآلخر: حياِته، اذكر بعَض اآلثاِر التي تنتج عن تذكُّ
  ) أ ( ..............................................................  )ب( ..............................................................

  )جـ( ...............................................................
ر اليوم اآلخر؟ ما الوسائل التي تعين المسلم على تذكُّ

  ) أ ( ..............................................................  )ب( ..............................................................
  )جـ( ...............................................................

ُن عاقبَة الظلِم  كلُّ طالٍب يكتب عبارًة قصيرًة في حدود َسْطٍر واحٍد ُتَبيِّ
ُق في المدرسة. ُم أحسَن عبارٍة وتعلَّ يوَم القيامِة، ثم يختاُر المعلِّ

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

1( لماذا يوصف المؤمنون بأنهم أصحاب اليمين، والكافرون بأنهم أصحاب الشمال؟
ص أهم عالمات الساعة الصغرى والكبرى. 2( لخِّ

التقومي

2

ن�ساطات

56

الدر�س 

اخلام�س

ع�سر

  ُيعطَى كلُّ شخٍص كتاب أعماِله؛ فالمسلم يأخذ كتابه بيمينه، والكافر يأخذ كتابه بشماله. 
قال تعالى: 

            
.)1(                                                                                   

اَر، ويؤتى بالموت على هيئة َكْبٍش  أملح  اِر النَّ َة، وأهُل النَّ ِة الَجنَّ     ثم يدخُل أهُل الَجنَّ
الناِر خلوٌد فال موت« )2(. أهَل  ِة خلوٌد فال موَت، ويا  الَجنَّ أهَل  فيذبح ويقال: »يا 

)1(  سورة الحاقة اآلية 19 - 32.
)2( أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب »وأنذرهم يوم الحسرة« برقم 4453، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها 

57الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم 2849 .

1

ْص عالماِت الساعِة الكبرى من خالل حديِث حذيفة         السابق:ن�ساطات لخِّ
.............................................................. 
............................................................... 
...............................................................

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

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

1

2

3

4

5

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

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

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

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

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

6

7

8

9

10

الجزاُء يوَم القيامِة
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ثــانيًا:  احلديث
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آله وصحبه  وعلى  نبينا محمد  واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة   ، العاملني  احلمد هلل رب 
أجمعني، أما بعد:

فالكتاب الذي بني يديك هو مقرر احلديث للصف السادس في طبعته اجلديدة، يّسر اهلل صياغة شرح أحاديث 
املقرر بطريقة تتيح لك أن تكون طالبًا فاعاًل داخل الفصل ، تشارك في تطبيق نشاطات الدرس وتتولى البحث عما 
حتتاجه، وتتعاون مع زمالئك في إثراء املادة ونفع اآلخرين، وقبل ذلك وبعده متثل األحكام الشرعية التي وردت في 

األحاديث في عبادتك ومعاملتك وعالقتك باآلخرين والذي يقودك ـ بإذن اهلل ـ خليري الدنيا واآلخرة .
وقد روعي في هذه الطبعة ما يلي :

1 - تنوع العرض للمادة الدراسية، ليسهل الفهم وتتمكن من االستيعاب بأيسر طريق.
2 - تقريب املعلومة من خالل األشكال املناسبة لكل موضوع، والوسائل املقربة للفهم ، واملرسخة للمعاني املراد 

منك إدراكها.
3 - مشاركتك في تطبيق الدرس والبحث عن املعلومة واستنباطها من خالل:

أ- النشاطات التي تضمنها كل درس، وهي تتيح لك الفرصة في احلوار واملناقشة وإبداء 
الرأي، وإثراء الدرس باملعلومات املفيدة.  

ب- التعرف على مصادر التعلم املختلفة، التي ميكن التوصل من خاللها إلى املعلومة وهي كثيرة متنوعة، 
وتتمثل في أهل العلم الذين أدركوا أحكامه ومراميه ، ووسائط التعلم املختلفة من الكتب والدوريات 
وأقراص احلاسب اآللي  والشبكة العنكبوتية والبحث من خاللها، وهي حتتاج منك أن تكون طالبًا 

نشيطًا فاعاًل، ورمبا احتاج بعضها أن تستعد لها قبل الدرس بوقت كاف.
ج- التقومي : آخر محطة لك في كل موضوع في هذا الكتاب، وقيمة هذه الفقرة؛ 
على  ــادراً  ق وأصبحت  درستها،  التي  األحكام  فهمت  أنك  تتأكد  أن  هي 
أن  إلى  نشير  املقدمة  هذه  تودع  أن  وقبل  اآلخرين،  إلى  وإيصالها  تطبيقها 
بعض األسئلة بطبيعتها ليس لها إجابة صحيحة واحدة، وبعضها فيه مساحة 
للرأي والتفكير  ، فال تتردد في اإلجابة عليها؛ فاملجال فيه واسع ، والقصد 

من إيرادها تنمية مهارات التعلم والتفكير ، وتقوية الثقة بالنفس للتعبير عن الفكرة ، ولذا فمن املهم 
عند شعورك مبواجهة أي صعوبة في سؤال أو نشاط ما أال تتردد في استشارة معلمك .

الهدف منها تدعيم املوضوع وتقدمي معلومة  الدروس  املعلومات اإلثرائية في نهاية بعض  كما أن هناك بعض 
بطريقة أخرى لها عالقة باملوضوع أو بجزء منه فال تتردد في االستفادة منها.

ومجتمعك  لنفسك  نافعًا  مؤمنًا   ، اهلل  طاعة  في  ينشأ  الذي  الشاب  تكون  أن  القدير  العلي  اهلل  نسأل 
وأمتك.

املقــــــدمــــــة
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ول احلديث الأ

)1( أخرجه البخاري: في كتاب اإليمان، باب: أّي اإلسالم أفضل برقم11،ومسلم: في كتاب اإليمان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأّي أموره أفضل رقم42.

 عن أبي موسى األشعريِّ 
قال: قالوا لرسول اهلل �: أيُّ 

اإلسالِم أفضُل؟ قال:»َمْن َسِلَم المسلمون 
من لساِنه ويِده«.)1(

ِحْفُظ اليِد واللِّ�ساِن

التعريف بالراوي

 اسمه ونسبه: هو الصحابيُّ الجليُل أبو موسى عبُداهلل بن قيس األشعريُّ        .
اليمن داعيًا ومعلِّمًا وأميراً، وتولى  إلى   � النبيُّ  إلى الحبشة، وبعثه   أخباره: هاجر 
إمارَة البصرِة في عهِد عمَر         ،والكوَفة في عهِد عثماَن         ،استمع الرسوُل � يومًا 
لقراءته فقال له: )لقد ُأوتيَت ِمْزماراً من مزاميِر آِل داود(، وذلك لحسِن صوِته بالقراءِة 

للقرآن الكريم.
وفاته : توفي سنة )42(هـ.

اليُد واللِّساُن من أكثر األعضاِء حركًة وُعْرضًة إليذاِء اآلخرين؛ لذلك جاء التأكيُد 
بحفظها كما في الحديث التالي.

1  اللِّساُن من ِنَعِم اهلِل تعالى، فعلينا استخداُمه في ُأُمور الخيِر والطاعاِت.

2  يجُب الَحَذُر من استخداِم اللِّساِن في المعاصي، كالكذِب والغيبِة ونحِوهما.

3  اليداِن من ِنَعِم اهلِل الكبرى، فعلى المسلم أالَّ يستعمَلهما إال في الخير واألمور المباحة.

ي على اآلخريَن،وَأْخِذ حقوِقهم وإن كان شيئًا يسيراً.  4  يحرُم التعدِّ

اإر�ساداٌت في مو�سوِع الحديِث
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6263

ينبغي  سيئًة  وأخ��رى  بيدك،  بها  تقوم  حسنًة  أع��م��ااًل  ْد  ع��دِّ  - ب 
اجتناُبها:

األعمال السيئةاألعمال احلسنة

1

2

3

4

بالتعاون مع مجموعتك :
ْد أقوااًل حسنًة تقوُلها بلسانك، وُأْخَرى سيئًة ينبغي اجتناُبها :                    أ - َعدِّ

أقوال سيئةأقوال حسنة

1

2

3

4

ن�شـــــاط

ول احلديث الأ

1

2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..

سمعَت من أحِد زمالِئك في الفصِل ألفاظًا سيئًة، اكُتْب له نصيحًة 
في هذا الموضوع : 3
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سمعَت من أحِد زمالِئك في الفصِل ألفاظًا سيئًة، اكُتْب له نصيحًة 
في هذا الموضوع : 3
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َثْت عن صفاِت  هناك سورٌة في الجزِء الثامِن والعشريَن من القرآِن الكريِم تحدَّ
المنافقيَن، اكتب اسَم السورِة وصفتيِن من صفاِتهم التي وردت فيها.  

 اسم السورة: ............. ..................... .................
اآلية التي وردت فيها: ..................... ...........

 الصفة األولى: ..................... ..................... ......
الصفة الثانية: ..................... ..................... ........

ن�شـــــاط

في الجدوِل اآلتي اكُتْب ما يقابُل الوارَد في الحديث: 
  

ما يقابلهالوارد في احلديث

إذا حدث كذب.

إذا وعد أخلف.

إذا اؤمتن خان.

ئِة والعاداِت القبيحِة. 1  تحذيُر الرسوِل من األخالِق السيِّ

2  يجُب على المسلم أن يتحرَّى الصدَق في أقواِله وأفعاِله.

َر منها اإلسالُم.  3  إخالُف الَوْعِد من الصفاِت الذميمِة التي حذَّ

4  ال َتِعْد أحداً بشيِء إال إذا ُكْنَت قادراً على الوفاِء ِبه. 

5  يجُب أداُء األمانِة إلى أصحاِبها ، ويحرم َجْحُدها. 

اإر�ضاداٌت في مو�ضوع الحديث

احلديث الثاين

1

بالتعاون مع مجموعتك اذكر بعَض األمثلِة للخيانة: 
  ............................................ ............................ ............................ .............  1

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

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

2

3

1 اشتهَر الصحابيُّ الجليُل أبو هريرة           بأنه كان:

O ممن يقرؤون القرآَن الكريَم بصوٍت جميٍل.
O ِمْن أكثِر الصحابِة روايًة للحديث.

O ِمْن أوائِل َمْن هاجر إلى الحبشِة.
2 النِّفاُق مرٌض اجتماعيٌّ ُيْضِعُف الثقَة بين أفراِد المجتمِع،من أين نستدلُّ 

على ذلك من الحديث؟

التقومي
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حدثت مشكلة بين شخصين من أقربائك وُطلب منك المساهمة في 
حّلها، اكتب أبرز الخطوات التي يمكن أن تقوم بها: 

ْد من اآلتي ما يصلح أن يكون مثااًل للَهْجِر الممنوِع بين المسلمين  َحدِّ
واكتبه في الجدول: 

يارة. 2 عدُم الزِّ 1 َتْرُك السالِم.  

4 ترُك الكالِم معه. 3 اإلعراُض عنه.   

6 ال ُأجيُب دعوته.  5 عدُم الجلوِس معه. 

8 عدُم البيِع والشراِء معه. 7 َتْرُك اإلهداِء له.   

ن�شـــــاط

1 2

 3 4

 5 6

 7 8

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

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

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

..............................................  4

..............................................  5

1

2

التعريف بالراوي

اسمه : هو الصحابيُّ الجليُل خالُد بن زيٍد األنصاريُّ        .
وما  ب��دٍر  وغ��زوَة  العقبِة  بيعَة  حضر  وصفاته:  أخباره 
بعدها، وأقام عنده النبيُّ � لما قدم المدينَة حتى بنى 
بيوَتُه ومسِجَده، وهو من ُكتَّاب الوحي، ولزم الجهاُد في 

سبيل اهلِل بعد وفاِة النبيِّ � .
وفاته : توفِّي في معركِة القسطنطينية سنة )50ه� (.

أين تقع القسطنطينية؟

ِص: اختر من اآلتي ما يناسب أن يكون عنوانًا  للحديث، واكتبه في المكاِن المخصَّ
 وجوُب التآِلف بين المسلمين.    تحريُم القطيعِة بين المسلمين.

الِم.  الِحْرُص على أسباِب الرحمِة.      َفْضُل السَّ

1  اإلسالُم يدعو إلى التآلِف والترابِط بين المسلمين.

إال  أي��اٍم؛  أكثَر من ثالثِة  المسلَم، فال يسلِّم عليه،  أن يهجر أخاه  للمسلم  2  ال يجوُز 

. بسبٍب شرعيٍّ
قاَق بين المسلمين. 3  يجب على المسلم أن يبتعَد عما يسبب الخالَف والشِّ

4  إذا هجرك أخوك فحاِوْل أن تسبقه بالسالِم؛ فهو أفضُل لك عند اهلل تعالى.

5  ينبغي اإلصالُح بين اإلخوِة واألصدقاِء إذا حصل بينهم ِخصاٌم وشقاٌق. 

اإر�شاداٌت في مو�شوِع الحديِث

احلديث الثالث
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1 اذكر سببيِن من األسباب التي توقع الَهْجَر بين المسلمين.

ْلَح بينه وبين أخيه المسلم؟ 2 ما جزاُء الذي ال ُيِحبُّ الصُّ

ْن هذا  3 السالُم من أكبِر األمور التي لها األثُر في الصلِح بين المسلمين، َبيِّ
األثر.

التقومي
ْد أبرَز أسباِب الخالِف بين الناِس، وما أحسُن  بالتعاون مع مجموعِتك َحدِّ

الطرِق لعالِجها.  

)1(  أخرجه: مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب باب النهي عن الشحناء والتهاجر برقم 2565 .

طريقة العالجأسباب اخلالف

ِة يوم االثنيِن والخميِس، فيغفر اهلل عز  قال النبيُّ �:»تفتُح أبواُب الَجنَّ
وجل لكلِّّ عبٍد ال يشرك باهلِل شيئًا، إال رجاًل كان بينه وبين أخيه شحناُء،  

فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا«)1(.
� اكتب العالقَة بين هذا الحديِث وموضوِع الدرس: 

احلديث الثالث

3

4ُ
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عن جريِر بِن عبد اهلِل  
 قال: قال رسول اهلل �: »َمْن ال يرحُم 

الناَس ال يرَحُمه اهللُ  عز وجل«. )1(

والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم  الصبيان   � باب رحمته  الفضائل،  برقم 6013. ومسلم: في كتاب  والبهائم  الناس  باب رحمة  البخاري: في كتاب األدب،  )1(   أخرجه 
2319واللفظ له.

التعريف بالراوي

اسمه : هو الصحابيُّ الجليُل جريُر بُن عبِداهلِل البجليُّ         .
)ذي  دوٍس  صنِم  إلى   � النبيُّ  بعثه  المشهوريَن،  الُفرساِن  من  كان  وصفاته:  أخباره 
م في وجهي،  الَخَلَصة( فحرقه، وقال: ما حجبني النبيُّ � منذ أسلمُت وال رآني إال تبسَّ

كان له دوٌر عظيٌم في فتح القادسية.
وفاته: توفِّي سنة )51هـ(. 

حمُة بالنا�ِس الرَّ

اقترح صوراً للتعامل مع الخدِم والسائقيَن والعماِل يظهر فيها ُخُلُق الرحمة، 
وصوراً في مقابل ذلك.   

صور للتعامل ال رحمة فيهاصور للتعامل فيها الرحمة
..............................................................................................................................................

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

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

1  رحمُة المسلِم للناس سبٌب في رحمِة اهلِل تعالى له.

2  رحمُة الناِس من صفاِت المؤمنيَن الصادقيَن.

3  احتراُم الناِس، ومساعدُتهم، والعطُف عليهم، من الرحمة بهم.

4  معاملُة الخدِم والسائقيَن والعماِل معاملٌة حسنٌة وعدُم إيذاِئهم من الرحمة بهم.

5  من يتَّصُف بصفِة الِغْلظِة والجفاِء والقسوِة ليس فيه رحمٌة بالناس.

6  رعايُة اليتيِم، والنفقُة عليه وقضاُء حوائجه من الرحمة به.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديث

ن�ضـــــاط

احلديث الرابع

1

َحماَء، وُيعاِقُب من ال يرحم اآلخرين ؛  ، واهللُ  ُيِحبُّ الرُّ الرحمُة من صفاِت اهلِل عز وجلَّ
كما في الحديث التالي :

H-(2) 74-77.indd   74-75 5/7/07   12:13:03 PM



7475

عن جريِر بِن عبد اهلِل  
 قال: قال رسول اهلل �: »َمْن ال يرحُم 

الناَس ال يرَحُمه اهللُ  عز وجل«. )1(

والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم  الصبيان   � باب رحمته  الفضائل،  برقم 6013. ومسلم: في كتاب  والبهائم  الناس  باب رحمة  البخاري: في كتاب األدب،  )1(   أخرجه 
2319واللفظ له.

التعريف بالراوي

اسمه : هو الصحابيُّ الجليُل جريُر بُن عبِداهلِل البجليُّ         .
)ذي  دوٍس  صنِم  إلى   � النبيُّ  بعثه  المشهوريَن،  الُفرساِن  من  كان  وصفاته:  أخباره 
م في وجهي،  الَخَلَصة( فحرقه، وقال: ما حجبني النبيُّ � منذ أسلمُت وال رآني إال تبسَّ

كان له دوٌر عظيٌم في فتح القادسية.
وفاته: توفِّي سنة )51هـ(. 

حمُة بالنا�ِس الرَّ

اقترح صوراً للتعامل مع الخدِم والسائقيَن والعماِل يظهر فيها ُخُلُق الرحمة، 
وصوراً في مقابل ذلك.   

صور للتعامل ال رحمة فيهاصور للتعامل فيها الرحمة
..............................................................................................................................................

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

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

1  رحمُة المسلِم للناس سبٌب في رحمِة اهلِل تعالى له.

2  رحمُة الناِس من صفاِت المؤمنيَن الصادقيَن.

3  احتراُم الناِس، ومساعدُتهم، والعطُف عليهم، من الرحمة بهم.

4  معاملُة الخدِم والسائقيَن والعماِل معاملٌة حسنٌة وعدُم إيذاِئهم من الرحمة بهم.

5  من يتَّصُف بصفِة الِغْلظِة والجفاِء والقسوِة ليس فيه رحمٌة بالناس.

6  رعايُة اليتيِم، والنفقُة عليه وقضاُء حوائجه من الرحمة به.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديث

ن�ضـــــاط

احلديث الرابع

1

َحماَء، وُيعاِقُب من ال يرحم اآلخرين ؛  ، واهللُ  ُيِحبُّ الرُّ الرحمُة من صفاِت اهلِل عز وجلَّ
كما في الحديث التالي :

H-(2) 74-77.indd   74-75 5/7/07   12:13:03 PM



7677

اكتب أضداَد ُكلِّ ُخُلٍق من األخالق التالية:
 

ضدهاخللق

الرحمة

الشفقة

الكبر

القسوة

1 اختر اإلجابَة الصحيحَة:

ـ من مظاهِر الرحمِة بالحيواِن:
 O َسْحُبه بقوٍة.

 O إطعاُمه بعنايٍة.
 O َحْبُسه في الشمِس.

ُد الرحمُة في َحقِّ الشيِخ الكبيِر؟ كيف يكون ذلك؟ 2 تتأكَّ

3 بم اشتهر الصحابيُّ الجليُل جريُر بُن عبِداهلل          ؟

التقومي

احلديث الرابع

2

َحماِء والقساِة حسب الجدوِل التالي: 3 قاِرْن بين الرُّ
 

القساةالرحماء

طريقة كالمهم

تعاملهم

عالقتهم باهلل

عالقتهم بالناس

عن أبي هريرة            أن رسول اهلل � قال: »بينما رجل يمشي بطريق اشتدَّ عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، 
ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مّني، 
ه ماًء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر اهلل له فغفر له، قالوا يا رسول اهلل: وإن لنا في هذه  فنزل البئر فمأل ُخفَّ

البهائم ألجراً؟ فقال: في ُكلِّ كبد رطبة أجر« أخرجه مسلم: ج 4/1761برقم 2244.

معلومات اإثرائية
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اكتب أضداَد ُكلِّ ُخُلٍق من األخالق التالية:
 

ضدهاخللق

الرحمة

الشفقة

الكبر

القسوة

1 اختر اإلجابَة الصحيحَة:

ـ من مظاهِر الرحمِة بالحيواِن:
 O َسْحُبه بقوٍة.

 O إطعاُمه بعنايٍة.
 O َحْبُسه في الشمِس.

ُد الرحمُة في َحقِّ الشيِخ الكبيِر؟ كيف يكون ذلك؟ 2 تتأكَّ

3 بم اشتهر الصحابيُّ الجليُل جريُر بُن عبِداهلل          ؟

التقومي

احلديث الرابع

2

َحماِء والقساِة حسب الجدوِل التالي: 3 قاِرْن بين الرُّ
 

القساةالرحماء

طريقة كالمهم

تعاملهم

عالقتهم باهلل

عالقتهم بالناس

عن أبي هريرة            أن رسول اهلل � قال: »بينما رجل يمشي بطريق اشتدَّ عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، 
ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مّني، 
ه ماًء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب، فشكر اهلل له فغفر له، قالوا يا رسول اهلل: وإن لنا في هذه  فنزل البئر فمأل ُخفَّ

البهائم ألجراً؟ فقال: في ُكلِّ كبد رطبة أجر« أخرجه مسلم: ج 4/1761برقم 2244.

معلومات اإثرائية
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اَن   عن ُعثماَن بِن عفَّ
 قال: قال رسوُل اهلِل �: »خيُركْم َمْن 

َمُه«.)1( َم القرآَن وعلَّ َتعلَّ

)1(   أخرجه البخاري: كتاب فضائل القران، باب خيركم من تعّلم القرآن وعّلمه برقم 5027.

ْله في الـمكاِن المناسب: • اختر من اآلتي ما يكون عنوانًا مناسبًا لموضوِع الحديِث وَسجِّ
َم القرآَن وَعلَّمه.  َفْضُل القرآِن الكريِم.      ِعَظُم َأْجِر من تعلَّ

 َفْضُل األعماِل الصالحِة .
التعريف بالراوي

اَن        . اسمه : هو الصحابيُّ الجليُل عثماُن بُن عفَّ
: »أال    � النبيُّ  فيه  قال  قه،  وَصدَّ  � اهلل  برسول  آمن  َأْق��َدِم من  ِمْن  صفاته وأخباره : 
أستحي من رجٍل تستحي منه المالئكة«، أمر بجمع القرآن الكريم، ُيَعدُّ ثالَث الخلفاِء 

ج ببنتي الرسول � رقيَة وُأمِّ كلثوٍم رضي اهلل عنهما. الراشدين، تزوَّ
وفاته : استشهد         سنة )35ه�(.

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

ن�شـــــاط

1  ُعُلوُّ منزلِة من تعلَّم القرآَن وعلَّمه.

ِم القرآن الكريِم وِحْفِظه في المدرسِة والمنزِل  2  على المسلِم أن يحِرَص على تعلُّ

وحلقاِت تحفيِظ القرآِن الكريِم في المساجِد.
ُم كتاِب اهلِل تعالى وتعليُمه. 3  ِمْن خيِر ما ُتْشَغُل به األوقاُت تعلُّ

ُل التدبَُّر والخشوَع عند  ِم القرآِن الكريِم مما ُيَسهِّ 4  معرفُة معاني اآلياِت أثناَء تعلُّ

قراءِة القرآن. 

اإر�ضاداٌت في مو�ضوٍع الحديث

اهلِل  ِم كتاِب  المعينَة على تعلُّ الوسائَل  ْد  بالتعاون مع مجموعِتك : َحدِّ
تعالى وِحْفِظه:  

ٌة يَّ وسائُل معنويٌَّةوسائُل ِحسِّ

احلديث اخلام�س

1

الجهوُد،  فيه  وُصِرفت  األوقاُت  به  ُشِغلت  ما  أفضِل  من  مه  وتعلُّ وِحْفُظه  القرآِن  قراءُة 
ويدل على ذلك الحديُث التالي :
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اَن   عن ُعثماَن بِن عفَّ
 قال: قال رسوُل اهلِل �: »خيُركْم َمْن 

َمُه«.)1( َم القرآَن وعلَّ َتعلَّ

)1(   أخرجه البخاري: كتاب فضائل القران، باب خيركم من تعّلم القرآن وعّلمه برقم 5027.

ْله في الـمكاِن المناسب: • اختر من اآلتي ما يكون عنوانًا مناسبًا لموضوِع الحديِث وَسجِّ
َم القرآَن وَعلَّمه.  َفْضُل القرآِن الكريِم.      ِعَظُم َأْجِر من تعلَّ

 َفْضُل األعماِل الصالحِة .
التعريف بالراوي

اَن        . اسمه : هو الصحابيُّ الجليُل عثماُن بُن عفَّ
: »أال    � النبيُّ  فيه  قال  قه،  وَصدَّ  � اهلل  برسول  آمن  َأْق��َدِم من  ِمْن  صفاته وأخباره : 
أستحي من رجٍل تستحي منه المالئكة«، أمر بجمع القرآن الكريم، ُيَعدُّ ثالَث الخلفاِء 

ج ببنتي الرسول � رقيَة وُأمِّ كلثوٍم رضي اهلل عنهما. الراشدين، تزوَّ
وفاته : استشهد         سنة )35ه�(.

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

ن�شـــــاط

1  ُعُلوُّ منزلِة من تعلَّم القرآَن وعلَّمه.

ِم القرآن الكريِم وِحْفِظه في المدرسِة والمنزِل  2  على المسلِم أن يحِرَص على تعلُّ

وحلقاِت تحفيِظ القرآِن الكريِم في المساجِد.
ُم كتاِب اهلِل تعالى وتعليُمه. 3  ِمْن خيِر ما ُتْشَغُل به األوقاُت تعلُّ

ُل التدبَُّر والخشوَع عند  ِم القرآِن الكريِم مما ُيَسهِّ 4  معرفُة معاني اآلياِت أثناَء تعلُّ

قراءِة القرآن. 

اإر�ضاداٌت في مو�ضوٍع الحديث

اهلِل  ِم كتاِب  المعينَة على تعلُّ الوسائَل  ْد  بالتعاون مع مجموعِتك : َحدِّ
تعالى وِحْفِظه:  

ٌة يَّ وسائُل معنويٌَّةوسائُل ِحسِّ

احلديث اخلام�س

1

الجهوُد،  فيه  وُصِرفت  األوقاُت  به  ُشِغلت  ما  أفضِل  من  مه  وتعلُّ وِحْفُظه  القرآِن  قراءُة 
ويدل على ذلك الحديُث التالي :
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� عن ابن عباٍس رضي اهلل ُ عنهما قال: قال رسول اهلل �: »إن الرجَل الذي 
ليس في جوفه شيٌء من القرآن كالبيِت الَخِرب«)1(.

اختر مما يلي ما يدل عليه الحديث: 
   O                      .أ � فضُل حفِظ القرآِن الكريم

O                    .ب � اأَلْجُر المترتُِّب على ِحْفِظ القرآِن الكريم
O            .ج� � َذمُّ َمْن اليحفظ شيئًا من القرآِن الكريم

ْم نفَسك من خالِل العناصِر التالية: َقوِّ
  

أحيانًاالنعمالعنصر

  ُأحاِفُظ على ِوْرِدي اليوميِّ من القرآِن الكرمِي.

ر من القرآن الكرمي.  أعددتُّ لنفسي برنامجًا حلفظ ما تيسَّ

 ال توجد عندي أخطاٌء أثناَء قراءتي للقرآِن الكرمِي.

 ُأراجُع باستمراِر ما حفظت.

)1(  أخرجه الترمذي: في كتاب فضائل القرآن باب برقم 2913 وقال هذا حديث حسن صحيح وأحمد 223/1 برقم 2187 واللفظ له.

مع  األجَر  هذا  َبيِّن  الكريِم،  القرآِن  من  حرفًا  قرأ  لمن  عظيٌم  أجٌر  ورد   1

الدليل.

ُع وقَته فيما ال يفيد مع وجود حلقِة تحفيٍظ في  2 اكتب توجيهًا لمن يضيِّ

المسجِد الذي ُيصلِّي فيه.

د ثالثًا منها.  3 هناك وسائُل ُتَثبُِّت ما حفظَت من القرآِن الكريم، َعدِّ

ب بلقٍب، فما هو هذا  ُلقِّ  � َج عثماَن        ببنتي رسوِل اهلِل  عندما تزوَّ  4

اللقب؟ 

التقومي

احلديث اخلام�س

2

3
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� عن ابن عباٍس رضي اهلل ُ عنهما قال: قال رسول اهلل �: »إن الرجَل الذي 
ليس في جوفه شيٌء من القرآن كالبيِت الَخِرب«)1(.

اختر مما يلي ما يدل عليه الحديث: 
   O                      .أ � فضُل حفِظ القرآِن الكريم

O                    .ب � اأَلْجُر المترتُِّب على ِحْفِظ القرآِن الكريم
O            .ج� � َذمُّ َمْن اليحفظ شيئًا من القرآِن الكريم

ْم نفَسك من خالِل العناصِر التالية: َقوِّ
  

أحيانًاالنعمالعنصر

  ُأحاِفُظ على ِوْرِدي اليوميِّ من القرآِن الكرمِي.

ر من القرآن الكرمي.  أعددتُّ لنفسي برنامجًا حلفظ ما تيسَّ

 ال توجد عندي أخطاٌء أثناَء قراءتي للقرآِن الكرمِي.

 ُأراجُع باستمراِر ما حفظت.

)1(  أخرجه الترمذي: في كتاب فضائل القرآن باب برقم 2913 وقال هذا حديث حسن صحيح وأحمد 223/1 برقم 2187 واللفظ له.

مع  األجَر  هذا  َبيِّن  الكريِم،  القرآِن  من  حرفًا  قرأ  لمن  عظيٌم  أجٌر  ورد   1

الدليل.

ُع وقَته فيما ال يفيد مع وجود حلقِة تحفيٍظ في  2 اكتب توجيهًا لمن يضيِّ

المسجِد الذي ُيصلِّي فيه.

د ثالثًا منها.  3 هناك وسائُل ُتَثبُِّت ما حفظَت من القرآِن الكريم، َعدِّ

ب بلقٍب، فما هو هذا  ُلقِّ  � َج عثماَن        ببنتي رسوِل اهلِل  عندما تزوَّ  4

اللقب؟ 

التقومي

احلديث اخلام�س

2

3
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 قال اهلل تعالى:  ﴿

.)1(﴾                                      

)1( سورة الزمر اآلية 9 .
)2(   أخرجه البخاري: في كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خيراً يفقهه في الدين برقم 71. ومسلم: في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة رقم 

.1037

 عن معاويَة بِن أبي 
سفياَن  قال: سمعُت رسوَل اهلِل 

ُه في  هِّ � يقول: »َمْن ُيرِد اهللُ  بِه خيرًا ُيَفقِّ
يِن«.)2( اَلدِّ

التعريف بالراوي

اسمه : هو الصحابيُّ الجليُل معاويُة بُن أبي سفياَن َصْخُر بُن َحْرٍب الُقَرشيُّ اأُلُمويُّ رضَي 
اهللُ  عنهما، هو وأبوه صحابيان.

صفاته وأخباره :  ُوِلَد قبل البعثِة بخمِس سنين، أسلم عاَم الفتِح كان من ُكتَّاب الوحي، 
تولى الشاَم في خالفِة ُعَمَر          ،وهو أوُل خلفاِء الدولِة األمويِة.

وفاته : توفي سنة  )60هـ(.

احَلثُّ على طلب العلم ال�شرعيِّ

ن�شـــــاط

قال اهللُ  تعالى: ﴿                                        ﴾   .    
ا له عالقٌة بالحديث: اكُتْب فائدًة من هذه اآلية ِممَّ

 اكتب ) ( أو )× ( أمام العبارة المناسبة.
ـ عندما يواِجُهني أمٌر شرعيٌّ في حياتي ال أعرُف ُحْكَمُه فإنِّي أعمُل التالي: 

1ـ أعمل ما أظنَّه صحيحًا.                                                  )    (
2ـ ال أعمُل شيئًا.                                                              )    (
3ـ أسأُل َمْن ُأواِجُهه من الطالِب.                                          )    (
4ـ أسأُل أحَد العلماِء.                                                        )    (
5ـ أعمُل ما ُيِريُح جسمي.                                                  )    (

ِه في علوِم الشريعة على سائِر العلوِم. 1  فضيلُة التفقُّ

ين فقد ُحِرم الخيَر الكثيَر.  ه في الدِّ 2  من لم يتفقَّ

3  بالعلم يعبد المسلُم ربَّه على بصيرٍة ويعلو شأُنه في الدنيا واآلخرِة.

ِة في طلِب العلِم يجعله عبادًة يؤجر عليها المسلُم. يَّ 4  إخالُص النِّ

ُم ما يجُب من أموِر دينِه. 5  على المسلِم تعلَّ

اإر�شاداٌت في مو�شوِع الحديِث

احلديث ال�شاد�س

1

2

  )1(

)1( سورة النحل اآلية 43 .
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 قال اهلل تعالى:  ﴿

.)1(﴾                                      

)1( سورة الزمر اآلية 9 .
)2(   أخرجه البخاري: في كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خيراً يفقهه في الدين برقم 71. ومسلم: في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة رقم 

.1037

 عن معاويَة بِن أبي 
سفياَن  قال: سمعُت رسوَل اهلِل 

ُه في  هِّ � يقول: »َمْن ُيرِد اهللُ  بِه خيرًا ُيَفقِّ
يِن«.)2( اَلدِّ

التعريف بالراوي

اسمه : هو الصحابيُّ الجليُل معاويُة بُن أبي سفياَن َصْخُر بُن َحْرٍب الُقَرشيُّ اأُلُمويُّ رضَي 
اهللُ  عنهما، هو وأبوه صحابيان.

صفاته وأخباره :  ُوِلَد قبل البعثِة بخمِس سنين، أسلم عاَم الفتِح كان من ُكتَّاب الوحي، 
تولى الشاَم في خالفِة ُعَمَر          ،وهو أوُل خلفاِء الدولِة األمويِة.

وفاته : توفي سنة  )60هـ(.

احَلثُّ على طلب العلم ال�شرعيِّ

ن�شـــــاط

قال اهللُ  تعالى: ﴿                                        ﴾   .    
ا له عالقٌة بالحديث: اكُتْب فائدًة من هذه اآلية ِممَّ

 اكتب ) ( أو )× ( أمام العبارة المناسبة.
ـ عندما يواِجُهني أمٌر شرعيٌّ في حياتي ال أعرُف ُحْكَمُه فإنِّي أعمُل التالي: 

1ـ أعمل ما أظنَّه صحيحًا.                                                  )    (
2ـ ال أعمُل شيئًا.                                                              )    (
3ـ أسأُل َمْن ُأواِجُهه من الطالِب.                                          )    (
4ـ أسأُل أحَد العلماِء.                                                        )    (
5ـ أعمُل ما ُيِريُح جسمي.                                                  )    (

ِه في علوِم الشريعة على سائِر العلوِم. 1  فضيلُة التفقُّ

ين فقد ُحِرم الخيَر الكثيَر.  ه في الدِّ 2  من لم يتفقَّ

3  بالعلم يعبد المسلُم ربَّه على بصيرٍة ويعلو شأُنه في الدنيا واآلخرِة.

ِة في طلِب العلِم يجعله عبادًة يؤجر عليها المسلُم. يَّ 4  إخالُص النِّ

ُم ما يجُب من أموِر دينِه. 5  على المسلِم تعلَّ

اإر�شاداٌت في مو�شوِع الحديِث

احلديث ال�شاد�س

1

2

  )1(

)1( سورة النحل اآلية 43 .

H-(2) 82-85.indd   82-83 5/7/07   12:15:04 PM



8485

ِه في ديِن اهلِل تعالى: بالتعاون مع مجموعتك : اكتب ثالثًا من وسائل التفقُّ
  -1

-2

-3

ف  سألك أحُد الطالِب عن مسألٍة شرعيٍة وأنت ال تعرُف اإلجابَة فما هو التصرُّ
الصحيُح في مثِل هذِه الحالِة؟ 

م في مدرستك بإشراِف معلِّمك: اكتب حديثًا  برجوِعك إلى مصادِر التعلُّ
من أقواِل النبيِّ � في َفْضِل العلم: 

1 هل ُحُضوُرك إلى المدرسِة ُيَعدُّ ِمْن َطَلِب العلِم؟ ولماذا؟ 

. ِم العلِم الشرعيِّ 2 اكُتْب ثالَث فواِئَد لتعلُّ

3 ُيَعدُّ معاويُة بُن أبي سفياَن رضَي اهللُ  عنهما من خلفاِء أيِّ دولٍة؟ وما ترتيُبه 
بينهم في الِخالفِة؟

 قال �: »من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك اهلل به 
ِة، وإن المالئكَة َلَتَضُع أجنحَتها رضًا  طريقًا من طرق الجنَّ
السماوات  في  َمْن  له  َليستغفُر  العالَم  وإن  العلم،  لطالب 
ومن في األرض والحيتاُن في جوِف الماِء، وإن فضَل العالِم 
على العابِد كفضِل القمِر ليلَة البدِر على سائِر الكواكِب، 
وال  ثوا ديناراً  يورِّ لم  األنبياَء  األنبياِء وإن  العلماَء ورثُة  وإن 

ثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافٍر« درهمًا، وإنما ُورَّ
 أخرجه أحمد: 5/196برقم 21763. وأبو داود: أول كتاب العلم، باب 

الحث على طلب العلم 3/317.

معلوماٌت اإثرائيٌة

التقومي

احلديث ال�شاد�س

3

4

5
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ِه في ديِن اهلِل تعالى: بالتعاون مع مجموعتك : اكتب ثالثًا من وسائل التفقُّ
  -1

-2

-3

ف  سألك أحُد الطالِب عن مسألٍة شرعيٍة وأنت ال تعرُف اإلجابَة فما هو التصرُّ
الصحيُح في مثِل هذِه الحالِة؟ 

م في مدرستك بإشراِف معلِّمك: اكتب حديثًا  برجوِعك إلى مصادِر التعلُّ
من أقواِل النبيِّ � في َفْضِل العلم: 

1 هل ُحُضوُرك إلى المدرسِة ُيَعدُّ ِمْن َطَلِب العلِم؟ ولماذا؟ 

. ِم العلِم الشرعيِّ 2 اكُتْب ثالَث فواِئَد لتعلُّ

3 ُيَعدُّ معاويُة بُن أبي سفياَن رضَي اهللُ  عنهما من خلفاِء أيِّ دولٍة؟ وما ترتيُبه 
بينهم في الِخالفِة؟

 قال �: »من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك اهلل به 
ِة، وإن المالئكَة َلَتَضُع أجنحَتها رضًا  طريقًا من طرق الجنَّ
السماوات  في  َمْن  له  َليستغفُر  العالَم  وإن  العلم،  لطالب 
ومن في األرض والحيتاُن في جوِف الماِء، وإن فضَل العالِم 
على العابِد كفضِل القمِر ليلَة البدِر على سائِر الكواكِب، 
وال  ثوا ديناراً  يورِّ لم  األنبياَء  األنبياِء وإن  العلماَء ورثُة  وإن 

ثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافٍر« درهمًا، وإنما ُورَّ
 أخرجه أحمد: 5/196برقم 21763. وأبو داود: أول كتاب العلم، باب 

الحث على طلب العلم 3/317.

معلوماٌت اإثرائيٌة

التقومي

احلديث ال�شاد�س

3

4

5
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)1(   أخرجه البخاري: في كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك رقم 2101. ومسلم: في كتاب البر والصلة واألدب، باب استحباب مجالسة الصالحين رقم 2628واللفظ له.

عن أبي موسى األشعريِّ         
       قال:قال رسوُل اهلِل �:»إنما َمَثُل 

وِء كحامِل  الجليِس الصالِح والجليِس السُّ
الِمْسِك ونافِخ الِكير؛ فحامُل المسِك إما 

ُيْحِذَيَك وإما أن تبتاَع منه وإما َتِجَد منه ريحًا 
بًة، ونافُخ الِكير إما أن ُيْحِرَق ثياَبك وإما  طيِّ

أن َتِجَد منه ريحًا خبيثًة«.)1(

تشتري.

الطيب  م��ن  ن��وع 
ال���رائ���ح���ة  ذي 

الزكية.

ي��ع��ط��ي��ك ب���دون 
ثمن.

رائحة كريهة.

موقد احلداد.

..........................................................................
ِص وأكمل بقيَة النشاط: ْلُه في المكاِن المخصَّ  اختر من اآلتي ما يصلح موضوعًا للحديث وَسجِّ

الموضوع
يدّل عليه 
الحديث

يدّل على جزء 
منه

ال يدّل عليه 
الحديث 

صفاُت الصديِق الصالِح.

الحذُر من جليِس السوِء.

أثُر الصديِق.

الصداقُة من أجِل المصلحِة.

1  اهتماُم اإلسالِم بتوجيِه أبنائِه إلى ما فيه خيٌر لهم في الدنيا واآلخرة.

2  الجليُس الصالُح والصديُق الطيُِّب ُيِعين اإلنساَن على أموِر الخيِر ويبِعُده عن الشّر.

ُئ له أثٌر سيِّىٌء على صديِقه في أعماِله السيئِة ومخاطر على سلوكه،  3  الصديُق السيِّ

كترِك الصالِة وعقوِق الوالديِن وإيذاِء الناِس والتدخيِن وغيِرها.
4  على المسلِم أن يحِرَص على العمِل بتوجيِه النبيِّ الكريِم � في هذا الحديِث.

5  على المسلِم أن يكون عنده حسُن اختياٍر لمن يصادقه.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوع الحديث

احلديث ال�سابع

ٌة، تجعل استمراَر هذه   ال ُبدَّ لك من أصدقاَء وُجَلساَء في حياِتك لهم صفاٌت خاصَّ
اقرأ الحديَث  بالنسبِة لك، فما أهمُّ صفاِت هؤالء األصدقاِء؟  العالقِة من أهمِّ األموِر 

ِف عليها: التالي للتعرُّ

التعريف بالراوي

مرت بك ترجمٌة لهذا الراوي من قبل، اكتب ما تعرفه عنه:
اسُمُه ونسُبُه: .......................................................................................................................................................
أخباره: .....................................................................................................................................................................
وفاته: .......................................................................................................................................................................
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)1(   أخرجه البخاري: في كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك رقم 2101. ومسلم: في كتاب البر والصلة واألدب، باب استحباب مجالسة الصالحين رقم 2628واللفظ له.

عن أبي موسى األشعريِّ         
       قال:قال رسوُل اهلِل �:»إنما َمَثُل 

وِء كحامِل  الجليِس الصالِح والجليِس السُّ
الِمْسِك ونافِخ الِكير؛ فحامُل المسِك إما 

ُيْحِذَيَك وإما أن تبتاَع منه وإما َتِجَد منه ريحًا 
بًة، ونافُخ الِكير إما أن ُيْحِرَق ثياَبك وإما  طيِّ

أن َتِجَد منه ريحًا خبيثًة«.)1(

تشتري.

الطيب  م��ن  ن��وع 
ال���رائ���ح���ة  ذي 

الزكية.

ي��ع��ط��ي��ك ب���دون 
ثمن.

رائحة كريهة.

موقد احلداد.

..........................................................................
ِص وأكمل بقيَة النشاط: ْلُه في المكاِن المخصَّ  اختر من اآلتي ما يصلح موضوعًا للحديث وَسجِّ

الموضوع
يدّل عليه 
الحديث

يدّل على جزء 
منه

ال يدّل عليه 
الحديث 

صفاُت الصديِق الصالِح.

الحذُر من جليِس السوِء.

أثُر الصديِق.

الصداقُة من أجِل المصلحِة.

1  اهتماُم اإلسالِم بتوجيِه أبنائِه إلى ما فيه خيٌر لهم في الدنيا واآلخرة.

2  الجليُس الصالُح والصديُق الطيُِّب ُيِعين اإلنساَن على أموِر الخيِر ويبِعُده عن الشّر.

ُئ له أثٌر سيِّىٌء على صديِقه في أعماِله السيئِة ومخاطر على سلوكه،  3  الصديُق السيِّ

كترِك الصالِة وعقوِق الوالديِن وإيذاِء الناِس والتدخيِن وغيِرها.
4  على المسلِم أن يحِرَص على العمِل بتوجيِه النبيِّ الكريِم � في هذا الحديِث.

5  على المسلِم أن يكون عنده حسُن اختياٍر لمن يصادقه.

اإر�ضاداٌت في مو�ضوع الحديث

احلديث ال�سابع

ٌة، تجعل استمراَر هذه   ال ُبدَّ لك من أصدقاَء وُجَلساَء في حياِتك لهم صفاٌت خاصَّ
اقرأ الحديَث  بالنسبِة لك، فما أهمُّ صفاِت هؤالء األصدقاِء؟  العالقِة من أهمِّ األموِر 

ِف عليها: التالي للتعرُّ

التعريف بالراوي

مرت بك ترجمٌة لهذا الراوي من قبل، اكتب ما تعرفه عنه:
اسُمُه ونسُبُه: .......................................................................................................................................................
أخباره: .....................................................................................................................................................................
وفاته: .......................................................................................................................................................................
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ن�ضـــــاط
استخِرْج من الجدوِل اآلتي ماال ينتمي إلى المجموعة مع بياِن السبب:

  
السببماال ينتمياملجموعة

الصادق، الكاذب، الوفي، الكرمي.

، املتهاون بالصالة.  املخلص، السبَّاب، العاقُّ

 
.)1(

قال اهلل تعالى:﴿                                                        ﴾   
اكتب العالقة بين اآلية وهذا الحديث:  

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

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

تختاره  الذي  الصالِح  للجليِس  اكُتْب صفاِت  مجموعِتك  مع  بالتعاون 
وِء الذي تبعد عن ُصْحَبِته في الجدول    صديقًا لك، وصفاِت جليِس السُّ

اآلتي وواِجَبك ُتَجاَه ُكلٍّ منهم:

وِءصفاُت اجلليِس الصالِح صفاُت جليِس السُّ
1
2
3
4
5

وِءواجبي ُتَاَه اجلليِس الصالِح واجبي ُتَاَه جليس السُّ
1
2
3

ة َحثِّ اإلسالِم على الصديق الصالح. يَّ 1 اكُتْب سببيِن ألهمِّ

2 استشارك أحُد زمالِئك في الفصِل في صفاِت َمْن يكون صديقًا له،فما أَهمُّ 
الصفاِت التي تقولها له؟

3 اذكر ثالثًا من فواِئِد الصداقِة الصالحة.

4 ما الذي اشُتِهر به أبو موسى األشعريُّ         ؟

التقومي

احلديث ال�سابع

2

3

1

)1(   سورة الزخرف اآلية 67.
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ن�ضـــــاط
استخِرْج من الجدوِل اآلتي ماال ينتمي إلى المجموعة مع بياِن السبب:

  
السببماال ينتمياملجموعة

الصادق، الكاذب، الوفي، الكرمي.

، املتهاون بالصالة.  املخلص، السبَّاب، العاقُّ

 
.)1(

قال اهلل تعالى:﴿                                                        ﴾   
اكتب العالقة بين اآلية وهذا الحديث:  

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

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

تختاره  الذي  الصالِح  للجليِس  اكُتْب صفاِت  مجموعِتك  مع  بالتعاون 
وِء الذي تبعد عن ُصْحَبِته في الجدول    صديقًا لك، وصفاِت جليِس السُّ

اآلتي وواِجَبك ُتَجاَه ُكلٍّ منهم:

وِءصفاُت اجلليِس الصالِح صفاُت جليِس السُّ
1
2
3
4
5

وِءواجبي ُتَاَه اجلليِس الصالِح واجبي ُتَاَه جليس السُّ
1
2
3

ة َحثِّ اإلسالِم على الصديق الصالح. يَّ 1 اكُتْب سببيِن ألهمِّ

2 استشارك أحُد زمالِئك في الفصِل في صفاِت َمْن يكون صديقًا له،فما أَهمُّ 
الصفاِت التي تقولها له؟

3 اذكر ثالثًا من فواِئِد الصداقِة الصالحة.

4 ما الذي اشُتِهر به أبو موسى األشعريُّ         ؟

التقومي

احلديث ال�سابع

2

3

1

)1(   سورة الزخرف اآلية 67.
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مرت بك ترجمٌة لهذا الراوي من قبل، اكتب ما تعرفه عنه:
اسُمُه: .......................................................................................................................................................................
أخباره: .....................................................................................................................................................................
وفاته: .......................................................................................................................................................................

عن أبي هريرة          قال: 
جاء رجٌل إلى رسول اهلِل �، فقال َمْن 

َأَحُقّ الناِس ِبْحْسِن صحابتي؟ قال:»ُأمُّك«، 
قال: ثم َمْن؟ قال:»ثم ُأمُّك«. قال:ثم َمْن؟ 

قال:»ثم ُأمُّك« قال: ثم َمْن؟
قال:»ثم أبوك«.)1(

)1(   أخرجه البخاري: في كتاب األدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم5971. ومسلم: في كتاب البر والصلة واآلداب،باب بر الوالدين وأيهما أحق به رقم 2548واللفظ له.

وجوُب ِبرِّ الوالديِن،وطاعِتهما - في غير معصية اهلل - وعدِم عصياِنهما.ُحُقوُق الواِلَدين  1

هم ِبُصْحبتك وِبرِّك، َفُهما سبُب وجوِدك في هذه  2   الوالداِن أقرُب الناِس إليك وأحقُّ

الحياِة، وهما اللَّذان يقومان بترِبيِتك واإلحساِن إليك.
اٍت. َة بها ثالَث مرَّ ر الوصيَّ ، حيث كرَّ 3  ِعَظُم َحقِّ اأُلمِّ

المماِت،  وبعد  الحياِة  في  لهما  والدعاُء  واحتراُمهما،  طاعُتهما،  الوالديِن  ِبرِّ  4   ِمْن 

وزيارُة أصدقاِئهما، وعدم عصياِنهما وإيذاِئهما وقطع كالِمهما.
ِة. 5  تحريُم عقوِق الوالديِن وهو من الذنوِب المانعِة من دخوِل الَجنَّ

ْزق.  6   الِبرُّ بالوالديِن يحّقُق للمسلِم البركَة في الُعُمر والرِّ

اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديث

ن�ضـــــاط

قـال اهلل تعالى:﴿         
                     

                         
.)1(﴾                                        

ح ذلك.  1ـ دلَّت اآليةُ  على ِعَظِم َحقِّ الوالديِن، وضِّ
..................................................................................................................................................

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

 2-  اكُتْب ثالثَة حقوٍق للوالديِن وردت في اآلية:

احلديث الثامن

1

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

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

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

)1(   سورة اإلسراء اآلية 24-23.

أولى الناِس بإحساِنك وخيِرك أكثُر الناِس إحسانًا لك وفضاًل، وهما الوالداِن كما بيَّن 
ذلك الحديث التالي.

التعريف بالراوي
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مرت بك ترجمٌة لهذا الراوي من قبل، اكتب ما تعرفه عنه:
اسُمُه: .......................................................................................................................................................................
أخباره: .....................................................................................................................................................................
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قال:»ثم أبوك«.)1(

)1(   أخرجه البخاري: في كتاب األدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم5971. ومسلم: في كتاب البر والصلة واآلداب،باب بر الوالدين وأيهما أحق به رقم 2548واللفظ له.
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اإر�ضاداٌت في مو�ضوِع الحديث

ن�ضـــــاط
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.)1(﴾                                        
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..................................................................................................................................................
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....................................................................................................  2

....................................................................................................  3
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بعض  أوجد  مجموعتك  مع  بالتعاون  لوالديه،  عاّقًا  لك  زمياًل  عرفت 
االقتراحات لعالج مشكلته؛ ليكون باراً بوالديه.  

اقترح صوراً من البّر يمكن أن تقوم بها لتبّر والديك في هذه الحياة:
  

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

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

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

..............................................  4

..............................................  5

..............................................  6

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

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

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

..............................................  4

..............................................  5

..............................................  6

1 قد َيُسبُّ الرجُل والديِه دون أن يعلم، كيف يكوُن ذلك؟

2 ما معنى الِبرِّ بالوالديِن؟ اذكر ثالثَة أمثلٍة لحقوِق الوالديِن.

ْح العباراِت التاليَة: 3 صحِّ

 أـ ِبرُّ الوالديِن ينقطع بعد وفاِتهما. 
.  ب- َحقُّ األب أعظُم من َحقِّ اأُلمِّ

التقومي

احلديث الثامن

أكمل مايلي بما يناسب ُكلَّ عمود، ثم اكتب المقابَل ِلُكلٍّ منهما:
 

من صور العقوِق للوالدينمن صور الِبرِّ بالوالدين
 عدُم رفِع الصوِت عليهما.

 الدعاُء لهما.
ترُك إجابِة نداِئهما.

 السخريُة بهما.

2

3

4

عن عبد اهلل بن عمر            قال: سمعُت رسول اهلل � يقول:» انطلق ثالثُة َرْهٍط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيَت إلى 
ت عليهم الغاَر، فقالوا: إنه ال ينجيكم من هذه الصخرِة إال أن تدعوا اهلل  غاٍر فدخلوه، فانحدرت صخرٌة من الجبل فسدَّ
بصالِح أعماِلكم، فقال رجٌل منهم, اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت ال َأْغِبُق قبلهما أهاًل وال مااًل فنأى بي في 
طلب شيء يومًا، فلم ُأِرْح عليهما حتى ناما، فحلبُت لهما غبوَقهما فوجدُتهما نائمين وكرهُت أن َأْغِبَق قبلهما أهاًل أو مااًل 
فلبثُت والَقَدُح على يدّي أنتظُر استيقاَظهما حتى برق الفجُر فاستيقظا فشربا غبوَقهما، اللهم إن كنُت فعلُت ذلك ابتغاَء 

ْج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئًا ال يستطيعون الخروَج.............« وجِهك ففرِّ
الحديث أخرجه البخاري: جـ 2/793 برقم2152.

معلومات اإثرائية
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)1(   أخرجه البخاري: في كتاب االستئذان،باب قــول اهلل تعـــالـــى: ﴿                                                       ...﴾ برقم 6229. ومسلم: في كتاب اللباس والزينة، باب 

النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حّقه 2121.

عن أبي سعيد         قال: 
قال رسول اهلل �:»إياكم والجلوَس 

بالطرقات« فقالوا: يا رسوَل اهلل،
ث فيها، فقال رسوُل  ، نتحدَّ ماَلَنا من مجالسنا ُبدٌّ

ُه«،   اهلل:»إذا أبيُتْم إال المجلَس فأعطوا الطريَق حقَّ
قالوا: وما حقُّ الطريِق يا رسوَل اهلِل؟ قاَل �: 

»غضُّ البصِر، وكفُّ األذى وردُّ السالِم، 
واألمُر بالمعروِف والنهُي عن 

المنكر«.)1(

نستغني  ال  أي 
عــن اجلــلــوس في 

هذه األماكن.

احذروا.

النظر فإذا امتنعتم. عــن  ــه  ــفُّ َك
فيما حرم اهلل.

لكلِّ  جامٌع  اســٌم 
شر.

لكلِّ  جامٌع  اســٌم 
خير.

ِريِق َحقُّ الطَّ

ُيْخِطُئ بعُض الناِس في عدم فهم َحقِّ الطرِيِق، ويحُصُره في نوٍع واحٍد وينسى األنواَع 
ِة حقوٍق، هي ما ذكر في هذا الحديث.  األخرى، ولكن النبيَّ الكريَم � نبَّه إلى ِعدَّ

ن�شـــــاط

في  الطريق،  حقِّ  أداء  في  الطرقاِت  في  يقفون  الذين  الناِس  بعُض  ُر  ُيَقصِّ
الجدول اآلتي اكتب بعَض مظاهِر التقصيِر الموجودِة والعالَج المقترَح:  

العالج املقترحمظهر التقصير

التعريف بالراوي

اسمه : هو الصحابيُّ الجليُل سعُد بُن مالِك بِن سناٍن الخزرجيُّ األنصاريُّ         .
ْضواِن، واستصغره النبيُّ � يوم ُأُحٍد، وغزا مع النبيِّ �  صفاته وأخباره : شهد بيعَة الرِّ

)12( غزوة، روى كثيراً من األحاديث تجاوزت )1000( حديث،كان مفتي المدينة.
 وفاته : توفي سنة )74( من الهجرة.

ِقيِّ بالمجتمِع المسلم إلى معالي األموِر، لذا جعل لكلِّ شيٍء  يهدف اإلسالُم إلى الرُّ  1

ب به. أدبًا الُبدَّ من التأدُّ
بِّ والَغْمِز  الطريُق ليس مكانًا للجلوس، لوجود كثيٍر من األضراِر كإيذاِء اآلخريَن بالسَّ  2

واللَّمِز واالطالع على أحواِل النَّاِس.
،ويدلَّ على الخيِر  الَّ إذا جلس المسلُم في الطريق فعليه أن َيُردَّ السالَم، وُيْرِشَد الضَّ  3

رِّ والمنكِر وُيِعيُن من يحتاج إلى إعانة.  والمعروِف، وينهى عن الشَّ
م اهللُ . ٍة أوفي الشارع أن َيُغضَّ بصَره عما حرَّ يجُب على َمْن جلس في حديقٍة عامَّ  4

يحرُم إيذاُء المسلميَن بالقوِل والعمِل.  5

اإر�ضاداٌت في مو�ضوع الحديث

احلديث التا�ضع

1

ما رأيك في الصورة.... .......... ...........................ما رأيك في الصورة.... .......... ...........................
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اختر من اآلتي ما ُيَعدُّ ُمِخاّلً بأدِب الطريق: 
 الوقوُف عند أبواِب الجيراِن.  

 عدُم إيقاِف الرجِل السيارَة أماَم منزِله.
 ترُك السالِم.

ُع  على َلِعِب الُكَرِة.  التجمُّ
هاِب إلى الصالِة عند ُحُلوِل وقِتها.  ترُك الذَّ

 الهديَُّة للجيراِن.
ِص.  َوْضُع النِّفاياِت في المكاِن الُمَخصَّ

ُع للفرحِة بالعيد.   التجمُّ
 الكتابُة على جدراِن البيوِت. 

األمــوَر  هذه   � النبيُّ  جعل  لماذا  استنِتْج:  مجموعِتك  مع  بالتعاون 
الخمسة من َحقِّ الطريِق.  

قّوم نفسك في األعمال التالية: 
ال أفعلأحيانًابشكل مستمّرالعمل  

أجلس في الشارع.
أرّد السالم.

أغّض بصري.
أميط األذى.

أساعد احملتاج.
آمر باملعروف.

أنهي عن املنكر

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

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

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

ْد ثالثًة من حقوِق الطريق. 1 عدِّ

2 في الحديث ما يدل على : استحباب الجلوس في المنزل.
         من أين آخذ الحكم التالي من الحديث؟ 

3 ما معنى َغضِّ الَبَصِر؟

4 لخص ما تعرفه عن راوي الحديث رضي اهلل عنه .

التقومي

احلديث التا�ضع

2

3

4
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عن أبي هريرة          قال: 
قال رسوُل اهلِل �:»المؤمُن القويُّ 

خيٌر وأحبُّ إلى اهلِل من المؤمِن الضعيِف، 
وفي ُكلٍّ خيٌر، اْحِرْص على ما ينَفُعك

واستِعْن باهلل، وال تعجز، وإن أصابك شيٌء فال 
تقل: لو أنِّي فعلُت كان كذا وكذا، ولكن 
َر اهللُ  وما شاَء َفَعَل، فإنَّ لو تفتح  قل:َقدَّ

عمَل الشيطاِن«)1(.

اإلمي����ان  ف���ي  أي 
والعزمية  والعلم 

واجلسم.

توّكْل عليه واجلْأ 
إليه.

عن العمل.
من أقدار اهلل.

م���ن ال���وس���وس���ِة 
على  ��ِف  وال�����ت��أسُّ

املاضي.
ن�شـــــاط

َرعِة إنَّما  اكتب العالقُة بين هذا الحديِث وحديِث »ليس الشديُد بالصُّ
الشديُد الذي يمِلُك نفَسه عند الغضب«)1(:  

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

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

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

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

اإلسالُم يرشُد المسلَم إلى أن يكون قوّيًا في إيماِنه وعلِمه،وإرادِته،وجسِمه.  1

َته في طاعِة اهلِل تعالى ومساعدِة اآلخرين. المؤمُن القويُّ ينبغي أن يستغلَّ ُقوَّ  2

المؤمُن فيه خيٌر ولو كان ضعيفًا.   3

على المسلِم أال يكون كسواًل أو عاجزاً عن فعِل الخير.  4

اِء. رَّ اء والضَّ رَّ يجُب على المسلِم في جميِع أفعاِله أن يستعيَن باهلِل ويلجَأ إليه في السَّ  5

ْبِر على المصائِب. وجوُب اإليماِن بالقضاِء والقدِر والصَّ  6

نهى رسوُل اهلِل � عن قول: )لو( ندمًا على ما فات، ألنها مفتاٌح لوسوسِة الشيطاِن؛   7

ٌط على قدِر اهلِل تعالى. وفيها تسخُّ
على المسلم أن يكون حريصًا على ما ينفعه في أمور دينه ودنياه.  8

اإر�شاداٌت في مو�شوِع الحديِث

احلديث العا�شر

1

)1( أخرجه البخاري: في كتاب األدب باب الحذر من الغضب برقم 5763 ومسلم في كتاب البر والصله واألدب باب فضل من يملك نفسه عند الغضب برقم 2609 . )1( أخرجه مسلم في كتاب القدر باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل وتفويض المقادير هلل برقم 2664.

ُة بشكٍل عامٍّ مطلٌب شرعيٌّ في ُكلِّ األموِر، ولذا جاء الَحثُّ عليها الُقوَّ
من المصطفى � كما في الحديث التالي.

مرت بك ترجمٌة لهذا الراوي من قبل، اكتب ما تعرفه عنه:
اسُمُه: .......................................................................................................................................................................
أخباره: .....................................................................................................................................................................
وفاته: .......................................................................................................................................................................

التعريف بالراوي

َ

املوؤمـن القـوي

H-(2) 98-101.indd   98-99 5/7/07   12:17:49 PM



9899

عن أبي هريرة          قال: 
قال رسوُل اهلِل �:»المؤمُن القويُّ 

خيٌر وأحبُّ إلى اهلِل من المؤمِن الضعيِف، 
وفي ُكلٍّ خيٌر، اْحِرْص على ما ينَفُعك

واستِعْن باهلل، وال تعجز، وإن أصابك شيٌء فال 
تقل: لو أنِّي فعلُت كان كذا وكذا، ولكن 
َر اهللُ  وما شاَء َفَعَل، فإنَّ لو تفتح  قل:َقدَّ

عمَل الشيطاِن«)1(.

اإلمي����ان  ف���ي  أي 
والعزمية  والعلم 

واجلسم.

توّكْل عليه واجلْأ 
إليه.

عن العمل.
من أقدار اهلل.

م���ن ال���وس���وس���ِة 
على  ��ِف  وال�����ت��أسُّ

املاضي.
ن�شـــــاط

َرعِة إنَّما  اكتب العالقُة بين هذا الحديِث وحديِث »ليس الشديُد بالصُّ
الشديُد الذي يمِلُك نفَسه عند الغضب«)1(:  

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

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

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

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

اإلسالُم يرشُد المسلَم إلى أن يكون قوّيًا في إيماِنه وعلِمه،وإرادِته،وجسِمه.  1

َته في طاعِة اهلِل تعالى ومساعدِة اآلخرين. المؤمُن القويُّ ينبغي أن يستغلَّ ُقوَّ  2

المؤمُن فيه خيٌر ولو كان ضعيفًا.   3

على المسلِم أال يكون كسواًل أو عاجزاً عن فعِل الخير.  4

اِء. رَّ اء والضَّ رَّ يجُب على المسلِم في جميِع أفعاِله أن يستعيَن باهلِل ويلجَأ إليه في السَّ  5

ْبِر على المصائِب. وجوُب اإليماِن بالقضاِء والقدِر والصَّ  6

نهى رسوُل اهلِل � عن قول: )لو( ندمًا على ما فات، ألنها مفتاٌح لوسوسِة الشيطاِن؛   7

ٌط على قدِر اهلِل تعالى. وفيها تسخُّ
على المسلم أن يكون حريصًا على ما ينفعه في أمور دينه ودنياه.  8

اإر�شاداٌت في مو�شوِع الحديِث

احلديث العا�شر

1

)1( أخرجه البخاري: في كتاب األدب باب الحذر من الغضب برقم 5763 ومسلم في كتاب البر والصله واألدب باب فضل من يملك نفسه عند الغضب برقم 2609 . )1( أخرجه مسلم في كتاب القدر باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل وتفويض المقادير هلل برقم 2664.

ُة بشكٍل عامٍّ مطلٌب شرعيٌّ في ُكلِّ األموِر، ولذا جاء الَحثُّ عليها الُقوَّ
من المصطفى � كما في الحديث التالي.

مرت بك ترجمٌة لهذا الراوي من قبل، اكتب ما تعرفه عنه:
اسُمُه: .......................................................................................................................................................................
أخباره: .....................................................................................................................................................................
وفاته: .......................................................................................................................................................................

التعريف بالراوي

َ

املوؤمـن القـوي

H-(2) 98-101.indd   98-99 5/7/07   12:17:49 PM



101 100

يٍَّة وتعرَّضت سيارُته إلى عطٍل مما سبَّب له وألفراِد ُأْسَرِته  خرج ُعَمُر في ُنْزَهٍة َبرِّ
تعبًا شديداً، وبينما هم في انتظاِر َمْن ُيْسِعُفهم،دار بينهم الحواُر التالي:  

أنَّ��ن��ا لم  ل��و  ق��ال األُب ع��م��ُر: 
ن��خ��ُرْج إل��ى ه��ذا ال��م��ك��اِن لم 

ُيِصْبنا هذا العطل.
لو  سعُد:  األكبُر  االب��ُن  وق��ال 
أننا أخذنا في رحلِتنا مهندسًا 
هذا  َي��ْح��ُص��ْل  ل��م  للسيارات 

العطل.
وقال االبُن األصغُر صالٌح:إن هذا الكالَم ُكلَّه ليس بصحيح، ألنه يخالف 

ما تعلمناه في درس الحديث.
 س: لماذا كان كالُم األِب وسعٍد ليس صحيحًا؟

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

س: ما هو الشيُء الذي تعلَّمه األُب وسعٌد في هذا الموضوع؟
...........................................................................................................   
...........................................................................................................

في الحديث جملة: »احِرْص على ما ينَفُعك«. اكتب أمثلة على ذلك:
  

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

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

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

1 ماذا تعني لك كلمُة )القوة(؟

2 ما معنى َعَمل الشيطاِن؟

3 لماذا كانت )لو( تفتُح عمل الشيطاِن؟

4 إذا وقعت على المسلِم مصيبٌة فما الواجُب عليه؟

التقومي

احلديث العا�شر

2

3

101

مر بك سبعة من الصحابة رواة األحاديث وهم »أبو موسى األشعري، أبو هريرة، 
أبو أيوب األنصاري، جرير بن عبداهلل البجلي، عثمان بن عفان، معاوية بن أبي 
سفيان، سعد بن مالك رضي اهلل عنهم، رتبهم على حسب وفاتهم »74، 42، 

.»51 ،57 ،35 ،60 ،50

مكان وفاته إن وجدسنة وفاتهاسم الصحابي

1
2
3
4
5
6
7
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، أما بعد: 

فالكتاب الذي بني يديك ـ أخي الطالب ـ  هو مقرر الفقه للصف السادس االبتدائي في طبعته اجلديدة، وهو مقرر يقرب إليك األحكام الشرعية  
لركن من أركان اإلسالم هي الصيام واحلج، كما يرشدك لبعض اآلداب والسلوك املتعلقة بهاتني العبادتني، وبقدر علمك وعملك بها، ودعوتك إليها 

تكون بإذن اهلل تعالى ممن أراد اهلل تعالى بهم اخلير؛ حيث أخبر رسولنا � بقوله: »من يرد اهلل به خيراً يفقهه في الدين«)1(.
 وقد يسر اهلل تعالى صياغة موضوعات املقرر بطريقة تتيح لك أن تكون طالبًا فاعاًل داخل الصف، تشارك في تطبيق نشاطات الدرس، وتتولى 
البحث عما حتتاجه، وتتعاون مع زمالئك في إثراء املادة ونفع اآلخرين، وقبل ذلك وبعده تتمثل األحكاَم الشرعية في عبادتك والذي يقودك ـ بإذن 

اهلل ـ خليري الدنيا واآلخرة.
وقد روعي في هذه الطبعة ما يلي:

أواًل: تنوع العرض للمادة الدراسية، ليسهل عليك  فهمها، وتتمكن من استيعابها بأيسر طريق.
ثانيًا: تقريب املعلومة من خالل األشكال املناسبة لكل موضوع، والوسائل املقربة للفهم، واملرسخة للمعاني التي  يراد منك إدراكها.

ثالثًا: مشاركتك في تطبيق الدرس والبحث عن املعلومة واستنباطها من خالل:
أ ـ النشاطات: وهي تتيح لك الفرصة في احلوار واملناقشة وإبداء الرأي، وإثراء الدرس بإضافة معلومات مناسبة؛ ميكنك الوصول إليها عن طريق 
التعرف على مصادر التعلم املختلفة التي متكنك من الوصول إلى املعلومة حيث كانت؛ وهي كثيرة متنوعة ، وتتمثل في أهل العلم الذين أدركوا 
أحكامه ومراميه ، ووسائط التعلم املختلفة من الكتب والدوريات وأقراص احلاسب اآللي والشبكة العنكبوتية، وغيرها، وهي حتتاج منك أن تكون 

طالبًا نشيطًا فاعاًل، ورمبا احتاج بعضها أن تستعد له قبل الدرس بوقت كاف.
ولعل من املفيد أن نذكرك بان النشاطات التي في صلب الدرس والسابقة لفقرة )التقومي(، يطلب منك املشاركة فيها داخل الصف مع معلمك 

وزمالئك. 
ب ـ التمرينات الصفية: وهي تطبيقات على ما تعلمته في الدرس ، ميكن من خاللها ترسيخ فهمك وتقوميه ، و تبني مدى إدراكك جلزئيات 
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)1( أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من يرد اهلل به خيراً يفقهه في الدين 71.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية )183( من سورة البقرة - ومعنى كتب فرض.

)2( أخرجه البخاري في كتاب: اإليمان، باب: دعاؤكم إيمانكم، رقم )8(، ومسلم في كتاب: اإليمان، باب: بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام، رقم )21(، 
والترمذي في كتاب اإليمان باب ما جاء بني اإلسالم على خمس برقم 2609 واللفظ له.

ال�صوم

اأريـد اأن اأتعـلــم

1- فضل رمضان.
2- حكم صيام رمضان وفضله.

ال  وم��ن  الصيام  عليه  يجب  م��ن   -3
يجب.

4- متى يجب صيام رمضان.
5- حكم النية للصيام.

الدرس
األول

1

رتِّب الكلماِت التاليِة لتخرج منها بتعريٍف للصيام، ثم قاِرْنه بالتعريف الذي كتبته:

ُز األشهُر التاليُة؟ ٍة؛ فبأيِّ شيٍء تتميَّ ُز بعُض الشهوِر بمزايا خاصَّ  تتميَّ

م  ................................................................................................................................... رَّ َ �صهرحُ محُ

ِة  ................................................................................................................. �صهرحُ ِذي احِلجَّ

�صهرحُ رم�صاَن  ...................................................................................................................................

إذا تعرفَت على ما يختصُّ به شهُر رمضاَن، فما تعريُف الصياِم؟
 اكُتْب تعريفًا للصياِم حسب فهِمَك وممارسِتَك لهذه العباِدة كلَّ سنٍة.

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

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

طلوعإلىغروبهللالمفطراتالشمسالفجراجتنابتعالىتعّبدًامن

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

  الصوم

حكمحُ �صياِم رم�صاَن

صياُم رمضاَن واجٌب على ُكلِّ مسلٍم ومسلمٍة، قال اهللُ  تعالى:﴿

.)1(﴾                                                                                                         

مكانةحُ �صيام ِرم�صاَن

عن ابِن عمَر         قال: قاَل رسوُل اهلل �: »ُبنَي اإلسالُم على خمٍس؛ شهادِة أن ال 
إله إال اهللُ  وأنَّ محمدًا رسول اهلِل، وإقاِم الصالِة، وإيتاِء الزكاِة، وصوِم رمضاَن وَحجِّ 

الَبْيِت«.)2(
من خالل الحديث السابق بّين منزلة صيام رمضان ومكانته في اإلسالم:

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

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

حَُّ
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................................................................................................................................................................
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الفضل الدليل
.................................................................

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

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

قال اهللُ  تعالى:﴿

.)1(﴾                                       
.................................................................

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

عن أبي هريــرة           قال: قال رســوُل اهلل �: »َمن صــاَم 
َم من ذنِبِه«.)2( رمضــاَن إيمانًا واحتسابًا ُغِفَر له ما تقدَّ

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

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

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

وعن أبــي هـريــــرة            أن رســوَل اهلل � قــال: »والذي 
من  تعالى  اهلِل  عنَد  أطيُب  الصائِم  فِم  لُخلوُف  بيدِه  نفـــسي 
ريِح المسِك، َيْترُك طَعاَمه وشراَبه وشهوَته من أجلي، الصياُم 

لي وأنا أجزي به، والحسنُة بعْشِر أمثاِلها«.)3(

اقرأ النصوَص التاليَة واستنبْط منها فضائَل شهِر رمضاَن: 1

  الصوم

ياِم لحُ ال�صِّ َف�صْ

َمْن َيِجبحُ عليه ال�صيامحُ وَمْن ل يجب

ال يجب الصياُم إال بشروٍط أربعٍة هي:    

ْفنا على من يجُب عليه الصياُم؛ فمن كان عكس ذلك فالصياُم  إذا تعرَّ
ْن في الجدوِل التالي َمْن ال  غيُر واجٍب عليِه، في ضوِء هذه المعلومِة َبيِّ

يجُب عليِه الصياُم:

نـ�صـاط

من ال يجب عليه الصياممن يجب عليه الصيام

....................... ....................... ....................... المسلُم1 

....................... ....................... ....................... البالُغ2 

....................... ....................... ....................... العاقُل3 

....................... ....................... ....................... القادُر على الصيام4 

 إذا كان الصياُم قد ُفِرَض على المسلميَن في السنِة الثانيِة من الهجرِة، وتوفي 
النبيُّ � في أوِل السنِة الحاديَة عشرَة من الهجرة، فكم شهراً صام النبيُّ �؟ 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية )185( من سورة البقرة.

)2( أخرجه البخاري في كتاب: اإليمان ، باب: صوم رمضان احتسابًا من اإليمان، 1/22)38(، و مسلم في كتاب: صالة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب 
في قيام رمضان وهو التراويح، 1/523 )760(.

)3( أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم 2/670)1795(، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، 2/806 )1151(.

البلوغ اإلسالم

العقل
2

4
القدرة على

الصيام

3 1
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3 1

Faqh- (2)-105-165.indd   108-109 5/7/07   11:55:53 AM



110 111 

ما يدخل به �صهرحُ رم�صاَن

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: قول النبي  �  إذا رأيتم الهالل فصوموا، ومسلم في كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل، 

رقم )1081(.
)2( أخرجه البخاري ومسلم وهو تتمة الحديث السابق.

 ظ
يَّةحُ يف ال�صيام النِّ

ٍة، فما الحديُث الذي يدلُّ على ذلك؟ َمرَّ بك مراراً أنَّه ال َتِصحُّ العبادُة بغيِر ِنيَّ
......................................................................................................................................................................

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

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

ٍة. فأفادنا هذا الحديُث أن الصياَم ال َيِصحُّ إال ِبِنيَّ

وبما أن الصياَم منه الواجُب والمستحبُّ فالنيُة له على نوعين:    

التقويم

ْز َمْن يجُب عليه الصياُم ومن ال يجُب مما يلي مع بياِن السبب: 1 َميِّ

أ - شابٌّ عمُرُه خمُس وعشروَن سنًة، ولكنَّه ال يستطيُع الَمْشَي.  

ه يستطيُع الصياَم. نِّ يعجُز عن الكالِم، ولكنَّ ب - رجٌل كبيُر السِّ  
نِّ مصابٌة بمرٍض يمنُعها من ترِك ُشْرِب الماِء أكثَر من ساعتين. ج�- امرأٌة كبيرٌة السِّ  

ْرِب  د- صبيٌّ عمُرُه َعْشُر سنواٍت لكنه قويٌّ ونشيٌط يمكنه ترُك األكِل والشُّ  
يومًا أو أكثر.

ْن ُحْكَم ما يلي مع بياِن السبب: 2 َبيِّ

أ - نيُة صياِم يوم االثنيِن قضاًء لما أفطره من رمضاَن بعد الفجر ولم يأكْل أو يشرْب.  

ب - نية صوم يوم الخميس تطوعًا الساعة العاشرة ضحى ولم يأكل أو يشرب شيئًا.  
ج�- نيُة صياِم االثنين تطوعًا بعد صالة الفجر وقد شرب قلياًل من الماء.  

3 أجب بصح أو خطأ:

)   ( أ- صام النبيُّ � ِتْسَع رمضاناٍت.       
)   ( ب- من شروِط وجوِب الصوِم التَّمييُز.      
)     ج�- يجُب صياُم رمضاَن بإكماِل شهِر شعباَن تسعًا وعشريَن يومًا.)    

 أواًل: 
الواجِب:  الصياِم  في  النيُة 
من  ُته  ِنيَّ الواجِب  الصياِم  في  يشترُط 
قبل  َيْنِو  لم  فمن  الفجِر،  طلوِع  قبل  الليل 
الفجر فال يصحُّ صوُمه، والصياُم الواجُب مثل: 

ْذِر. صياِم رمضاَن، وقضاِء رمضاَن، وصياِم النَّ

ثانيًا:
 : النيُة في الصياِم المستحبِّ

ولو  المستحبِّ  الصياِم  نيُة  تصحُّ 
يشترط  ولكن  الفجر،  بعد طلوع  كانت 

بعد  شيئًا  شرب  أو  أكل  قد  يكون  أالَّ  لذلك 
صياِم  مثُل:  المستحبُّ  والصياُم  الفجِر،  طلوع 

االثنيِن والخميِس، وأياِم الِبْيض)1(.

  الصوم

       يدخُل شهُر رمضاَن، بواحٍد من أمريِن 
هما:

 :� لقوِله  رمضاَن؛  شهِر  هــالِل  ــُة  رؤي  1
»ُصوُموا لرؤيِتِه وأفِطُروا لرؤيِتِه«.)1(

2 إكماُل شهِر شعباَن ثالثيَن يومًا؛ وذلك 

إذا لم ُير هالُل رمضاَن؛ لقوِله �: »فإْن 
شعباَن  َة  ِعـــدَّ فأكملوا  عليكم،  ــَي  ُغــبِّ

ثالثين«.)2(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أيام الِبْيض هي : اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر.
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ما يدخل به �صهرحُ رم�صاَن
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)1( أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: قول النبي  �  إذا رأيتم الهالل فصوموا، ومسلم في كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل، 
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 ظ
يَّةحُ يف ال�صيام النِّ
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......................................................................................................................................................................
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اأريـد اأن اأتعـلــم

1- من يباح له الفطر في رمضان.
2- حكم العاجز عن الصيام.

3- أحكام قضاء الصيام.
الدرس
الثاني

2
اأحكام �صوم رم�صان

َمْن يباححُ له الِفْطرحُ يف رم�صاَن ويجبحُ عليه الق�صاءحُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية )185( من سورة البقرة.

إذا مرَض المسلُم الصائُم وأصابه تعٌب ومشقٌة بالصيام؛ هل يجوُز له أن يفطَر؟
ك، فاتُرْك الصياَم في رمضان،  إذا قال الطبيُب لشخٍص مريٍض: إن الصياَم هذه األياَم يضرُّ

فإذا شفاك اهللُ  فإنَّك تصوُم بعد ذلك.
إذا سافر اإلنساُن فهل يباُح له الِفْطُر في رمضان؟

َف على جواِب هذه األسئلة: نقرأ هذه اآليَة الكريمَة لنتعرَّ
قال اهللُ  تعالى: ﴿

 )1(.﴾                                                                            
فاستفدنا أن الذيَن يجوُز لهم الِفْطُر في رمضاَن هم:

1- المريُض، إذا كان يشقُّ عليه الصياُم.
2- المسافُر.

فهوالء يجوُز لهم الِفْطُر، ولكن يجب عليهم قضاُء الصوِم في وقت آخَر .

نِّ ال يستطيُع الصياَم، أو كان مريضًا مرضًا يقول عنه األطباُء:  إذا كان الرجُل كبيراً في السِّ
فاُء منه؛ كمرض السرطان مثاًل. إنه مرَض ال ُيْرَجى زوالُه وال الشِّ

فماذا يجب على هؤالء؟
ف على حكِم هؤالء: نقرأ هذه اآليَة الكِريمَة لنتعرَّ

قال اهلل تعالى: ﴿                                                                  ﴾.)1( 
فاستفدنا: أن الذي يعجز عن الصياِم فإنه ُيْطِعُم عن ُكلِّ يوٍم ال يستطيُع صياَمه مسكينًا 

واحداً.

.) ..................................................................................................................................... (

استخِرْج الدليَل من اآليِة الكريمِة على أنه يجب عليهم قضاُء الصيام:

من يباححُ له الفطرحُ يف رم�صاَن ويجبحُ عليه الكفارةحُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( اآلية )184( من سورة البقرة.

نِّ صاَم من رمضاَن سبعَة أيام، ثم عجز عن الصيام؛ ما الذي  1 رجٌل كبيٌر في السِّ
يجب عليه؟ وما مقداُره؟

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

منه  ُيْشَفى  أنه أصابه مرٌض ال  األطباُء  َر  فقرَّ ُأِصيَب بحادِث سيارة،  2 شخٌص 
عادًة، ودخل عليه رمضاُن عام )1429هـ(، وصاَم الناُس فيه تسعًة وعشرين 

يومًا، فماذا يجُب على هذا المريِض؟
..................................................................................................................................................

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

أحكام صوم رمضان

َِحُ
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.................................................................................................................................................
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عادًة، ودخل عليه رمضاُن عام )1429هـ(، وصاَم الناُس فيه تسعًة وعشرين 

يومًا، فماذا يجُب على هذا المريِض؟
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.................................................................................................................................................

أحكام صوم رمضان

َِحُ
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2
اأحكامحُ ق�صاِء ال�صياِم

ما الذي تفهُمُه من معنى قضاِء صياِم رمضاَن؟
......................................................................................................................................................................

فنا فيما مضى على الذين يجوُز لهم الفطُر ويجُب عليهم القضاُء، فمن هم؟ تعرَّ

ُر عن َخَطِئه بإطعاِم مسكيٍن عن  ُيَكفِّ
ر في قضاِئه. ُكلِّ يوم تأخَّ

3

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

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

يجب على هؤالء قضاُء صوِم رمضاَن، ووقُت القضاء: من بعد رمضاَن إلى رمضاَن اآلخر.
وال يجوُز لهم تأخيُره إلى ما بعِد رمضاَن اآلخر.

والمبادرُة إلى قضاِء الصياِم أفضل من تأخيِره.
ويجوُز في قضاِء الصياِم تفريُق أياِم القضاِء، وال يجُب تتاُبُعها.

حكمحُ تاأخرِي الق�صاِء اإىل رم�صاٍن اآخَر

بعِد  ما  إلى  القضاَء  ��ر  أخَّ من 
ُعْذر  غير  من  اآلخ��ر  رمضاَن 
شرعيِّ فقد ارتكب خطًأ وإثمًا 

ويجُب عليه ثالثُة أشياء:   

القضاُء؟ وماذا التقويم الِفْطُر في رمضاَن وال يجب عليه  له  1 من الذي يجوُز 

يجب عليه َبَدَل القضاِء؟
2 ما ُحْكُم تأخيِر القضاِء إلى ما بعد رمضان اآلخر؟ وما الواجُب على 

من فعله؟
3 ق�ال اهللُ  ت�ع��الى: ﴿                                                                           ﴾، 

ماذا نستفيُد من هذه اآليِة الكريمِة؟

التوبُة إلى اهلِل تعالى.
1

قضاُء الصياِم بعد رمضاَن اآلخر.
2

أحكام صوم رمضان

ُ
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أحكام صوم رمضان

ُ
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المرض

اأريـد اأن اأتعـلــم

1- معنى مفسدات الصيام.
2- مفسدات الصيام.

3- حكم من أفسد صومه.
4- شروط الفطر بالمفطرات.

الدرس
الثالث

3
مف�صدات ال�صيام 

ما معنى مف�صداِت ال�صياِم؟

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

ِف أن ُيْفِسَد صوَمه الواجَب من غيِر ُعْذٍر. ال يجوُز للمسلِم الُمَكلَّ

1............................................................. 2

ما األعذاُر التي تبيح للصائم اإلفطار ؟

ْف�ِصدحُ ال�صياَم مورحُ التي تحُ الأحُ

ا من أكَل أو شرَب  أواًل: األكُل أو الشرُب عمدًا، أمَّ
ناسيًا أو مكَرهًا فإنه ال َيْفُسُد صوُمه.

ثانيًا: إخراُج الدِم عن طريق الِحجامِة أو َسْحب الدم 
قلياًل  كان  إذا  أما  كثيرًا،  كان  إذا  به  للتبرع 
خفيٍف  بجرح  خروِجِه  أو  للتحليِل  كسحبه 

ر. ونحوه فال ُيَفطِّ
ثالثًا: إدخاُل شيء إلى الجوِف عن طريِق الفِم أو األنِف 
ِم.  أو غيِرهما، مثُل: اإلبُر المغذيُة، وَحْقُن الدَّ

ُؤ عمدًا، وذلك بإخراِج ما في الَمِعَدِة عن  رابعًا: التقيُّ
بغير  فخَرَج  القيُء  غلبُه  َمْن  ا  أمَّ الفم؛  طريق 

إرادته فال يؤثُِّر في صوِمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل تعالى ص170 .

مفسدات الصيام

ْد الخياَر الصحيَح مما يلي : َحدِّ
1 - هي األموُر التي ُتْنِقُص أجَر الصياِم. ) ........ (

2 - هي األموُر المبطلُة للصيام. ) ........ (

ِحُِْحُ

رات �صروطحُ الِفْطِر بهذه املفطِّ

ال يفطر بهذه المذكوراِت إال بثالثِة شروط:
1 أن يكوَن ذاكراً لصومه، فالناسي ال ُيفطر.

ُر. 2 أن يكون عالمًا بأن هذا الشيَء ُيَفطِّ         
3 أن يكون مختاراً لفعِله؛ فلو أكرهُه غيُره لم ُيْفِطر)1(.                 

Faqh- (2)-105-165.indd   116-117 5/7/07   11:56:27 AM



116 117 

المرض

اأريـد اأن اأتعـلــم

1- معنى مفسدات الصيام.
2- مفسدات الصيام.

3- حكم من أفسد صومه.
4- شروط الفطر بالمفطرات.

الدرس
الثالث

3
مف�صدات ال�صيام 

ما معنى مف�صداِت ال�صياِم؟

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

ِف أن ُيْفِسَد صوَمه الواجَب من غيِر ُعْذٍر. ال يجوُز للمسلِم الُمَكلَّ

1............................................................. 2

ما األعذاُر التي تبيح للصائم اإلفطار ؟

ْف�ِصدحُ ال�صياَم مورحُ التي تحُ الأحُ

ا من أكَل أو شرَب  أواًل: األكُل أو الشرُب عمدًا، أمَّ
ناسيًا أو مكَرهًا فإنه ال َيْفُسُد صوُمه.

ثانيًا: إخراُج الدِم عن طريق الِحجامِة أو َسْحب الدم 
قلياًل  كان  إذا  أما  كثيرًا،  كان  إذا  به  للتبرع 
خفيٍف  بجرح  خروِجِه  أو  للتحليِل  كسحبه 

ر. ونحوه فال ُيَفطِّ
ثالثًا: إدخاُل شيء إلى الجوِف عن طريِق الفِم أو األنِف 
ِم.  أو غيِرهما، مثُل: اإلبُر المغذيُة، وَحْقُن الدَّ

ُؤ عمدًا، وذلك بإخراِج ما في الَمِعَدِة عن  رابعًا: التقيُّ
بغير  فخَرَج  القيُء  غلبُه  َمْن  ا  أمَّ الفم؛  طريق 

إرادته فال يؤثُِّر في صوِمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( انظر مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل تعالى ص170 .

مفسدات الصيام

ْد الخياَر الصحيَح مما يلي : َحدِّ
1 - هي األموُر التي ُتْنِقُص أجَر الصياِم. ) ........ (

2 - هي األموُر المبطلُة للصيام. ) ........ (

ِحُِْحُ

رات �صروطحُ الِفْطِر بهذه املفطِّ

ال يفطر بهذه المذكوراِت إال بثالثِة شروط:
1 أن يكوَن ذاكراً لصومه، فالناسي ال ُيفطر.

ُر. 2 أن يكون عالمًا بأن هذا الشيَء ُيَفطِّ         
3 أن يكون مختاراً لفعِله؛ فلو أكرهُه غيُره لم ُيْفِطر)1(.                 

Faqh- (2)-105-165.indd   116-117 5/7/07   11:56:27 AM



118 119 

3
رات حكمحُ من فعَل �صيئًا من هذه املفطِّ

عظيمًا،  إثمًا  ارتكب  فقد  ؛  شرعيٍّ عذٍر  غير  من  عمداً  رات  المفطِّ هذه  أحَد  فعل  من   
ويجب عليه التوبُة إلى اهلِل تعالى، وقضاُء صياِم األياِم التي أفسدها.

صام سعٌد في رمضاَن، وبعد صالة 
ادِة  َه إلى َبرَّ الظهِر دخل البيَت، ثم توجَّ
ثم  نصَفُه،  وشرب  كأسًا  فأخذ  الماِء 
هذه  في  عليه  مــاذا  صائٌم،  أنه  تذكر 

الحالِة؟ وهل يفسد صوُمه؟ ولماذا؟
.....................................................................

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

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

1

َصنِّْف إخراَج الدِم في الحاالِت التاليِة إلى ِصْنَفين، مفسد للصوم، وغير مفسد: 
ُع الطماطَم فجرحت يَدها،  )إخراُج الدِم بالحجامِة، إخراُج الدِم للتحليل، امرأٌة ُتَقطِّ
ُل أسناَنُه فخرج منها دٌم، َبْثرٌة في الَوْجِه خرج منها دٌم، شخٌص مصاٌب  شخٌص يَخلِّ

ُك فخرج الدُم من أسناِنه وِلَثِته(. تبرعَت له بمقدار لتٍر من الدِم، شخٌص يتسوَّ

5

في  مراجعٍة  موعُد  عند صالٍح  كان 
المستشفى، فاحتاج الطبيُب إلى تحليِل 
ِر  كَّ َف على نوع الدِم ونسبِة السُّ دِمه ليتعرَّ
لتحليل  َنًة  َعيِّ صالِح  ِمن  فسحب  فيه، 

الدم، ما حكُم صياِم صالٍح؟ ولماذا؟
.....................................................................

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

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

النوع الثاني: غير مفسد للصومالنوع األول: مفسد للصوم2

قال اهلل تعالى: ﴿                                                                                      ﴾)1(، 
من خالل هذه اآلية الكريمة كيف تتصرف في الموقف التالي؟

- في نهاِر رمضاَن وأنتم في البلد والناُس صائمون ؛ رأيَت زميَلك أحمَد يقف عند 
برادة الماِء ويشرب منها، كيف تتصرُف؟ ولماذا؟

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

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

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  سورة المائدة: آية 2

َمْن أفطر ِلُعْذٍر هل ُيْظِهُر ِفْطَرُه أمام الناِس أو ُيْخِفيِه عنهم؟ ولماذا؟
.......................................................................................................................................................

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

4

1 مفسداُت الصياِم لها اسٌم آخُر مرَّ بك أثناَء الدرِس ؛ فما هو؟التقويم

راِت بُعْذٍر وبغيِر ُعْذِر. 2  قاِرْن بين من فعل بعَض المفطِّ

:)x( أو ) ( �3 أجب ب

)        ( أ-  من أكرهه شخٌص على الِفْطِر لم يفطر.   
)         ( ُر الصائَم.       َخاِن إثٌم، وُيَفطِّ ب- ُشْرُب الدُّ
ج� - شخٌص رأى آخَر يأكل في نهاِر رمضاَن فلم ُيْخِبْرُه.        )         (

مفسدات الصيام

ُ
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مفسدات الصيام
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اأريـد اأن اأتعـلــم

1- معنى صوم التطوع.
2- أهّمية صوم التطوع وفضله.
3- األيام التي يستحب صيامها.

الدرس
الــرابـع

4
�صيام التطوع

ِع وف�صلحُه حكمحُ �صياِم التطوُّ

ِع، فهو من أفضِل األعماِل، وفيه فضٌل عظيٌم وثواٌب كبيٌر، فعن أبي  ُيَسنُّ صياُم التطوُّ  
ُمْرني بأمٍر ينفعني اهلل به، قال:»عليَك  قال: قلُت: يا رسوَل اهلل،  الباهليِّ        أمامَة 

بالصياِم؛ فإنه ال ِمْثل َلُه« )1(.

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

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

 هل يخت�صُّ ال�صيامحُ

ب�صهِر رم�صاَن؟

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

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

 هل ال�صيامحُ كلُّه

واجٌب؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه أحمد 5/249، والنسائي 4/165 واللفظ له، وصححه ابن خزيمة 3/194، وابن حبان 8/211، والحاكم 1/582، وقال الحافظ ابن حجر 

رحمه اهلل أخرجه النسائي بسند صحيح،: )فتح الباري 4/104( وفي  رواية  أحمد: مرني بعمل يدخلني الجنة.

صيامها
    أيام يستحب 

حثَّ النبيُّ � على صياِم بعِض األياِم، ومنها:
صياُم يوٍم وإفطاُر يوٍم، وهو أفضُل صياِم التطوِع.

. صياُم يوِم عرفَة لغير الحاجِّ
صياُم يوِم عاشوراَء، وهو اليوُم العاِشُر من شهر

   محرم؛ واألفضُل صياُم يوٍم قبله وهو اليوُم التاسُع،
   أو يوم بعده وهو الحادي عشر.

ِة أياٍم من شهِر شوال. صياُم ِستَّ
صياُم يوِم االثنيِن والخميِس من كلِّ ُأسبوع.

صياُم ثالثِة أياٍم من ُكلِّ شهِر، واألفضُل أن تكون أياَم الِبْيض، 
     وهي: اليوُم الثالَث عشَر والرابَع عشَر والخامَس عشَر من ُكلِّ شهر.

ِة على فضِل صياِم األياِم  نَّ السُّ التعلم؛ اذكر دلياًل من  بالرجوع إلى مصادر 
السابقة )1( )اختر اثنين مما سبق(:

1

نـ�صـاط

الدليُل  على َفْضِل صياِم .........................الدليُل  على َفْضِل صياِم ...........................

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

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

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

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

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( من مصادر التعلم المناسبة للطالب بعض البرامج الحاسوبية، أو كتاب رياض الصالحين للنووي، أوالترغيب والترهيب للمنذري.

صيام التطوع

َُّّحُ َِ

ُ

1
2
3

4
5
6
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ِع وف�صلحُه حكمحُ �صياِم التطوُّ

ِع، فهو من أفضِل األعماِل، وفيه فضٌل عظيٌم وثواٌب كبيٌر، فعن أبي  ُيَسنُّ صياُم التطوُّ  
ُمْرني بأمٍر ينفعني اهلل به، قال:»عليَك  قال: قلُت: يا رسوَل اهلل،  الباهليِّ        أمامَة 

بالصياِم؛ فإنه ال ِمْثل َلُه« )1(.

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

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

 هل يخت�صُّ ال�صيامحُ

ب�صهِر رم�صاَن؟

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

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

 هل ال�صيامحُ كلُّه

واجٌب؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه أحمد 5/249، والنسائي 4/165 واللفظ له، وصححه ابن خزيمة 3/194، وابن حبان 8/211، والحاكم 1/582، وقال الحافظ ابن حجر 

رحمه اهلل أخرجه النسائي بسند صحيح،: )فتح الباري 4/104( وفي  رواية  أحمد: مرني بعمل يدخلني الجنة.

صيامها
    أيام يستحب 

حثَّ النبيُّ � على صياِم بعِض األياِم، ومنها:
صياُم يوٍم وإفطاُر يوٍم، وهو أفضُل صياِم التطوِع.

. صياُم يوِم عرفَة لغير الحاجِّ
صياُم يوِم عاشوراَء، وهو اليوُم العاِشُر من شهر

   محرم؛ واألفضُل صياُم يوٍم قبله وهو اليوُم التاسُع،
   أو يوم بعده وهو الحادي عشر.

ِة أياٍم من شهِر شوال. صياُم ِستَّ
صياُم يوِم االثنيِن والخميِس من كلِّ ُأسبوع.

صياُم ثالثِة أياٍم من ُكلِّ شهِر، واألفضُل أن تكون أياَم الِبْيض، 
     وهي: اليوُم الثالَث عشَر والرابَع عشَر والخامَس عشَر من ُكلِّ شهر.

ِة على فضِل صياِم األياِم  نَّ السُّ التعلم؛ اذكر دلياًل من  بالرجوع إلى مصادر 
السابقة )1( )اختر اثنين مما سبق(:

1

نـ�صـاط

الدليُل  على َفْضِل صياِم .........................الدليُل  على َفْضِل صياِم ...........................

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

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

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

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

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( من مصادر التعلم المناسبة للطالب بعض البرامج الحاسوبية، أو كتاب رياض الصالحين للنووي، أوالترغيب والترهيب للمنذري.

صيام التطوع
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4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( ما عدا صوم يوم وإفطار يوم.

المصدر الذي استفدت منه هذه األدلة:
اسمه: .........................................................................................

اسم مؤلفه: .................................................................................................
الصفحة: .............................................

ُد فيه األياَم التي يستحبُّ صياُمها 2 طًا أو َشْكاًل أو جدواًل؛ ُتَحدِّ ارسم ُمَخطَّ
َنِة.)1( في السَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 إذا سألك أخوك الصغيُر: ما معنى صياِم التطوِع؟ فبماذا تجيُبه؟ 

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

نا فواِئَد صوِم التطوِع:  2 بالتعاون مع زميِلك بيِّ

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

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

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

التقويم
ْفنا في هذا الدرِس على أنَّ الصياَم نوعاِن، فما هما؟ 1 قد تعرَّ

ْز األياَم التي يستحبُّ صوُمها فيما يلي: 2 َميِّ

بِت – يوُم الُجُمعة – يوم االثنيِن – يوُم عيِد الِفْطِر – يوم  يوُم السَّ
َعَرَفُة – يوُم عيِد اأَلْضَحى – يوُم عاشوراَء – اليوُم التاِسُع من محرم 
أياُم   – الَقْعدِة  ذي  شهِر  من  أياٍم  ستُة  َصَفر–  من  العاِشُر  اليوُم   –

الِبْيِض – الصياُم يومّيًا.
3 ما أفضُل صياِم التطوِع؟

صيام التطوع
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اأريـد اأن اأتعـلــم

1- آداب الصيام الواجبة.
2- آداب الصيام المستحبة. الدرس

الخامس

5
اآداب ال�صيام

ُد على الصائِم فعل الواجباِت من المحافظِة على الصالة   يتأكَّ
تعالى،  اهلِل  إلى  والتوبِة  الوالدين،  وِبرِّ  المعاملِة  في  والصدِق 
 ، ُد في شهر رمضان شياطيُن الِجنِّ وحاُل الصائِم ُتِعيُنه على هذا حيث ُتَصفَّ

والعبُد فيه أقرُب إلى اهلِل تعالى.
بِّ  ُد على الصائِم اجتناُب المحرماِت من الكذِب والِغيبِة والنميمِة والسَّ كما يتأكَّ
وِر والَعَمَل  ْتِم، فعن أبي هريرة          عن النبيِّ � قال: »من لم َيَدْع قوَل الزُّ والشَّ

به والَجْهَل فليس هلل حاجٌة أن َيَدَع طعاَمه وشراَبه«.)1(

أواًل: اآلداُب الواجبُة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري في كتاب األدب، باب قول اهلل تعالى )واجتنبوا قول الزور( 5/2251 )5710(، وفي كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به 

في الصوم )1804(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب القول عند اإلفطار، رقم )2357(.

)2( أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا ُشِتم 2/673 )1805(، ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام 2/807 )1151(.

آداب الصيام

1  اإلكثاُر من قراءِة القرآِن الكريِم.

2  الِحْرُص على صالِة التراويِح وقياِم الليِل والِوْتِر.

َحى. َنِن الرواِتِب وصالِة الضُّ 3  الِحْرُص على السُّ

والتكبيِر           والتهليِل  التسبيِح  من  بأنواِعه  تعالى  اهلِل  ــِر  ِذْك من  اإلكثاُر    4

والتحميِد.
ُحوِر. 5  الِحْرُص على السُّ

ُحوِر إلى ُقَبيل الفجِر، وتعجيُل الُفُطوِر بعد  6  تأخيُر السُّ

غروِب الشمِس مباشرًة.
َتْمٍر فإن لم  ُرَطٍب فإن لم يتيسْر فعلى  الِفْطُر على    7

يتيسْر فعلى ماٍء. 
ِفْطِره؛ فإنَّ للصاِئِم عند فطِره دعوًة ال  الدعاُء عند    8

وثبت  الُعروُق،  وابتلَّت  الَظَمُأ،  »ذهب  يقول:  أن  ذلك  ومن   ، ُتــَردُّ
األجُر إن شاء اهلل«.)1(

9 إن سابَّه أحٌد أو شاتمه فليقل له: إني صائٌم؛ فعن أبي هريرة          قال: 

قال رسوُل اهلِل �: »وإذا كان يوُم صوِم أحِدكم فال َيْرُفْث وال َيْصَخْب 
فإن سابَّه أحٌد أو قاتله فليقل: إني امرٌؤ صائٌم«.)2(

10  أداُء العمرِة في رمضاَن.

ِِّحُ

ثانيًا: اآلداب المستحبة
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1 شاِرْك في الحواِر مع معلِّمك وزمالِئك عن األعماِل الصالحِة التي 

في  َتْرُكها  ينبغي  التي  واألعماِل  فيها،  رمضاَن  أوقاِت  استغالُل  ينبغي 
رمضان:

األعماُل التي ينبغي ترُكهااألعماُل الصالحُة التي ينبغي الحرُص عليها

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

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

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

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

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

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

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

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

ْف على حديٍث في فضِل قراءِة القرآِن  م تعرَّ 2 بالرجوع إلى  مصادر التعلُّ

الكريِم، وانقله في هذا الموضع؛ مع ذكر المصدر الذي استفدت منه.
..............................................................................................................

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

المرجع:..............................................................................................

نـ�صـاط

وِر التقويم 1 ما الفوائُد التي تستنِبُطها من قول النبيِّ �: »من لم َيَدْع قوَل الزُّ

والعمَل به والَجْهَل فليس هلل حاجٌة أن َيَدَع طعاَمه وشراَبه«؟
ْد اآلداَب المستحبَة للصائِم عند اإلفطاِر. 2 َعدِّ

:)x( أو ) ( �3 أجب ب

)  ( أ- ُيستحبُّ تعجيُل الفطِر.       
)  ( ب- ُيستحبُّ تأخيُر السحوِر.       
)  ( ج�- يجُب اإلفطاُر على ُرَطٍب فإن لم يتيسْر فعلى َتْمٍر.   

5

الوحدة الثانية

احلج والعمرة

احلج والعمرة
  

حرام واملواقيت الإ
  

حرام �صفة الإ
  

حرام حمظورات الإ
  

�صفة العمرة
  

�صفة احلج
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1 شاِرْك في الحواِر مع معلِّمك وزمالِئك عن األعماِل الصالحِة التي 
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..............................................................................................................

المرجع:..............................................................................................

نـ�صـاط
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اأريـد اأن اأتعـلــم

1- معنى الحج والعمرة.
2- مكانة الحج وحكمه.
3- شروط وجوب الحج.

4- من ال يجب عليه الحج.

الدرس
السادس

6
احلج والعمرة

لحجا

لعرامة

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

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

َوِر التي أماَمك؟ ماذا تالحُظ في الصُّ
..............................................................................................................

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

هذه المواضُع والمشاِعُر التي تراها في الصوِر، ما األعماُل 
التي تختصُّ بها؟

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

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

ْلَت إليه. ْد مما توصَّ َرتِّْب األحرَف التاليَة وتأكَّ

املرادحُ باحَلجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه البخاري في كتاب اإليمان، باب اإليمان وقول النبي � بني اإلسالم على خمس 1/12)8(، ومسلم في كتاب اإليمان،باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه 

العظام برقم 21 والترمذي في كتاب اإليمان باب ما جاء بني اإلسالم على خمس برقم 2609 واللفظ له.

الحج والعمرة

ٍن من  الَحجُّ هو: قصُد مكَة المكرمة في وقٍت معيَّ
َنة ألداء عباداٍت عظيمٍة أمر اهللُ  تعالى بها. السَّ

ما هذه العباداُت العظيمُة؟
هذه العباداُت هي مناسُك الَحجِّ التي أمر اهلل ُ بها 

ألجل إقامِة ِذْكِره، وتعظيِم بيِته الحراِم، ومنها:

ْكُن الخامُس من أركاِن اإلسالِم، والدليُل  الَحجُّ هو الرُّ
على ذلك حديُث ابِن ُعَمَر رضَي اهلل ُ عنهما 
قال: قال رسوُل اهلل �: »ُبِنَي اإلسالُم على 

خمٍس شهادِة أن ال إله إال اهلل ُ وأنَّ محمدًا 
الزكاِة  وإيتاِء  الصالِة  وإق��اِم  اهلِل  رس��ول 

وصوِم رمضاَن وَحجِّ الَبْيِت«.)1(

 
فا  ْعُي بين الصَّ الطواُف بالكعبِة، والسَّ

والَمْرَوِة، وَرْمُي الِجماِر، والوقوُف ِبَعَرفَة

مكانةحُ احَلجِّ

حَُْحَُُّ

ُ
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الَحــجُّ واجــٌب في الُعُمــِر مـرًة واحـدًة، لقـوِله تعالى: ﴿
 .)1(﴾                                                                          

نـ�صـاط ْكمحُ احَلجِّ  ححُ

�صروطحُ وجوِب احَلجِّ

ال يجُب الَحجُّ إال بخمسِة شروٍط هي:

اإلسالُم

الَعْقُل 

االستطاعُة على الحج

وجوُد الَمْحَرِم 
بالنسبة للمرأِة

 ، الَحجِّ نفقة  على  قادراً  بأن يكون  ُة؛  الماِليَّ القدرُة  الحج معناها:  االستطاعُة على 
ْقِل. ووسيلِة النَّ

فإن كان قادراً بماِله، عاجزاً عن الَحجِّ بنفِسه وجب عليه أن ُيِنيَب َمْن َيُحجُّ عنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( اآلية 97 من سورة آل عمران.

غيُر واجٍب  فالَحجُّ  ِبِضدِّ حاِله  ، فمن كان  الَحجُّ ْفنا على من يجب عليه  تعرَّ إذا   1

: ْن في الجدول التالي من ال يجب عليه الَحجُّ عليه، في ضوِء هذه المعلومِة َبيِّ

من ال يجب عليه الحجمن يجب عليه الحج

..............................................................المسلم1 

..............................................................البالغ2 

..............................................................العاقل3 

..............................................................االستطاعة على الحج4 

..............................................................وجود المحرم بالنسبة للمرأة5

يت باسِم هذا الَمْنَسِك العظيِم فما هي؟ 2 في القرآِن الكريِم سورٌة ُسمِّ

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

الكريِم  الرسوِل  ْف على  وتعرَّ المذكورِة  السورِة  من  رقمي )26، 27(  اآليتيِن  اقرأ   
، واكتب اآليَة التي َتُدلُّ على ذلك. الذي أمره اهللُ  تعالى أن ُيَناِدَي في الناِس بالَحجِّ

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

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

الحج والعمرة

الُبُلوُغ
 1

23

4

5

6

؟ ما معنى ال�صتطاعِة على احَلجِّ
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حلق شعر الرأس أو تقصيره

ْمَرِة املرادحُ بالعحُ

مة في أيِّ وقت من السنِة ألداِء عباداٍت عظيمٍة أمر اهلل ُ  العمرُة هي: زيارُة مكَة الُمَكرَّ
تعالى بها.

ما هذه العباداُت العظيمُة؟
هذه العباداُت هي مناِسُك العمرِة التي أمر اهلل بها ألجل إقامِة ِذْكِره، وتعظيِم بيِته الحراِم، وهي: 

       الطواُف بالكعبِة2 الطواف بالكعبة

3 السعي بين الصفا والمروة

فا والمروِة ْعُي بين الصَّ       السَّ

ْأِس أو تقصيُره4        َحْلُق َشْعِر الرَّ

ْمَرِة ْكمحُ العحُ ححُ

نـ�صـاط

. العمرُة واجبٌة في الُعُمِر مرًة واحدًة، وشروُط وجوِبها هي الشروُط السابقُة في وجوِب الَحجِّ

ْد واحدًا من الخياراِت التالية: 2 متى ُفِرَض الَحجُّ ؟ َحدِّ

)         ( أ- في السنِة الخامسَة عشرَة من الهجرِة النبويِة.    
)         ( ب- في السنِة التاسعِة من الهجرِة النبويِة.     

3 اقرأ المراَد بالَحجِّ والعمرِة ثم استخِرْج اثنيِن من الفروِق بينهما:

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

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

مرًة أخرى،  التقويم لم يجب عليه ذلك  مرًة واحدًة  َحجَّ واعتمر في عمرِه  َمْن   1

فلماذا؟
ْن من يجب عليه الَحجُّ ومن ال يجب فيما يلي مع بياِن السبب:  2 َبيِّ

أ- شخٌص عمره تسُع سنواٍت ولكنه غنيٌّ جدًا.  
ب- امرأٌة غنية ال يوجد لها َمْحَرٌم.  

. ج�- رجٌل بالٌغ عاقٌل َغِنيٌّ  
:)x( أو ) ( �3 أجب ب

)   ( أ- ُفِرَض الَحجُّ في السنِة الثانيِة من الهجرِة.     
)   ( ب- يجب الَحجُّ على الصغيِر إذا كان معه واِلُده القاِدُر.    

      ج�- يجب الَحجُّ على المرأِة المسلمِة البالغِة العاقلِة إذا كانت قادرًة ومعها 
)   ( َمْحَرٌم لها.                  

الحج والعمرة

6

ُ

            اإلحرام1 الطواف بالكعبة

ُة الَوَداِع: قد يكون َمرَّ بك هذا االسُم، فما الذي تعرفه عنها ؟ 1 َحجَّ

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

ْد واحدًا من الخياراِت التالية: إذا لم تعِرْف اإلجابَة َحدِّ
)  ( ها النبيُّ �.     ُة الوحيدُة التي َحجَّ أ- هي الَحجَّ
)  ( ها الشخُص في آخِر حياِته.    ُة التي َيُحجُّ ب- هي الَحجَّ
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مرًة أخرى،  التقويم لم يجب عليه ذلك  مرًة واحدًة  َحجَّ واعتمر في عمرِه  َمْن   1

فلماذا؟
ْن من يجب عليه الَحجُّ ومن ال يجب فيما يلي مع بياِن السبب:  2 َبيِّ
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:)x( أو ) ( �3 أجب ب
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)   ( َمْحَرٌم لها.                  

الحج والعمرة

6

ُ

            اإلحرام1 الطواف بالكعبة

ُة الَوَداِع: قد يكون َمرَّ بك هذا االسُم، فما الذي تعرفه عنها ؟ 1 َحجَّ

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

ْد واحدًا من الخياراِت التالية: إذا لم تعِرْف اإلجابَة َحدِّ
)  ( ها النبيُّ �.     ُة الوحيدُة التي َحجَّ أ- هي الَحجَّ
)  ( ها الشخُص في آخِر حياِته.    ُة التي َيُحجُّ ب- هي الَحجَّ
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اأريـد اأن اأتعـلــم

1- معنى اإلحرام.

2- حكم اإلحرام.
3- الميقات الزماني لإلحرام.

4- المواقيت المكانية لإلحرام.
5- من كان منزله دون المواقيت 

من أين يحرم؟
6- من أين يحرم أهل مكة؟

الدرس
السابع

7
حرام واملواقيت الإ

حراِم معنى الإ

حراِم باحَلجِّ والعمرِة ْكمحُ الإ ححُ

سلمان: ما ُحْكُم اإلحراِم يا فارُس؟
فارس: اإلحراُم ركٌن من أركاِن الَحجِّ والعمرِة، فال َيِصحُّ الَحجُّ وال العمرُة من غيِر إحراٍم.

ةحُ حراِم املكاِنيَّ مواقيتحُ الإ

، فهل لي أن  ، وميقاَته الزمانيَّ سلمان: بعد أن عرفُت معنى اإلحراِم وُحْكَمه الشرعيَّ
ُأْحِرَم من أيِّ مكاٍن إذا أردتُّ الَحجَّ أو العمرَة؟ 

فارس: ال يا سلمان، ال يجوز لك أن ُتْحِرَم من أيِّ مكاٍن شئَت، ولكن إذا أردتَّ اإلحراَم 
ى: المواقيَت. َن لنا النبيُّ � األماكَن التي ُنْحِرُم منها، وهي التي ُتسمَّ فقد َبيَّ

سلمان: فما هذه المواقيُت المكانية يا فارُس؟
 فارس: المواقيت هي:

ُذو الُحَليفة: 1
                           وهو قريٌب من المدينِة النبويِة في الجهِة 
ى )أبيار علي(، فمن كان من أهِل المدينة  الجنوبيِة منها، وُيسمَّ

النبوية، أو طريقه َيُمرُّ به فإنه يحرم منه.

الُجْحَفة: 2

وِمْصَر  الشاِم  أهِل  ميقاُت  وهي  رابــغ،  مدينِة  قرَب  قريٌة  وهي 
والمغرِب، وُكلُّ من كان طريُقه عليها فإنه يحرم منها.

بقيَة  أعمُل  ثم  وأطوُف وأسعى،  إلى مكَة،  أذهُب  العمرَة  أو  الَحجَّ  أردُت  إذا  سلمان: 
المناسِك، أم يجب عليَّ شيٌء قبل ذلك؟

فارس: نعم يا سلمان، إذا أردت الَحجَّ أو العمرَة فيجب عليك قبل ذلك أن ُتْحِرَم بالَحجِّ أو العمرِة.
سلمان: وما اإلحراُم يا فارُس؟

ُة  ِنيَّ أو  العمرَة،  تريد  ُكْنَت  إذا  العمرِة  في  الدخوِل  ُة  ِنيَّ هو:  سلمان  يا  اإلحــراُم  فارس: 
. الدخوِل في الَحجِّ إذا ُكْنَت تريد الَحجَّ

وقد  ِة،  ِنيَّ من  لها  ُبدَّ  األعماِل ال  أن جميَع  رُت  تذكَّ فلقد  فارُس،  يا  سلمان: أحسنَت 
ة الدخوِل في الَحجِّ أو العمرِة. فهمَت اآلن معنى اإلحراِم؛ فهو ِنيَّ

فارس: بارك اهللُ  فيك يا سلمان، ولكني ُأِحبُّ منك أن تتعلَم أحكاَم اإلحراِم في النقاِط التالية:

اإلحرام والمواقيت

حراِم باحَلجِّ والعمرِة َماِنُّ للإ امليقاتحُ الزَّ

سلمان: هل لإلحراِم بالَحجِّ والعمرِة زمٌن مخصوٌص ال َيِصحُّ اإلحراُم في غيِره؟
ٍد وهو:  فارس: أما الَحجُّ فال َيِصحُّ أن ُيْحِرَم به شخٌص إال في ميقاٍت ُمَحدَّ

ة. اٍل، وشهُر ذي الَقْعَدة، وَعْشٌر من ذي الِحجَّ   شهُر شوَّ
ٌد.   أما العمرُة فيصح اإلحراُم بها في أيِّ وقٍت إذ ليس لها وقٌت محدَّ

ْ حُحَُِ
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7

، أن النبيَّ � وقَّت ألهِل المدينة  ودليُل هذه المواقيِت: حديُث عبِداهلل بِن عباِس 
ذا الُحَليفة، وألهل الشام الُجْحَفَة، وألهل نجٍد َقْرَن المنازِل، وألهل اليمن َيَلْمَلم، ُهنَّ 
َلُهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيِرهنَّ ممن أراد الحجَّ والعمرَة، ومن كان دون ذلك فمن 

حيُث أنشأ، حتى أهُل مكَة من مكَة.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والعمرة 2/838  الحج  مواقيت  باب  الحج،  والعمرة 2/554 )1452(، ومسلم في كتاب  للحج  أهل مكة  باب مهل  الحج  البخاري في كتاب  أخرجه   )1(

.)1181(

اإلحرام والمواقيت

َقْرُن المنازل: 3
ى اآلن                        وهــو واٍد قريٌب من الطائف، وُيسمَّ
السيل الكبير، وأعاله ُيسّمى وادي محرم، وهو ميقاُت أِهل َنْجٍد 

والطائِف، وُكلُّ من كان طريُقه عليه فإنه يحرم منه.

َيَلْمَلم: 4
                   وهي ميقاُت أهِل اليمن وجنوِب المملكة، 

ه دون املواقيتوُكلُّ من كان طريُقه عليها فإنه يحرم منها. من كان �َصَكنحُ

سلمان:
     فمن كان سكُنه دون هذه المواقيت  يافارُس، هل يجب عليه أن 

يذهب إلى أقرِبها منه ويحرم منه؟
فارس: 

     ال يا سلماُن، فإنَّ من كان سكُنه دون المواقيِت مثل
َة وَبْحرَة وغيرهما؛ فإنه ال يجب عليه أن يحرم أهِل ُجدَّ

 من هذه المواقيت، وإنما يحرُم من مكاِنه الذي هو فيه.

اقرأ حديَث عبِداهلِل بِن عباٍس -         - السابق، واستِخرْج منه دليَل هذه المسألِة.
الدليُل هو قولُه ملسو هيلع هللا ىلص : » .......................................................................................................... «

ما فائدُة معرفِتنا للمواقيت ؟
............................................................................................................................................................  1

............................................................................................................................................................  2
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1 من أين يحرم من كان منزُله دون المواقيِت؟

ْز ما فيها من األخطاِء بلوٍن آخَر، ثم اكتبها  2 اقرأ القطعَة التاليَة وَميِّ

صحيحًة:
،ويستحبُّ لمن أراد  ٌة من أهمِّ ُسَنِن الَحجِّ  اإلحراُم بالَحجِّ أو العمرِة ُسنَّ
من  فإن كان  المواقيِت،  أحد  من  ُيْحِرَم  أن  العمرِة  أو  بالَحجِّ  اإلحراَم 
أهِل المديِنة فإنَّه يحرم من السيل الكبير، وإن كان من أهِل َنْجٍد فإنه 
يحرم من أبيار علي، وإن كان من أهل الطائِف فإنه يحرم من يلملَم، 
وأما من كان منزُله دون المواقيِت فإنه يذهب إلى أقرِب ميقاٍت إليه 

ثم يحرُم منه.

3 َبيِّن من أين يحرم كل من:

أ - أهُل مكَة، بالَحجِّ والعمرِة.
ب - َمْن نوى الَحجَّ والعمرَة وهو في مكَة وليس من أهلها.

َة. ج�- أهُل ُجدَّ

التقويم

)م�ضجد عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها في التنعيم(

7

اإلحرام والمواقيت

اإحرامحُ اأهِل مكَة

سلمان:
وماذا عن أهل مكة، من أين يحرمون يا فارس؟

ا أهُل مكَة فإنهم يحرمون بالحج من مكَة نِفسها لقوِل النبيَّ �   فارس: أمَّ
في الحديث السابق: »حتى أهُل مكَة ِمْن مكَة«.

وأما بالنسبِة للعمرة فإنَّ أهَل مكَة الذين يسكنون داخَل   
خارُج  وهو   ، الِحلِّ من  يحرمون  فإنَّهم  الحرِم  حــدود 
حدوِد الحرِم، مثل التنعيِم، أو الحديبيِة، أو الِجْعرانة، 

ْن من أين تحرم أنت إذا أردت الَحجَّ أو العمرَة؟ ُفك على المواقيِت وأحكاِمها، َبيِّ بعد تعرُّ
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الدرس
الثامن

8

اأريـد اأن اأتعـلــم

1- صفة اإلحرام.
2- مستحبات اإلحرام.

3- ما أقول عند اإلحرام.
4- ما يجب باإلحرام.

حرام و�صفته احكام الإ

ْفَت على ُحْكِم اإلحراِم، ومن أين تحرم، واآلن تعّلم كيف تحرم إذا  في الدرس السابق تعرَّ
أردنا الحج أو العمرة.

إذا أراد الرجُل اإلحراَم فإنه يخلع مالبَسه المعتادَة؛ الثوَب والفنيلَة والسراويَل، والغترَة 
داُء، ويلبس النعلين،  والطاقيَة، والجوارَب ونحَوها، ويلبس مالبَس اإلحراِم، وهي اإلزاُر والرِّ
ِة لها اإلحراُم في لوٍن  نَّ وُتْحِرُم المرأُة فيما شاءت من الثياِب غيِر ثياِب الزينِة، وليس من السُّ

ُسِك الذي يريده. ٍن. ثم ينوي الدخوَل في النُّ معيَّ
 فإذا أراد الَحجَّ قال: )لبَّيَك حّجًا(، أو )اللَّهم لبَّيَك حّجًا(.

 وإذا أراد العمرَة قال: )لبَّيَك عمرًة(، أو)اللَّهم لبَّيَك عمرًة(. 
ثم بعد ذلك يبدأ في التلبيِة قائاًل: )لبيك اللَّهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إنَّ 

الحمَد والنعمَة لك والُملك، ال شريك لك(.
ويستحبُّ َتْكَراُر التلبيِة واإلكثاُر منها، ويرفع الرجُل بها صوَته، وتخفض المرأُة بها صوَتها. 

حراِم �صفةحُ الإ

حراِم ما يجبحُ بالإِ

�صلمان: ماذا يجب عليَّ بسبب اإلحرام؟

فارس: يجب عليك بسبب اإلحرام أن تكمل النسَك الذي أحرمَت به، فإن كنَت محرمًا 
بالعمرة وجب عليك إتماُمها؛ ولو كانت غيَر واجبٍة، وإذا أحرمَت بالَحجِّ وجب عليك 

إتماُمه؛ ولو كان غيَر واجٍب.
�صلمان: والذي يفعله بعُض الناس إذا أحرم ثم وجد المسجَد الحراَم مزدحمًا، ترك العمرَة 

وخلع إحراَمه وتحلَّل من عمرِته من غيِر عمٍل، هل هو فعٌل صحيٌح؟
ويبقى محرمًا،  إحراِمه،  من  ْل  يتحلَّ لم  ذلك  فعل  ومن  غيُر صحيٍح،  الفعُل  فارس: هذا 

ا قد يجب عليه. ويجب عليه أن يرجَع فيكمل عمرَته، ويسأَل العلماَء عمَّ

صفة اإلحرام

حراِم م�صتحباتحُ الإ

يستحبُّ لمن أراد اإلحراَم ما يلي:

1( االغتساُل. 

2( تطييُب الرجِل بدَنه دون مالبِس إحراِمه.

3( إحراُم الرجِل في إزاٍر وِرداٍء أبيضيِن  نظيفيِن، والمرأُة تحرم فيما شاءت من 
الثياِب، غير ثياِب الزينة.

4( إحراُم الرجِل في َنْعليِن. 

ء

حُ ِحُ
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الدرس
التاسع

9 المسألة، 8 الدلِيل على هذه  ْف على  وتعرَّ البقرة  اآلية 196 من سورة  إلى  ارجع 
وانقله في كتابك.

قال اهلل تعالى » .................................................................................................................... «
........................................................................................................................................................

نـ�صـاط

1 ما المالبُس التي يستحبُّ للرجل اإلحراُم فيها؟التقويم

ْد ثالثَة أشياَء مستحبًة عند اإلحرام. 2 َعدِّ

:)x( أو ) ( �3 أجب ب

من    فتحلَّل  مزدحمًا  الحرَم  فوجد  رمضان  في  للعمرة  شخٌص  أحرم  أ- 
)   ( عمرِته.        
) ب- من أحرم بالعمرة وجب عليه إتماُمها ولو كانت نافلًة.     ) 

  )  ( ج�- ال َيِصحُّ اإلحراُم بالَحجِّ في شهِر رمضاَن.  
    

اأريـد اأن اأتعـلــم

1- ما يجب على المحرم اجتنابه.
بعض  فعل  إذا  المحرم  على  ما   -2

المحظورات.
الصيد  قتل  فدية  بين  الفرق   -3

وغيره .

حراِم مظوراتحُ الإ

ُة أشياَء منها: إذا أحرم المسلُم بَحجٍّ أو عمرٍة فإنه يحرم عليه ِعدَّ

ي اإلحراُم إحرامًا؟ لماذا ُسمِّ
ُة أشياَء، وهي التي تسمى محظورات اإلحرام. ألنه َيْحُرُم بسبِبه ِعدَّ

ه. 1 َحْلُق الشعِر من أيِّ موضٍع من بدِنه، أو َقصُّ

َقصُّ األظفاِر من يِده أو رجِله.2

تغطيُة الرجِل رأَسه ِبُمالِصٍق له، مثل: الطاقية والغترة.3

اللباُس المعتاُد، كالثوِب والفنيلِة. 4

ُب في الثوِب أو البدِن. 5 التطيُّ

يِد6 َقْتُل الصَّ

143 

حرام ِمظورات الإ حُ
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محظورات اإلحرام

فيجب عليه: التوبُة إلى اهلِل 
تعالى والِفْديُة تكفيرًا لذنبه

يجب عليه الِفْديُة
وال إثَم عليه فال شيَء عليه

الواجبحُ على من فعل املحظوراِت

من فعل بعَض هذه المحظوراِت، فله ثالثُة أحواٍل:

الِفْدَيُة 
الفديُة قسماِن - القسُم األوُل: فديُة من فعل المحظوراِت الخمسَة األولى.

ر بين فعل واحٍد من ثالثِة أشياَء هي: من فعل واحداً من المحظوراتث الخمسِة فإنه ُيَخيَّ
1  صياُم ثالثِة أياٍم.

ِة مساكيَن، ُكلُّ مسكيٍن نصُف صاٍع من أرزٍّ ونحِوه، ويساوي  2  إطعاُم ِستَّ

بالكيلو جرام مقداَر كيلو وعشرين جرامًا )020ر1(.
3  ذبُح شاٍة وتوزيُعها على الفقراِء والمساكيِن في الحرم أو في المحلِّ الذي فعل 

فيه المحظوَر.

دًا  أن يفعَلها متعمِّ
- من غيِر حاجٍة -

أن يفعَل بعِض المحظوراِت 
ُر  محتاجًا إليها، كما لو كان يتضرَّ

ى رأَسه من َحرِّ الشمِس فغطَّ
أن يفعَلها ناسيًا

أو جاهاًل

 123

145 144 

9
القسم الثاني : فديُة قتِل الصيِد.

ُر بين واحٍد من ثالثِة أشياَء هي: من قتل الصيَد فإنه يخيَّ
1 َذْبُح مماثٍل لهذا الصيد من بهيمِة األنعاِم وإطعاُمه المساكين 

في الحرم أو في محل الصيد.
بهذه  طعام  شــراُء  ثم  بالرياالت،  المثِل  هذا  تقييُم   2

الرياالت وتوزيُعه على الفقراِء في الحرم أو في محلِّ الصيد.
المقدر  الطعاِم  ُكلِّ نصِف صاٍع من هذا  يوٍم عن  3 صياُم 

للفقراء بداًل عنه.

ما الواجُب في الحاالِت التالية:

نـ�صـاط

الواجب فيهااحلالة
َلِبَس سراويَله ناسيًا.

ى رأَسه برداِئه جاهاًل. غطَّ

دًا. قلَّم أظفاَرُه متعمِّ

طيَّب يديه ناسيًا.

يًا. قتل أرنبًا َبرِّ
)ال�ضاع(
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القسم الثاني : فديُة قتِل الصيِد.
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الدرس
العاشر

10

الدرس
العاشر

10
ْد محظوراِت اإلحراِم.التقويم 1 َعدِّ

2 ما الفديُة على الُمْحِرِم إذا فعل ما يلي متعمدًا:

أ - قتِل صيدًا.  

ب - قلَّم أظاِفَره.  

ى رأَسه بطاقية.       ج�- غطَّ

147 146 

9

اأريـد اأن اأتعـلــم

1- صفة اإلحرام بالعمرة.
2- صفة الطواف والسعي.

3- أركان العمرة وواجباتها.
�صفة العمرة

ما يفعله املعتمرحُ عند امليقاِت

�صفةحُ الطواِف

أمكنه  إن  ُله  وُيَقبِّ األســوَد  الحجَر  يستقبُل 
ر، فإن  ذلك، وإال استلمه بيِده اليمنى إن تيسَّ
ر له بسبب الزحاِم أشار إليه رافعًا يَده  لم يتيسَّ
جاعاًل  يمضي  ثم  أكــبــُر،  اهلل  قــائــاًل:  اليمنى 
ْكِن  الرُّ إلــى  وصــل  ــإذا  ف يــســاِره،  عــن  الكعبَة 
ر وإن لم  اليمنى إن تيسَّ بيِده  اليماني استلمه 

ر له استالُمه مضى وال يشيُر إليه. يتيسَّ

�صود احلجر  الأ

الركن اليمان

بداية الطواف

ً
ي�شري بيده اليمنى مكربا

 إذا وصل المحرُم إلى المسجِد الحراِم ، ورأى الكعبَة، قطع التلبيَة قبل االبتداِء بالطواِف، ثم 
يكوُن أول ما يبدأ به أن يطوَف بالكعبة سبعَة أشواٍط، ُكلُّ شوٍط دورٌة كاملٌة على الكعبِة.

دخولحُ امل�صجِد احلراِم

يحرم بالعمرِة على الصفِة التي سبق بياُنها عند الكالِم عن 
صفِة اإلحراِم. 

ْحُحُِ
ِ

ُ
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صفة العمرة

ال�صلةحُ بعد الطواِف

  وإذا انتهى من الطواف )سبعَة أشواٍط( صلَّى ركعتيِن خلَف َمقاِم 
ر ذلك، وإال صالها في أيِّ موضٍع من المسجِد،  إبراهيِم إن تيسَّ
ُة أن يقرَأ في الركعِة األولى بعد الفاتحِة سورَة )الكافرون(،  نَّ والسُّ

وفي الركعِة الثانيِة بعد الفاتحة سورَة )اإلخالِص(.

مقام اإبراهيم ÷

اال�ضطباع

�شود احلجر الأ

آِتنا  »ربَّنا  واألسوِد:  اليمانيِّ  ْكنيِن  الرُّ بين  ويقول 
اِر«. في الدنيا حسنًة وفي اآلخرِة حسنًة وِقنا عذاَب النَّ

َمُل في األشواِط الثالثِة اأُلولى،  واِف: الرَّ ومن ُسَنِن الطَّ
وهو سرعُة الَمْشِي مع مقاربِة الُخَطا. 

ومن ُسَنِنه: االضطباُع في جميع الطواِف، 
داَء  وهو أن يكِشَف منِكَبه األيمَن، ويجعَل الرِّ
المنكِب  على  داِء  الـــرِّ طرفي  ويجعَل  تحته، 

األيسِر.

148 

10

ىل املـــــروة
إ �صـــفاا

ىل ال
اإ

ط 7،5،3،1
�صوا الأ

6،4
،2

ط 
وا

�ص
لأ

ا

10
ْعِي َفةحُ ال�صَّ �صِ

ثم يذهُب إلى المسعى:
       فإذا اقترب من الصفا، قرأ قوَله تعالى: ﴿                                   ﴾)1(.

فا، ويستقبُل الِقْبلَة، ويرفُع يديه كما يرفُعهما في          ثم يصعُد على الصَّ
ُر ذلك ثالَث  ر، يكرِّ ُر ويدعو بما تيسَّ ُل ويكبِّ الدعاِء، ويهلِّ

عاَء مرتين فقط. مراٍت والدُّ
الخضراَء  العالماِت  إلى  وإذا وصل  المروِة،  إلى  يذهُب  ثم       

فيسنُّ له أن يشتدَّ في السعي إلى العالمِة األخرى.
        ثم يكمُل َمْشَيُه إلى المروة، فإذا وصل المروَة فقد أكمل شوطًا، 

ويفعُل عليها كما فعل على الصفا غيَر أنه ال يقرُأ اآليَة.
       ثم يعوُد إلى الصفا ويشتدُّ سعُيه بين العالمتيِن الخضراويِن. 
     وهكذا يفعل في ُكلِّ شوط، حتى يكمَل سبعَة أشواٍط، 

الذهاُب شوٌط والرجوُع شوٌط آخر.
       ُيْكِثُر من الدعاِء وِذْكِر اهلِل تعالى في السعي.

       وُيِتمُّ السعَي عند المروة.

احَلْلقحُ اأو التق�صريحُ

   فــإذا أتــمَّ السعَي 
المسعى  من  خرج 
رأِسه،  شعَر  وحلق 
ر  وهو أفضُل، أو قصَّ
الشعر،  جميع  من 
وال يجزئ التقصيُر 
من بعض الشعر أو 
من جوانب الرأس.

: ما تخت�صُّ به املراأةحُ

والمرأُة ال َرَمل عليها في الطواف 
في  تــشــتــدَّ  وال  اضـــطـــبـــاَع،  وال 
السعي بين العالمتيِن الخضراويِن، 

وتكتفي  شــعــَرهــا  تحلُق  وال 
َقْدَر رأِس  بالتقصيِر منه 

اإلصَبِع.

العلمتني

اخل�صراوين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( سورة البقرة، آية 158 .
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التحلُّلحُ من العمرِة

ر فقد تحلَّل من العمرة. فإذا حلق أو قصَّ

ماالذي يجوُز للمعتِمر إذا تحلَّل من العمرِة؟
................................................................................................................................................................

اأركانحُ العمرِة

12

3

الطواُفاإلحراُم

السعُي

ُحْكُم من ترك أحَد األركاِن: 
من ترك أحَد األركاِن لم َتِتمُّ عمرُته حتى يأِتَي ِبه.

واجباتحُ العمرِة

اإلحراُم من الميقاِت. الحلُق أو التقصيُر.1 2

حكم من ترك أحد الواجبات:
ُعها على فقراِء الحرِم. من ترك أحَد الواجباِت َجَبَرُه ِبَدٍم، وهو ذبيحٌة يذبُحها ويوزِّ

َنِن فال شيَء عليه. من ترك شيئًا من السُّ

ْن الواجَب في الحاالِت اآلتيِة  1 في ضوِء معرفِتك ألركاِن العمرِة وواجباِتها َبيِّ

مع ذكر السبب:

السببالواجباحلالة
أحرم شخٌص بالعمرة وطاف، ثم 
وجد املسعى مزدحمًا، فتحلَّل 

من عمرِته ورجع لبلده.
نوى  املدينة  أهــل  من  شخٌص 
ولم  مكَة  إلى  ثم خرج  العمرَة 
ة، ثم خرج  ــدَّ ُج ُيــْحــِرْم إال في 

إلى مكَة وأكمل عمرَته.
الطواف،  َمَل في  الرَّ َنِسَي  شخٌص 
ثــم نــســي الــســعــَي الــشــديــَد بني 
العالمتني اخلضراوين في السعي.

نـ�صـاط

151 
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صفة العمرة
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اإلحراُم من الميقاِت. الحلُق أو التقصيُر.1 2

حكم من ترك أحد الواجبات:
ُعها على فقراِء الحرِم. من ترك أحَد الواجباِت َجَبَرُه ِبَدٍم، وهو ذبيحٌة يذبُحها ويوزِّ

َنِن فال شيَء عليه. من ترك شيئًا من السُّ

ْن الواجَب في الحاالِت اآلتيِة  1 في ضوِء معرفِتك ألركاِن العمرِة وواجباِتها َبيِّ

مع ذكر السبب:

السببالواجباحلالة
أحرم شخٌص بالعمرة وطاف، ثم 
وجد املسعى مزدحمًا، فتحلَّل 

من عمرِته ورجع لبلده.
نوى  املدينة  أهــل  من  شخٌص 
ولم  مكَة  إلى  ثم خرج  العمرَة 
ة، ثم خرج  ــدَّ ُج ُيــْحــِرْم إال في 

إلى مكَة وأكمل عمرَته.
الطواف،  َمَل في  الرَّ َنِسَي  شخٌص 
ثــم نــســي الــســعــَي الــشــديــَد بني 
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نـ�صـاط
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ْن الفرَق بين قوِلنا في أركاِن العمرِة: اإلحراُم،  2 بالتعاون مع زميِلك: َبيِّ

وقوِلنا في واجباِتها: اإلحراُم من الميقاِت.
..................................................................................................................................................

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

ُيْحِرُم بالعمرِة على الصفِة التي سبق بياُنها عند الكالِم عن صفة اإلحراِم. 
ْص ما يشرع للمعتمر فعُله عند اإلحراِم بالعمرِة.  ارِجْع إلى صفة اإلحراِم، وَلخِّ
..................................................................................................................................................

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

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

3

ْن حكم َمن ترك:التقويم 1 َبيِّ

أ - ركنًا من أركان العمرة.  
ب - واجبًا من واجباِت العمرة.  

ًة من ُسَنِن العمرة. ج�- ُسنَّ  
2 ما اللفُظ الذي يقوُله من أراد العمرَة عند اإلحراِم؟

:)x( أو ) ( �3 أجب ب

      أ- يسع���ى المعتمُر بين العالمتيِن الخضراوي�ِن سعيًا شديدًا. )    (
     ب- السعُي سبعُة أشواٍط فقط ويعتبر الذهاُب واإلياُب شوطًا واح��دًا. )    (
َمُل يكون في طواِف العمرِة في األشواِط الثالثِة اأُلولى فقط.)   (     ج�- الرَّ
     د- االضطباُع يكون في طواِف العمرِة في األشواِط السبعِة ُكلِّها.)    (
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10
الدرس
الحادي

عشر

11

اأريـد اأن اأتعـلــم

1- صفة اإلحرام بالحّج.
2- صفة حّج التمّتع.

3- أعمال كّل يوم من أيام الحّج.
4- أركان الحّج وواجباته.

�صفــة احلــج 

ماذا يجبحُ على من اأراد احَلجَّ

 ُ اهلل  إن شاء  العاَم  الَحجِّ هذا  ِة، وأنا عازٌم على  الِحجَّ لقد دخل شهُر ذي  سلمان: 
تعالى.

فارس: هذا عمل َطيٌِّب يا سلمان، ولكن هل تعلَّْمَت صفَة الَحجِّ وأحكاَمه؟ 
ُمها يا فارس؟ سلمان: ولماذا أتعلَّ

فارس: إذاً كيف ستُحجُّ يا سلمان؟
اُج كثيرون. سلمان:سأفعُل مثل ما يفعُل الناُس فالُحجُّ

ُم، فبمن  فارس: ولكنَّ الناَس يا سلمان ُيْخِطئوَن وُيِصيبوَن، ومنهم الجاهُل والمتعلِّ
ستقتدي؟

سلمان: إذاً ماذا عليَّ أن أفعَل يا فارس؟
فارس: عليك أن تتعّلَم صفَة الَحجِّ كما فعَلها النبيُّ �؛ فإنه كان يقول ألصحابه 
في  المسلموَن  به  ليقتدَي  وذلك   ،)1( مناِسَكُكم«  »ِلَتْأخذوا  بهم:  َحجَّ  حينما 

هم. َحجِّ
سلمان: صدْقَت يا فارس، فلقد ِكْدُت أن أنسى أنه يجُب عليَّ قبل أداِء العبادِة أن 

َم أحكاَمها؛حتى أعبَد اهلل تعالى على بصيرٍة. أتعلَّ
، وأهمَّ أحكاِمه. فارس: فلنقرأ هذا الدرَس ونتعلَّم صفَة الَحجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أخرجه مسلم: في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله �: لتأخذوا مناسككم 943/2 )1297(.

َِّحَُِ

َ
َ
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َفةحُ احَلجِّ �صِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( وأشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

ُل منها، ثم  )1(، ثم يتحلَّ الَحجِّ ًة في أشهِر  تامَّ الَحاجُّ عمرًة  للَحجِّ أن يعتمَر  ِصَفٍة  أفضُل 
يحرم بالَحجِّ في العاِم نفِسه، وبياُن ذلك فيما يلي:

أوال: اإلحراُم بها ..................................................................................................
...................................................................................................................................

أواًل: أداُء العمرة

ْص فيما يأتي صفَة العمرة: َلخِّ

.................................................................................................... الطواُف  ثانيًا: 
...................................................................................................................................

ثالثًا: ركعتا الطواِف ............................................................................................
...................................................................................................................................

رابعًا: السعُي ........................................................................................................
...................................................................................................................................

خامسًا: الَحْلُق أو التقصيُر ...............................................................................
...................................................................................................................................

ِة. ر تحلَّل من العمرِة، وبقي إلى اليوِم الثامِن من ذي الِحجَّ فإذا حلق أو قصَّ

11
ثاني��ًا:

، وأعماُل اليوِم الثامِن  اإلحراُم بالَحجِّ
)يوم التَّرويِة(

 ، ِة يحرم بالَحجِّ  في اليوِم الثامن من ذي الِحجَّ
فيتنّظُف ويلبُس مالبَس إحراِمه، ثم يحرم بالَحجِّ 
هذا  منى  في  ويبقى  َحجا(،  )لبَّيَك  قائاًل: 

اليوم، ويبيُت بها ليلَة التاسِع حتى ُيْصِبَح.

ثالث�ًا:

أعماُل اليوِم التاِسع 
)يوم عرفة(

بعد طلوع الشمس من هذا اليوم يخرج الَحاجُّ إلى 
عرفة، ويبقى بها بقيَة يوِمه إلى غروب الشمس، 
الدعاِء  من  اليوم  هــذا  في  يكثَر  أن  ويستحبُّ 

ْكِر وقراءِة القرآِن، إلى أن تغرَب الشمُس. م�ضجد منرة يف عرفاتوالذِّ

 منى

رابعًا:

أعماُل ليلِة العاشِر
)ليلة مزدلفة(

إذا غربت الشمُس من يوِم عرفَة خرج الحاجُّ إلى 
َجْمعًا  والعشاَء،  المغرَب  بها  وصلَّى  مزدلفَة، 
وَقْصراً للعشاء، ثم يبيُت بمزدلفَة هذه الليلَة حتى 
ْكِر،  الفجَر، وبعد صالِة الفجِر يكثُر من الدعاِء والذِّ

ثم يخرُج من مزدلفَة قبل طلوِع الشمس.
نِّ ونِحوهم، ومن يرافقهم أن  ويجوُز للنساِء وكباِر السِّ

يخرجوا من مزدلفَة قبل الفجِر ألن ذلك أرفُق بهم. 

م�شجد امل�شعر احلرام مبزدلفة

ًّ
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َفةحُ احَلجِّ �صِ
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ًّ
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خامسًا:

أعماُل اليوِم العاشِر
)يوم العيد، ويسمى يوم النحر(

في هذا اليوم يخرج الحاجُّ من مزدلفَة بعد صالِة الفجِر إذا أسفر جداً وقبل 
طلوِع الشمس، ويأتي إلى منى، ويعمُل ما يلي: 

ُر مع ُكلِّ حصاِة. 1  يرمي َجْمرَة العقبِة الُكْبرى، ِبَسْبِع َحَصياٍت ويكبِّ

ــًا، وهــو شــاٌة أو  ــْدي َه 2  ينحر 

يشترك مع غيِره في بقرٍة أو بدنٍة، 
ِلُكلِّ واحٍد ُسُبُعها.

ُر  3  َيْحِلُق شعَر رأِسه، أو يقصِّ

جميَعه، والَحْلُق أفضُل.
الجمرَة،  يرِمَي  أن  وبعد   

ُل من  َر فإنه يتحلَّ ويحلَق أو يقصِّ
َل األوَل، واألفضُل  إحراِمه التحلُّ
بعد هذا أن يلبَس ثياَبه المعتادَة 
ويتطيََّب ثم يذهَب إلى المسجِد 

الحراِم، ويعمَل ما يلي: 
. 4  طواُف اإلفاضِة، وهو طواُف الَحجِّ

. 5  السعُي بين الصفا والمروة، وهو سعُي الَحجِّ

َل األكبَر. َل من إحراِمه التحلُّ فإذا فعل ذلك فقد تحلَّ  
والتسبيِح،  والتهليِل  والتكبيِر  اهلِل  ِذْكِر  من  ويكثر  منى،  إلى  يرجُع  ثم   

ويبيت بها ليلة الحادي عشر.

سادسًا:

أعماُل اليوِم الحادي عشر
)اليوم األول من أيام التشريق(

  في هذا اليوم يبقى الحاجُّ في منى، وبعد الزواِل يرمي الجمراِت الثالَث ُكلَّ 
ْغرى فيرميها بسبِع حصياٍت بيده  جمرٍة بسبِع حصياٍت، يبدأ بالجمرِة الصُّ
ُر مع ُكلِّ حصاٍة، ثم الثانية وهي الجمرُة الوسطى فيرميها بسبِع  اليمنى، يكبِّ
ُر مع ُكلِّ حصاٍة، ثم الجمرَة الثالثَة، وهي الجمرُة  حصياٍت بيِده اليمنى، يكبِّ

الُكبرى وتسمى جمرَة العقبِة، فيرميها بسبِع حصياٍت بيِده 
ُر مع ُكلِّ حصاٍة. اليمنى، يكبِّ

 ويكثر في هذا اليوم من ذكِر اهلِل والتكبيِر والتهليِل والتسبيِح، 
ويبيُت في منى ليلَة الثاني عشر .

اجلمرة الكربىاجلمرة الو�شطىاجلمرة ال�شغرى

اجلمرات من اأعلى

اجلمرات من اأ�صفل

اجلمرة الكربىاجلمرة الو�شطىاجلمرة ال�شغرى
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خامسًا:

أعماُل اليوِم العاشِر
)يوم العيد، ويسمى يوم النحر(

في هذا اليوم يخرج الحاجُّ من مزدلفَة بعد صالِة الفجِر إذا أسفر جداً وقبل 
طلوِع الشمس، ويأتي إلى منى، ويعمُل ما يلي: 

ُر مع ُكلِّ حصاِة. 1  يرمي َجْمرَة العقبِة الُكْبرى، ِبَسْبِع َحَصياٍت ويكبِّ

ــًا، وهــو شــاٌة أو  ــْدي َه 2  ينحر 

يشترك مع غيِره في بقرٍة أو بدنٍة، 
ِلُكلِّ واحٍد ُسُبُعها.

ُر  3  َيْحِلُق شعَر رأِسه، أو يقصِّ

جميَعه، والَحْلُق أفضُل.
الجمرَة،  يرِمَي  أن  وبعد   

ُل من  َر فإنه يتحلَّ ويحلَق أو يقصِّ
َل األوَل، واألفضُل  إحراِمه التحلُّ
بعد هذا أن يلبَس ثياَبه المعتادَة 
ويتطيََّب ثم يذهَب إلى المسجِد 

الحراِم، ويعمَل ما يلي: 
. 4  طواُف اإلفاضِة، وهو طواُف الَحجِّ

. 5  السعُي بين الصفا والمروة، وهو سعُي الَحجِّ

َل األكبَر. َل من إحراِمه التحلُّ فإذا فعل ذلك فقد تحلَّ  
والتسبيِح،  والتهليِل  والتكبيِر  اهلِل  ِذْكِر  من  ويكثر  منى،  إلى  يرجُع  ثم   

ويبيت بها ليلة الحادي عشر.

سادسًا:

أعماُل اليوِم الحادي عشر
)اليوم األول من أيام التشريق(

  في هذا اليوم يبقى الحاجُّ في منى، وبعد الزواِل يرمي الجمراِت الثالَث ُكلَّ 
ْغرى فيرميها بسبِع حصياٍت بيده  جمرٍة بسبِع حصياٍت، يبدأ بالجمرِة الصُّ
ُر مع ُكلِّ حصاٍة، ثم الثانية وهي الجمرُة الوسطى فيرميها بسبِع  اليمنى، يكبِّ
ُر مع ُكلِّ حصاٍة، ثم الجمرَة الثالثَة، وهي الجمرُة  حصياٍت بيِده اليمنى، يكبِّ

الُكبرى وتسمى جمرَة العقبِة، فيرميها بسبِع حصياٍت بيِده 
ُر مع ُكلِّ حصاٍة. اليمنى، يكبِّ

 ويكثر في هذا اليوم من ذكِر اهلِل والتكبيِر والتهليِل والتسبيِح، 
ويبيُت في منى ليلَة الثاني عشر .

اجلمرة الكربىاجلمرة الو�شطىاجلمرة ال�شغرى

اجلمرات من اأعلى

اجلمرات من اأ�صفل

اجلمرة الكربىاجلمرة الو�شطىاجلمرة ال�شغرى
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صفة الحج

سابعًا:

ثامنًا:

تاسعًا:

نـ�صـاط

�صفاٌت اأخرى للَحجِّ

سلمان: هل هناك صفٌة أخرى للَحجِّ غيُر هذه التي درسَتها؟
فارس: نعم للَحجِّ صفتاِن ُأْخَرياِن، هما:

     
  القران

               
  اإلفراد

سلمان: إذاً الصفُة التي سبق أن درستها ما اسُمها؟
ِع. فارس: اسُمها صفُة َحجِّ التمتُّ

َن لي اآلن صفَة اإلفراِد والِقراِن؟ سلمان: هل لك يا فارس أن تبيِّ
ٍة، ثم  تأِتَي بعمرٍة كاملٍة مستقلَّ بأن  ِع، وذلك  التمتُّ يا سلمان صفَة  فارس: لقد تعلَّمنا 
اإلفراُد فهو كاسِمه؛ أن تحرم  أما  الترويِة،  بالَحجِّ يوم  َل منها، ثم بعد ذلك تحرم  تتحلَّ
بالَحجِّ وحده فقط دون أن تأِتَي بعمرٍة، فتقول عند اإلحرام به: )لبيك حّجًا(، وصفُة 

الَحجِّ قد تعلَّمناها سابقًا وعرفناها.
سلمان: فما صفُة الِقراِن يا فارس؟

فارس: الِقَراُن يا سلمان على اسِمه أيضًا وهو أن تقُرَن الَحجَّ والعمرَة معًا في إحراٍم واحٍد، 
فتجمَعهما في اإلحراِم، وتعمَل عماًل واحداً لهما معًا، فتقوَل عند اإلحرام بهما: )لبيك 

حجا وعمرًة(.
ْن لي أعماَلهما بالتفصيل يا فارس. سلمان: َبيِّ

فارس: يكفينا تعلم صفة التمتع اآلن، وسوف نتعلم بالتفصيِل صفة اإلفراد والِقَران في 
طِة بإذِن اهلِل تعالى. المرحلة المتوسِّ

سلمان: إن شاء اهلل تعالى وجزاك اهلل خيراً على هذا الحوار المفيد والهادف والممتع. 

 1 2

ْمي  بعد الزوال من هذا اليوم يفعل كما فعل في اليوم السابق، ثم بعد الرَّ
اًل قبل أن تغرَب الشمُس من هذا  فهو بالخيار؛ إن شاء خرج من منى متعجِّ
اليوم، وإن شاء َبِقَي هذا اليوَم في منى، والبقاُء أفضُل، ويكثُر فيه من ِذْكِر 

اهلِل والتكبيِر والتهليِل والتسبيِح، ويبيُت في منى ليلَة الثالَث عشَر.

أعماُل اليوِم الثاني عشر
)اليوم الثاني من أيام التشريق(

يرمي  الشمِس  زواِل  بعد  فإنه  اليوم  هــذا  إلــى  بقي  إذا 
الِجَماَر، ثم يخرُج إلى المسجِد الحراِم؛ لطواِف الوداِع.

أعماُل اليوِم الثالَث عشَر
)اليوم الثالث من أيام التشريق(

ِل؛  ِر، أو يوم الثاني عشر للمتعجِّ إذا رمى الحاجُّ الجمراِت يوَم الثالَث عشَر للمتأخِّ
بالكعبِة طواَف  وأراد السفر من مكَة فإنه قبل الخروج يجب عليه أن يطوَف 
الوداِع، فيطوف بلباِسه المعتاِد ثم يصلِّي ركعتي الطواِف ثم يخرج من مكة.

ْت بك في صفِة الَحجِّ والعمرِة:  َصنِّْف أنواَع الطواِف التي َمرَّ
................................................................................................................................................   1

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

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

طواُف الوداِع

ًّ

ِ
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صفة الحج

سابعًا:

ثامنًا:

تاسعًا:

نـ�صـاط

�صفاٌت اأخرى للَحجِّ

سلمان: هل هناك صفٌة أخرى للَحجِّ غيُر هذه التي درسَتها؟
فارس: نعم للَحجِّ صفتاِن ُأْخَرياِن، هما:

     
  القران

               
  اإلفراد

سلمان: إذاً الصفُة التي سبق أن درستها ما اسُمها؟
ِع. فارس: اسُمها صفُة َحجِّ التمتُّ

َن لي اآلن صفَة اإلفراِد والِقراِن؟ سلمان: هل لك يا فارس أن تبيِّ
ٍة، ثم  تأِتَي بعمرٍة كاملٍة مستقلَّ بأن  ِع، وذلك  التمتُّ يا سلمان صفَة  فارس: لقد تعلَّمنا 
اإلفراُد فهو كاسِمه؛ أن تحرم  أما  الترويِة،  بالَحجِّ يوم  َل منها، ثم بعد ذلك تحرم  تتحلَّ
بالَحجِّ وحده فقط دون أن تأِتَي بعمرٍة، فتقول عند اإلحرام به: )لبيك حّجًا(، وصفُة 

الَحجِّ قد تعلَّمناها سابقًا وعرفناها.
سلمان: فما صفُة الِقراِن يا فارس؟

فارس: الِقَراُن يا سلمان على اسِمه أيضًا وهو أن تقُرَن الَحجَّ والعمرَة معًا في إحراٍم واحٍد، 
فتجمَعهما في اإلحراِم، وتعمَل عماًل واحداً لهما معًا، فتقوَل عند اإلحرام بهما: )لبيك 

حجا وعمرًة(.
ْن لي أعماَلهما بالتفصيل يا فارس. سلمان: َبيِّ

فارس: يكفينا تعلم صفة التمتع اآلن، وسوف نتعلم بالتفصيِل صفة اإلفراد والِقَران في 
طِة بإذِن اهلِل تعالى. المرحلة المتوسِّ

سلمان: إن شاء اهلل تعالى وجزاك اهلل خيراً على هذا الحوار المفيد والهادف والممتع. 

 1 2

ْمي  بعد الزوال من هذا اليوم يفعل كما فعل في اليوم السابق، ثم بعد الرَّ
اًل قبل أن تغرَب الشمُس من هذا  فهو بالخيار؛ إن شاء خرج من منى متعجِّ
اليوم، وإن شاء َبِقَي هذا اليوَم في منى، والبقاُء أفضُل، ويكثُر فيه من ِذْكِر 

اهلِل والتكبيِر والتهليِل والتسبيِح، ويبيُت في منى ليلَة الثالَث عشَر.

أعماُل اليوِم الثاني عشر
)اليوم الثاني من أيام التشريق(

يرمي  الشمِس  زواِل  بعد  فإنه  اليوم  هــذا  إلــى  بقي  إذا 
الِجَماَر، ثم يخرُج إلى المسجِد الحراِم؛ لطواِف الوداِع.

أعماُل اليوِم الثالَث عشَر
)اليوم الثالث من أيام التشريق(

ِل؛  ِر، أو يوم الثاني عشر للمتعجِّ إذا رمى الحاجُّ الجمراِت يوَم الثالَث عشَر للمتأخِّ
بالكعبِة طواَف  وأراد السفر من مكَة فإنه قبل الخروج يجب عليه أن يطوَف 
الوداِع، فيطوف بلباِسه المعتاِد ثم يصلِّي ركعتي الطواِف ثم يخرج من مكة.

ْت بك في صفِة الَحجِّ والعمرِة:  َصنِّْف أنواَع الطواِف التي َمرَّ
................................................................................................................................................   1

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

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

طواُف الوداِع

ًّ

ِ
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اإلحراُم

طواُف اإلفاضِةالوقوُف بعرفَة

السعيُ
1

23
4

ُحْكُم من ترك أحَد األركاِن:
ه حتى يأِتَي به. من ترك أحَد األركاِن لم َيِتمَّ َحجُّ

ُحْكُم من ترك أحَد الواجباِت: 
من ترك أحَد الواجباِت َجَبَرُه ِبَدٍم، وهو ذبيحٌة يذبُحها ويوزِّعها على فقراِء الحرم.

1

2

3
4

5

6

7  اإلحراُم من الميقاِت.

الوقوُف بعرفَة إلى 
غروِب الشمس.

المبيُت بمزدلفَة
ْحِر.  ليلَة النَّ

ليالَي  بمنى  المبيُت 
أياِم التشريِق.

َرْمُي الِجَماِر.

الَحْلُق أو التقصيُر.

طواُف الوداِع.

َُِّ
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اإلحراُم

طواُف اإلفاضِةالوقوُف بعرفَة

السعيُ
1

23
4

ُحْكُم من ترك أحَد األركاِن:
ه حتى يأِتَي به. من ترك أحَد األركاِن لم َيِتمَّ َحجُّ

ُحْكُم من ترك أحَد الواجباِت: 
من ترك أحَد الواجباِت َجَبَرُه ِبَدٍم، وهو ذبيحٌة يذبُحها ويوزِّعها على فقراِء الحرم.

1

2

3
4

5

6

7  اإلحراُم من الميقاِت.

الوقوُف بعرفَة إلى 
غروِب الشمس.

المبيُت بمزدلفَة
ْحِر.  ليلَة النَّ

ليالَي  بمنى  المبيُت 
أياِم التشريِق.

َرْمُي الِجَماِر.

الَحْلُق أو التقصيُر.

طواُف الوداِع.

َُِّ
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1 بالتعاون مع مجموعتك اذكر ما يمكنك من الفروق بين

 الَحجِّ والعمرِة 
.............................................. -1
.............................................. -2
.............................................. -3
.............................................. -4
.............................................. -5
.............................................. -6

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

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

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

.............................................. -4

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

.............................................. -6

ْفَت على صفِة الَحجِّ الكاملِة؛ وهي مشتملٌة على أركاِن الَحجِّ  2 بعد أن تعرَّ

ْفَت على أركاِن الَحجِّ وواجباِته، استخِرْجّ ُسَنَن  وواجباِته وسنِنه، ثم تعرَّ
الَحجِّ من الصفِة التي درستها:

السنن التي اشتمل عليهاالعنصر
اإلحراُم
 الطواُف

السعُي
يوُم عرفُة وليلُة مزدلفَة

يوُم النحِر
أياُم التشريِق

نـ�صـاط

ْكمحُ الَهْدِي  ححُ

ِع، والقارِن إن لم يكونا من أهِل مكة، أما من َحجَّ    يجُب الَهْدُي على الحاجِّ المتمتِّ
ُمْفِرداً فال يجب عليه الَهْدُي، ومن عجز عن ذبِح الهدِي فإنه يصوُم عشرَة أياٍم، ثالثًة 

، والسبعَة الباقيَة إذا رجع إلى أهِله. منها في وقت الَحجِّ

الَهْديحُ

َمرَّ بك ِذْكُر الَهْدِي عند الكالِم عن أعماِل يوِم النحِر، فأِجْب عما يلي:
ما المراُد بالَهْدِي ؟

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

متى ُيْذَبُح الَهْدُي ؟
................................................................................................................................................................
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صفة الحج

1 بالتعاون مع مجموعتك اذكر ما يمكنك من الفروق بين

 الَحجِّ والعمرِة 
.............................................. -1
.............................................. -2
.............................................. -3
.............................................. -4
.............................................. -5
.............................................. -6

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

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

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

.............................................. -4

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

.............................................. -6

ْفَت على صفِة الَحجِّ الكاملِة؛ وهي مشتملٌة على أركاِن الَحجِّ  2 بعد أن تعرَّ

ْفَت على أركاِن الَحجِّ وواجباِته، استخِرْجّ ُسَنَن  وواجباِته وسنِنه، ثم تعرَّ
الَحجِّ من الصفِة التي درستها:

السنن التي اشتمل عليهاالعنصر
اإلحراُم
 الطواُف

السعُي
يوُم عرفُة وليلُة مزدلفَة

يوُم النحِر
أياُم التشريِق

نـ�صـاط

ْكمحُ الَهْدِي  ححُ

ِع، والقارِن إن لم يكونا من أهِل مكة، أما من َحجَّ    يجُب الَهْدُي على الحاجِّ المتمتِّ
ُمْفِرداً فال يجب عليه الَهْدُي، ومن عجز عن ذبِح الهدِي فإنه يصوُم عشرَة أياٍم، ثالثًة 

، والسبعَة الباقيَة إذا رجع إلى أهِله. منها في وقت الَحجِّ

الَهْديحُ

َمرَّ بك ِذْكُر الَهْدِي عند الكالِم عن أعماِل يوِم النحِر، فأِجْب عما يلي:
ما المراُد بالَهْدِي ؟

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

متى ُيْذَبُح الَهْدُي ؟
................................................................................................................................................................
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11

صفة الحج

���ع صف���ُة َح��جِّ الَتمتُّ

اإلحراُم من امليقات

طواُف العمرِة وركعتان بعده

سعُي العمرِة

التقصيُر

وبهذا يكون قد حتلل من العمرة

املبيُت مبنى ليلَة التاسِع 

الوقوُف بعرفَة يوَم التاسِع

املبيُت مبزدلفَة ليلَة العاشِر

يحرُم يوَم الترويِة

اإلفاضُة من مزدلفَة صباَح العاشِر إلى منى
إال للضعفاِء ففي آخِر الليل

السعُيطواُف اإلفاضِةاحللُق أوالتقصيُر النحرُ رمُي جمرِة العقبِة

املبيُت في منى ليالَي أياِم التشريِق

رمَي اجلمراِت الثالِث يوم 11، 12 وللمتأخر يوم 13

طواُف الوداِع

ِع �صحُ �صفِة َحجِّ التمتُّ َلخَّ محُ

ْفَت على أنَّ الَحجَّ يكون على ثالِث صفاٍت فما هي؟التقويم 1 تعرَّ

د أوقاَت أفعاِل الَحجِّ التالية:  2 َحدِّ

أ - الوقوُف بعرفَة.  
ب - رمُي الجمراِت الثالِث.  

ت - طواُف اإلفاضِة.  
ث - رمُي جمرِة العقبِة وحدها.  

ج� - المبيُت بمزدلفَة.  
ْص أعماَل الحاجِّ في يوِم النحِر. 3 َلخِّ

ْص ما يشرع للحاجِّ فعُله في أياِم التشريِق الثالثة. 4 َلخِّ

ْن ُحْكَم من ترك: 5 َبيٍّ

. أ - ركنًا من أركاِن الَحجِّ  
. ب- واجبًا من واجباِت الَحجِّ  

. ًة من ُسَنِن الَحجِّ ج�- ُسنَّ  

ِ
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الوحدة األولى
ُر القرآِن الكريِم تدبُّ

ُ

المقدمة

أجمعني،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبّينا  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وبعد:

فالكتاب الذي بني يديك -عزيزي الطالب- هو مقرر التجويد للصف السادس االبتدائي 
في طبعته اجلديدة، وهو مقرر يقرِّب إليك بقية أحكام املدود وأحكام الالمات السواكن، 
مما يعينك على تالوة القرآن الكرمي تالوة صحيحة رصينة خالية من اللحن واخلطأ، باإلضافة 

إلى وحدة في تدبر القرآن الكرمي كما كان عليه هدي نبّينا محمد� والسلف الصالح.
ونثق بأن محبتك وتقديرك للقرآن الكرمي يدعوانك إلى اإلقبال عليه، فتعمل ما تستطيع 

من آدابه وأحكامه، وتطّبق أحكام تالوته وجتويده. 
يّسر اهلل صياغة موضوعات املقرر بطريقة تتيح أن تكون طالًبا فاعاًل داخل الصف، تشارك 
في تطبيق نشاطات الدرس؛ فالتجويد -بالدرجة األولى- مادة عملية تطبيقية، وليست 
التجويدية  األحكام  تتقن  واملران حتى  التدريب  بعض  إلى  معلومات، وهي حتتاج  مجّرد 

فتصبح سجّية لك في قراءة أي موضع في القرآن الكرمي.
م والتفكير،  نشير -أخيًرا- إلى أن القصد من إيراد بعض األسئلة هو تنمية مهارات التعلُّ
وتقوية الثقة بالنفس للتعبير عن الفكرة، ولذا فمن املهم عند شعورك مبواجهة أي صعوبة 

في سؤال )ما( أو نشاط أال تتردد في استشارة معّلمك.
نسأل اهلل أن نكون وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل اهلل وخاّصته.

168
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في طبعته اجلديدة، وهو مقرر يقرِّب إليك بقية أحكام املدود وأحكام الالمات السواكن، 
مما يعينك على تالوة القرآن الكرمي تالوة صحيحة رصينة خالية من اللحن واخلطأ، باإلضافة 

إلى وحدة في تدبر القرآن الكرمي كما كان عليه هدي نبّينا محمد� والسلف الصالح.
ونثق بأن محبتك وتقديرك للقرآن الكرمي يدعوانك إلى اإلقبال عليه، فتعمل ما تستطيع 

من آدابه وأحكامه، وتطّبق أحكام تالوته وجتويده. 
يّسر اهلل صياغة موضوعات املقرر بطريقة تتيح أن تكون طالًبا فاعاًل داخل الصف، تشارك 
في تطبيق نشاطات الدرس؛ فالتجويد -بالدرجة األولى- مادة عملية تطبيقية، وليست 
التجويدية  األحكام  تتقن  واملران حتى  التدريب  بعض  إلى  معلومات، وهي حتتاج  مجّرد 
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متهيد

الدرس
1

ُر القرآِن الكرمِي تدبُّ

)1( سورة ص آية 29.

ماذا تالحظ في الصورة أمامك؟ ما الرابط بينها؟
...........................................................................................................................................................................

ِر معنى التدبُّ
ُر لما يتلى، مع حضوِر  الَفْهُم والتفكُّ

القلِب وخشوِع الجوارِح.

ِر القرآِن الكريِم • األسباُب المعينُة على تدبُّ
1( الحرُص على مراعاِة آداِب التالوِة.

ـِر وفهِم معانـي القـرآِن العظيم ، قـال تعالى: ﴿ 2( إدراُك أهميــِة التدبُّ
.)1(﴾                                

• بعض الوسائل التي تعين على تطبيق التجويد تطبيًقا صحيًحا )1(.

)1( بعض هذه الوسائل متوفر في حقيبة المقرأة، يستفيد منها المعلم والطالب.
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170171

متهيد

الدرس
1

ُر القرآِن الكرمِي تدبُّ

)1( سورة ص آية 29.

ماذا تالحظ في الصورة أمامك؟ ما الرابط بينها؟
...........................................................................................................................................................................

ِر معنى التدبُّ
ُر لما يتلى، مع حضوِر  الَفْهُم والتفكُّ

القلِب وخشوِع الجوارِح.

ِر القرآِن الكريِم • األسباُب المعينُة على تدبُّ
1( الحرُص على مراعاِة آداِب التالوِة.

ـِر وفهِم معانـي القـرآِن العظيم ، قـال تعالى: ﴿ 2( إدراُك أهميــِة التدبُّ
.)1(﴾                                

• بعض الوسائل التي تعين على تطبيق التجويد تطبيًقا صحيًحا )1(.

)1( بعض هذه الوسائل متوفر في حقيبة المقرأة، يستفيد منها المعلم والطالب.
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172173
)1( سورة محمد آية 24.

)2( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن والذكر برقم 2699.

3( فـعــُل الطــاعـــِة وتــرُك المعصـيـــِة، قــال تـعــالـى ﴿
.)1(﴾                              

واإلكثاُر  ومحبُته  الكريِم  القرآِن  تعظيُم   )4
من قراءته.

5( تدارُس القرآِن العظيِم.

ن�شـــــاط

اهلِل  كتاَب  يتلون  اهلِل  بيوِت  من  بيٍت  في  قوٌم  اجتمع  »ما  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
تهم  وحفَّ الرحمُة  وغشيتهم  السكينُة  عليهم  نزلت  إال  بينهم  ويتدارسونه 

المالئكُة وذكرهم اهللُ  فيمن عنده«)2(.
استخرْج من الحديِث ثمراِت التدبُِّر لكتاِب اهلل عز وجل.

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

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

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

ف التدبَُّر.4 - ................................................................................................................................... عرِّ
ِر القرآِن الكرمِي؟ ما األسباُب املعينُة على تدبُّ

ما الفرُق بني من يقرأ القرآَن بتدبٍُّر ومن يقرأ القرآَن بدون تدبٍُّر؟

1
2
3

الدرس
1

تطبيق
اقرأ سورَة الُمْلِك بتدبٍُّر مراعيًا اآلداَب الُمِعينَة على َتَدبُِّر القرآِن الكريِم التي درسَتها.

)1( يستمع المعلم لبعض تالوات الطالب التي سجلوها ويقومهم على ذلك.

 اقرأ مرتِّاًل بصوتك سورة تبارك وسجلها في شريِطك الخاصِّ بالتطبيقات المنزلية؛ 

مالحظًا األسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم  التي تعلمتها)1(.

1 ( لماذا خلَق اهللُ  الموَت والحياَة؟
..................................................................

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

في  النجوَم  اهلِل  خلِق  فــوائــُد  مــا   )  2
السماِء الدنيا؟

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

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

3 ( ماذا تالحُظ على قراءِتك.
..................................................................

..................................................................
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)1( سورة محمد آية 24.

)2( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن والذكر برقم 2699.

3( فـعــُل الطــاعـــِة وتــرُك المعصـيـــِة، قــال تـعــالـى ﴿
.)1(﴾                              

واإلكثاُر  ومحبُته  الكريِم  القرآِن  تعظيُم   )4
من قراءته.

5( تدارُس القرآِن العظيِم.

ن�شـــــاط

اهلِل  كتاَب  يتلون  اهلِل  بيوِت  من  بيٍت  في  قوٌم  اجتمع  »ما  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
تهم  وحفَّ الرحمُة  وغشيتهم  السكينُة  عليهم  نزلت  إال  بينهم  ويتدارسونه 

المالئكُة وذكرهم اهللُ  فيمن عنده«)2(.
استخرْج من الحديِث ثمراِت التدبُِّر لكتاِب اهلل عز وجل.

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

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

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

ف التدبَُّر.4 - ................................................................................................................................... عرِّ
ِر القرآِن الكرمِي؟ ما األسباُب املعينُة على تدبُّ

ما الفرُق بني من يقرأ القرآَن بتدبٍُّر ومن يقرأ القرآَن بدون تدبٍُّر؟

1
2
3

الدرس
1

تطبيق
اقرأ سورَة الُمْلِك بتدبٍُّر مراعيًا اآلداَب الُمِعينَة على َتَدبُِّر القرآِن الكريِم التي درسَتها.

)1( يستمع المعلم لبعض تالوات الطالب التي سجلوها ويقومهم على ذلك.

 اقرأ مرتِّاًل بصوتك سورة تبارك وسجلها في شريِطك الخاصِّ بالتطبيقات المنزلية؛ 

مالحظًا األسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم  التي تعلمتها)1(.

1 ( لماذا خلَق اهللُ  الموَت والحياَة؟
..................................................................

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

في  النجوَم  اهلِل  خلِق  فــوائــُد  مــا   )  2
السماِء الدنيا؟

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

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

3 ( ماذا تالحُظ على قراءِتك.
..................................................................

..................................................................
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الوحدة الثانية
التي  المدوُد   ، الفرعيُّ المدُّ   -

سببها السكوُن.
1 - المدُّ العارُض للسكون.

ين. 2 - مدُّ اللِّ
3 - المدُّ الالزُم.
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الوحدة الثانية
التي  المدوُد   ، الفرعيُّ المدُّ   -

سببها السكوُن.
1 - المدُّ العارُض للسكون.

ين. 2 - مدُّ اللِّ
3 - المدُّ الالزُم.
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كوِن الـَمدُّ العاِرُض للسُّ
الـَمدُّ الَفْرعيُّ

قبل حرِف املدِّ

في كلمٍة واحدةالبدُل

بعد حرِف املدِّ

املدُّ املتصل

املدُّ في آخر كلمٍة والهمُز في أول كلمة

املد املنفصل

كلمٌة حقيقيٌة

مد الزٌم كلمٌي

حروُف أوائِل السوِر

مدٌّ الزٌم حرفيٌّ

َمدُّ ِلنٍي

مد عارض

سكوٌن عارٌض سكوٌن في أصل

سببُه السكوُن سببُه الهمُز

الدرس
2

متهيد

ــٌن َمْمُنون ــاك حـــــرٌف س
بسبب الوقف

ــٌن،  ــاك حــــرُف َمــــدٍّ س
يسبقه حرٌف مضموٌم

ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

تعريفه : 
هو أن يأتَي بعَد حرِف المدِّ سكوٌن 

عارٌض بسبِب الوقِف.

كوِن الـَمدُّ العاِرُض للسُّ

؟   ،  ، ماذا تالحظ في الكلماِت إذا وقفت عليها: 
.....................................................................................................................................................

: تالحظ أن الكلماِت الثالَث ُكلَّها تحوي حرَف مدٍّ

تعاون مع زمالئك على ُنْطِق الكلمات التالية :

الدرس
2
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كوِن الـَمدُّ العاِرُض للسُّ
الـَمدُّ الَفْرعيُّ

قبل حرِف املدِّ

في كلمٍة واحدةالبدُل

بعد حرِف املدِّ

املدُّ املتصل

املدُّ في آخر كلمٍة والهمُز في أول كلمة

املد املنفصل

كلمٌة حقيقيٌة

مد الزٌم كلمٌي

حروُف أوائِل السوِر

مدٌّ الزٌم حرفيٌّ

َمدُّ ِلنٍي

مد عارض

سكوٌن عارٌض سكوٌن في أصل

سببُه السكوُن سببُه الهمُز

الدرس
2

متهيد

ــٌن َمْمُنون ــاك حـــــرٌف س
بسبب الوقف

ــٌن،  ــاك حــــرُف َمــــدٍّ س
يسبقه حرٌف مضموٌم

ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

تعريفه : 
هو أن يأتَي بعَد حرِف المدِّ سكوٌن 

عارٌض بسبِب الوقِف.

كوِن الـَمدُّ العاِرُض للسُّ

؟   ،  ، ماذا تالحظ في الكلماِت إذا وقفت عليها: 
.....................................................................................................................................................

: تالحظ أن الكلماِت الثالَث ُكلَّها تحوي حرَف مدٍّ

تعاون مع زمالئك على ُنْطِق الكلمات التالية :

الدرس
2
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الدرس
2

( حرُف الَمدِّ فيها هو:............           � فالكلمُة األولى )

( حرُف الَمدِّ فيها هو: الواو.           � والكلمُة الثانيُة )

( حرُف الَمدِّ فيها هو: .............           � والكلمُة الثالثُة )

َنْت ِبسبِب التَّوقُِّف         هذه الكلماُت الثالُث لم يأتِ بعدها همٌز، وإنما أحُد حروِف الهجاِء التي ُسكِّ
.         عِن القراءِة، وهذا السكوُن هو الذي جَعَلَنا َنُمدُّ حرَف المدِّ بمقداٍر زائٍد عن الطبيعيِّ

         ماذا يكون الُحْكُم لو وصلنا القراءَة على النحِو التالي:

 �

 �

 �

         ماذا تالحظ : ............................................................................................................................................

ُحْكُم الَمدِّ العارِض للسكوِن : جواُز الَمدِّ
ستِّ   أو  أربِع  أو  حركتين  بمقدار  ُيَمدُّ   : للسكون  العارض  المد  مقدار 

)2، 4، 6( حركاٍت. 

الخالصة

تطبيق
العارض  المد  تطبيق  المعارج مالحظا  من سورة  اآليات  بقراءة  زمالئك  مع  شارك   

للسكون الذي درسته:

• الكلماُت المشتملُة على الَمدِّ 
كوِن: العارض للسُّ

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

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

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

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

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

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

 اقرأ مرتِّاًل بصوتك سورة المعارج وسجلها في شريِطك الخاصِّ بالتطبيقات 

المنزلية؛ مالحظًا تطبيق المد العارض للسكون الذي درسته.
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الدرس
2

( حرُف الَمدِّ فيها هو:............           � فالكلمُة األولى )

( حرُف الَمدِّ فيها هو: الواو.           � والكلمُة الثانيُة )

( حرُف الَمدِّ فيها هو: .............           � والكلمُة الثالثُة )

َنْت ِبسبِب التَّوقُِّف         هذه الكلماُت الثالُث لم يأتِ بعدها همٌز، وإنما أحُد حروِف الهجاِء التي ُسكِّ
.         عِن القراءِة، وهذا السكوُن هو الذي جَعَلَنا َنُمدُّ حرَف المدِّ بمقداٍر زائٍد عن الطبيعيِّ

         ماذا يكون الُحْكُم لو وصلنا القراءَة على النحِو التالي:

 �

 �

 �

         ماذا تالحظ : ............................................................................................................................................

ُحْكُم الَمدِّ العارِض للسكوِن : جواُز الَمدِّ
ستِّ   أو  أربِع  أو  حركتين  بمقدار  ُيَمدُّ   : للسكون  العارض  المد  مقدار 

)2، 4، 6( حركاٍت. 

الخالصة

تطبيق
العارض  المد  تطبيق  المعارج مالحظا  من سورة  اآليات  بقراءة  زمالئك  مع  شارك   

للسكون الذي درسته:

• الكلماُت المشتملُة على الَمدِّ 
كوِن: العارض للسُّ

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

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

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

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

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

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

 اقرأ مرتِّاًل بصوتك سورة المعارج وسجلها في شريِطك الخاصِّ بالتطبيقات 

المنزلية؛ مالحظًا تطبيق المد العارض للسكون الذي درسته.
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1 ما المراُد بالَمدِّ العارِض للسكوِن؟
ْز من الكلمات اآلتية ما يمكن أن يكون َمدًّا عارًضا للسكون: 2 َميِّ

.)         ،          ،        ،               ،          ،          ،        ،              (       
3 ما مقداُر الَمدِّ العارِض للسكون؟ 

4 يكوُن »الَمدُّ العارُض للسكون مدًّا إذا وقفنا عنده«، ما معنى هذه الجملِة؟

180181

الدرس
2

الدرس
3

 مدُّ اللِّني

متهيد

حرٌف ساكٌن بسبب الوقف يسبقها  ساكنٌة،  ياٌء 
الَبْيتحرٌف مفتوٌح

تعريفه : 
أن يقَع بعَد حرف اللِّين سكوٌن 

عارٌض بسبِب الوقِف.

مدُّ اللِّين

ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

حروُف َمدِّ اللني
يِن هما: الواُو والياُء الساكنان، اللَّذاِن يسِبُقُهما حرٌف مفتوٌح كـ )يوم( و)عين(. حرفا اللِّ
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1 ما المراُد بالَمدِّ العارِض للسكوِن؟
ْز من الكلمات اآلتية ما يمكن أن يكون َمدًّا عارًضا للسكون: 2 َميِّ

.)         ،          ،        ،               ،          ،          ،        ،              (       
3 ما مقداُر الَمدِّ العارِض للسكون؟ 

4 يكوُن »الَمدُّ العارُض للسكون مدًّا إذا وقفنا عنده«، ما معنى هذه الجملِة؟

180181

الدرس
2

الدرس
3

 مدُّ اللِّني

متهيد

حرٌف ساكٌن بسبب الوقف يسبقها  ساكنٌة،  ياٌء 
الَبْيتحرٌف مفتوٌح

تعريفه : 
أن يقَع بعَد حرف اللِّين سكوٌن 

عارٌض بسبِب الوقِف.

مدُّ اللِّين

ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

حروُف َمدِّ اللني
يِن هما: الواُو والياُء الساكنان، اللَّذاِن يسِبُقُهما حرٌف مفتوٌح كـ )يوم( و)عين(. حرفا اللِّ
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الدرس
3

ماذا يكون الحكُم لو َوَصْلنا القراءَة على النحِو التالي:

 �         

 �         

ماذا تالحظ : ........................................................................................................................................................

ماذا تالحظ في الكلمتني إذا وقفت عليهما:           ،             ؟

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

، وإنما حرفي ِليٍن: تالحظ أن الكلمتين ال تحويان حرَف َمدِّ

( حرُف اللِّين فيها هو........... � فالكلمُة األولى )

( حرُف اللِّين فيها هو: الياء. � والكلمُة الثانيُة )

َنْت بسبب التوقف عِن القراءِة،  هاتان الكلمتان لم يأت بعدهما همٌز، وإنما أحُد حروِف الهجاِء التي ُسكِّ

. وهذا السكوُن هو الذي جعلنا َنُمدُّ حرَف الَمدِّ بمقداٍر زائٍد عن الطبيعيِّ

تعاون مع زمالئك على ُنْطِق الكلمات التالية:

. يِن : جواُز المدِّ حكُم مّد اللِّ

يِن : ُيمدُّ مقداَر حركتيِن أو أربِع أو سِت )2، 4، 6( حركاٍت. ِمقداُر مدِّ اللِّ

الخالصة

تطبيق
 شاِرْك مع زمالئك بقراءة سورة قريش مالحظًا تطبيق أحكام مد اللين التي درستها

بالتطبيقات  الخاصِّ  في شرِيطَك  لها  وَسجِّ قريش،  بصوِتَك سورَة  مرتِّاًل  اْقَرْأ 

المنزليِة مالحظًا أحكام مدِّ اللِّين .

مد  على  المشتملُة  الكلماُت   •
اللين:

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

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

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

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

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

................................................................
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الدرس
3

ماذا يكون الحكُم لو َوَصْلنا القراءَة على النحِو التالي:

 �         

 �         

ماذا تالحظ : ........................................................................................................................................................

ماذا تالحظ في الكلمتني إذا وقفت عليهما:           ،             ؟

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

، وإنما حرفي ِليٍن: تالحظ أن الكلمتين ال تحويان حرَف َمدِّ

( حرُف اللِّين فيها هو........... � فالكلمُة األولى )

( حرُف اللِّين فيها هو: الياء. � والكلمُة الثانيُة )

َنْت بسبب التوقف عِن القراءِة،  هاتان الكلمتان لم يأت بعدهما همٌز، وإنما أحُد حروِف الهجاِء التي ُسكِّ

. وهذا السكوُن هو الذي جعلنا َنُمدُّ حرَف الَمدِّ بمقداٍر زائٍد عن الطبيعيِّ

تعاون مع زمالئك على ُنْطِق الكلمات التالية:

. يِن : جواُز المدِّ حكُم مّد اللِّ

يِن : ُيمدُّ مقداَر حركتيِن أو أربِع أو سِت )2، 4، 6( حركاٍت. ِمقداُر مدِّ اللِّ

الخالصة

تطبيق
 شاِرْك مع زمالئك بقراءة سورة قريش مالحظًا تطبيق أحكام مد اللين التي درستها

بالتطبيقات  الخاصِّ  في شرِيطَك  لها  وَسجِّ قريش،  بصوِتَك سورَة  مرتِّاًل  اْقَرْأ 

المنزليِة مالحظًا أحكام مدِّ اللِّين .

مد  على  المشتملُة  الكلماُت   •
اللين:

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

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

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

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

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

................................................................
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الدرس
4

الدرس
3

ف َمدَّ اللِّين. 1 عرِّ
2 أيُّ الكلماِت اآلتيِة يمكن أن تكوَن َمدَّ ِليٍن:

.)           ،                   ،           ،                   ،             ،               (        

يِن؟ 3 ما العالقُة بين الَمدِّ العارِض للسكوِن وَمدِّ اللِّ
4 ما سبُب َمدِّ اللِّيِن؟

5 استخرج ما يصلح أن يكون مدَّ ِلْيٍن مما يلي:
 �

 �

املدُّ الالزُم

)1( كلُّ حرِف مشدد أصله حرفان: األول ساكن، والثاني متحرك.

متهيد
ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

ُة                           الحاْقَقة)1( الحاقَّ

تعريفه : 
هو أن يأتَي بعَد حرِف المدِّ سكوٌن 

أصلٌي.

المدُّ الالزُم

أقساُم المد الالزم
ينقسُم المدُّ الالزُم إلى قسمين :

. أواًل  : المدُّ الالزُم الَكِلِميُّ
. ثانيًا : المدُّ الالزُم الَحْرفيُّ
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الدرس
4

الدرس
3

ف َمدَّ اللِّين. 1 عرِّ
2 أيُّ الكلماِت اآلتيِة يمكن أن تكوَن َمدَّ ِليٍن:

.)           ،                   ،           ،                   ،             ،               (        

يِن؟ 3 ما العالقُة بين الَمدِّ العارِض للسكوِن وَمدِّ اللِّ
4 ما سبُب َمدِّ اللِّيِن؟

5 استخرج ما يصلح أن يكون مدَّ ِلْيٍن مما يلي:
 �

 �

املدُّ الالزُم

)1( كلُّ حرِف مشدد أصله حرفان: األول ساكن، والثاني متحرك.

متهيد
ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

ُة                           الحاْقَقة)1( الحاقَّ

تعريفه : 
هو أن يأتَي بعَد حرِف المدِّ سكوٌن 

أصلٌي.

المدُّ الالزُم

أقساُم المد الالزم
ينقسُم المدُّ الالزُم إلى قسمين :

. أواًل  : المدُّ الالزُم الَكِلِميُّ
. ثانيًا : المدُّ الالزُم الَحْرفيُّ
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الدرس
4

تعاون مع زمالئك على ُنْطِق الكلمات التالية:

تعريفه : 
أن يأتَي بعَد حرِف المدِّ سكوٌن 

أصلٌي في كلمٍة .

أواًل : المدُّ الالزُم الَكِلِميُّ

أقساُم المدِّ الالزِم الَكِلِميِّ
ينقسُم إلى قسميِن هما :

ٌل. مدٌّ الزٌم كِلِميِّ ُمَثقَّ
ٌف. مدٌّ الزٌم كِلِميِّ ُمخفَّ

ماذا تالحظ ؟ ....................................................................................................................

السبب المثال اآلية

 جــاء حــرُف الــَمــدَّ )األلـــُف( وبــعــده حــرٌف
ٌد وهو )القاُف( في كلمٍة فالحكُم مٌد  مشدَّ

ٌل. الزٌم كلِميٌّ ُمَثقَّ

 جــاء حــرُف الــَمــدِّ )األلـــُف( وبــعــده حــرٌف
ٌد وهو )الخاُء( في كلمٍة فالحكُم مدٌّ  مشدَّ

الزٌم كلمٌي ُمَثّقٌل.

تعريفه : 
أن يكون الحرُف الذي يلي حرَف 

داً . الَمدِّ مشدَّ

المد الالزم الكلمي المثقل

األمثلة

1
2
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الدرس
4

تعاون مع زمالئك على ُنْطِق الكلمات التالية:

تعريفه : 
أن يأتَي بعَد حرِف المدِّ سكوٌن 

أصلٌي في كلمٍة .

أواًل : المدُّ الالزُم الَكِلِميُّ

أقساُم المدِّ الالزِم الَكِلِميِّ
ينقسُم إلى قسميِن هما :

ٌل. مدٌّ الزٌم كِلِميِّ ُمَثقَّ
ٌف. مدٌّ الزٌم كِلِميِّ ُمخفَّ

ماذا تالحظ ؟ ....................................................................................................................

السبب المثال اآلية

 جــاء حــرُف الــَمــدَّ )األلـــُف( وبــعــده حــرٌف
ٌد وهو )القاُف( في كلمٍة فالحكُم مٌد  مشدَّ

ٌل. الزٌم كلِميٌّ ُمَثقَّ

 جــاء حــرُف الــَمــدِّ )األلـــُف( وبــعــده حــرٌف
ٌد وهو )الخاُء( في كلمٍة فالحكُم مدٌّ  مشدَّ

الزٌم كلمٌي ُمَثّقٌل.

تعريفه : 
أن يكون الحرُف الذي يلي حرَف 

داً . الَمدِّ مشدَّ

المد الالزم الكلمي المثقل

األمثلة

1
2
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السبب المثال اآلية

 جاء حرُف الَمدِّ )األلُف( وبعده حرُف الالِم
الزٌم مــدٌّ  فالحكُم  دِة  المشدَّ غيِر   الساكنِة 

كلميٌّ ُمَخّفٌف.

 جاء حرُف الَمدِّ )األلُف( وبعده حرُف الالِم
الزٌم مــدٌّ  فالحكُم  دِة  المشدَّ غيِر   الساكنِة 

ٌف. كلميٌّ ُمَخفَّ

الدرس
4

189

تعريفه : 
 أن يكون الحرُف الذي يلي حرَف 

ٍد . الَمدِّ غيَر مشدَّ

المد الالزم الكلمي المخفف

األمثلة )1(

ينقسُم الَمدُّ الالزُم إلى قسمين هما: 

1( َمدٌّ الزٌم كلميٌّ
. 2( َمٌد الزٌم حرِفيٌّ

ينقسُم الَمدُّ الالزُم الكلميُّ إلى قسمين:
ــٌل وهو : أن يكون الحرُف الذي يلي حرَف  ) أ ( َمدٌّ الزٌم كلِميٌّ ُمـَثـقَّ

داً. الَمدِّ مشدَّ
ٌف وهو: أن يكون الحرُف الذي يلي حرَف  )ب( َمدٌّ الزٌم كلِميٌّ ُمَخفَّ

ٍد. الَمدِّ غيَر مشدَّ
: ُيَمدُّ بمقداِر 6 حركاٍت لكال النوعين. مقدُار َمدِّ الالزِم الكلميِّ

ِه: وجوُب الَمدِّ لكال النوعين. ُحْكُم َمدِّ
. سبب المد الالزم : السكون األصلي بعد حرف المدِّ

الخالصة
1

2

3

4

5
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ْن نوَعه في اآلياِت التاليِة: استخرج الَمدَّ الالزَم الكلميَّ وَبيِّ

191

تطبيق
شارك مع زمالئك في قراءِة اآلياِت من سورة الفتح؛ مالحظًا تطبيَق أحكاِم المدِّ الالِزِم 

الكلَميِّ التي درسَتها.

شارك مع زمالئك في قراءِة اآلياِت من سورة الفتح؛ مالحظًا تطبيَق أحكاِم المدِّ 

الالِزِم الكلَميِّ التي درسَتها.

• الكلماُت المشتملُة على المد 
الالزم الكلمي:

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

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

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

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

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

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

الدرس
4

ْف الَمدَّ الالِزَم.        عرِّ
       ما أقساُم الَمدِّ الالزِم.

       هاِت مثااًل على ما يلي:
) أ ( مد الزم كلمي مثقل.       )ب( مد الزم كلمي مخفف.

ما حكُم َمدِّ الالزم الكلمي.
ما مقداُر َمدِّ الالزم الكلمي.

1
2
3

4
5

الكلمة التي فيها اآلياتن�شـــــاط
مد الزم كلمي

السبب
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1
2
3

4
5

الكلمة التي فيها اآلياتن�شـــــاط
مد الزم كلمي

السبب
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الدرس
5

الـَمدُّ الالزُم احلرِفيُّ

متهيد
ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

تعاون مع زمالئك على ُنْطِق الكلمات التالية:

تعريفه : 
هو : أن يأتي بعد حرِف الَمدِّ سكوٌن 

أصليٌّ في حرٍف هجاُؤه على ثالثِة 
أحرٍف.

تعريف الَمدَّ الالزِم الحرِفيِّ

الدرس
4

ماذا تالحظ ؟ ....................................................................................................................

معلومات اثرائية
جمع الَجْمُزوِريُّ أحكام المد الالزم في ُتْحَفِة األطفاِل بقوله:

ــعــة أرب لـــديـــهـــْم  الزٍم  أقــــســــاُم 
ـــُل ـــقَّ ـــَث ــــٌف ُم كـــالهـــمـــا ُمــــَخــــفَّ
ــَمــٍة ســكــوٌن اجــَتــَمــْع ـــإْن ِبــكــْل ف
أو فــي ُثــالِثــيِّ الــحــروِف ُوِجــد
ُأْدِغـــمـــا إن  ـــٌل  ـــقَّ ـــَث ُم كــالهــمــا 

ــَعــْه ــيُّ وَحـــْرِفـــيٌّ َم ــِم ــْل وتــلــك ِك
ــــُل فـــــهـــــذه أربــــــعــــــٌة ُتــــَفــــصَّ
َوَقــْع َكْلِميَّ  فهو  َمــدٍّ  َمــْع حــرِف 
ـــيٌّ َبــدا ـــَحـــْرِف ـــه َف ـــُط ـــدُّ َوْس ـــَم وال
ــْدَغــمــا ُي ــم  ل إذا  ُكـــلٌّ  ــٌف  ــفَّ ــَخ ُم
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الدرس
4
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ــــُل فـــــهـــــذه أربــــــعــــــٌة ُتــــَفــــصَّ
َوَقــْع َكْلِميَّ  فهو  َمــدٍّ  َمــْع حــرِف 
ـــيٌّ َبــدا ـــَحـــْرِف ـــه َف ـــُط ـــدُّ َوْس ـــَم وال
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أقساُم الَمدِّ الالزِم الَحْرِفيِّ
ينقسُم إلى قسمين هما:

ٌل مدُّ الزٌم حرِفيٌّ مثقَّ
داً. وهو : أن يكون الحرُف الذي يلي حرَف الَمدِّ مشدَّ

ٌف مدٌّ الزٌم حرفيٌّ ُمَخفَّ
ٍد. وهو : أن يكون الحرُف الذي يلي حرَف الَمدِّ غيَر مشدَّ

السبب المثال اآلية
ُكلُّ حرٍف من هذه الحروِف يتكون لفُظه من ثالثِة 
ُيَمدُّ ألن  أحــرٍف )ألف - الم - ميم( األلــُف ال 
، وأما الميُم والالُم فإنهما  وسطه ليس بحرِف َمدٍّ

اِن مدا الزمًا بمقدار ِستِّ حركاٍت. ُتَمدَّ

﴿

﴾            

فـ  را(  الم،  )ألف،  من  اللفُظ  هذا  يتكون  )الر( 
)ألف( يتكون هجاُؤها من ثالثِة أحرف وال ُيَمدُّ 
، )والم( يتكون هجاُؤه  ألن وسطه ليس بحرِف َمدٍّ
من ثالثِة أحرٍف وُتَمدُّ مدا الزمًا ألن وسطها حرُف 
َمدٍّ وهو األلُف المفتوُح ما قبلها و)را( ُتَمدُّ مدا 
طبيعّيًا ألنها على حرفين الحرف الثاني منها حرُف 

َمدٍّ وهو األلُف المفتوُح ما قبلها.

﴿
﴾                         

السبب المثال اآلية
ُكــلِّ  لفُظ  يتكون  صــاد(  عين،  )كـــاف، 
هذه  وُكــلُّ  أحــرٍف  ثالثِة  من  منها  واحــٍد 
األحرِف وسطها حرُف َمدٍّ َفُتَمدُّ مدا الزمًا 
لفُظ  فيتكون  و)يا(  )ها(  الحرفاِن  وأمــًا، 
القراءة؛  حال  حرفين  من  منها  واحــٍد  ُكــلِّ 
الثاني منهما حرُف َمدٍّ فتمدُّ )ها( و)يا( 

مدا طبيعّيًا.

﴿

                      
﴾                 

أحرٌف  والــقــاُف،  والسيُن  والعيُن  الميُم 
ووسُطها  أحرٍف  ثالثِة  من  لفُظها  يتكون 
َمــدٍّ فتمد مدا الزمــًا وأمــا الحرُف  حــرُف 
)حا( َفُيَمدُّ مدا طبيعّيًا ألنه على حرفين 

. ثانيهما حرُف َمدٍّ

﴿

﴾                       

واحٍد منهما على حرفين  ُكلُّ  )طا، ها( 
َمــدٍّ  حــرُف  منهما  الثاني  ــقــراءة،  ال حــال 

ولذلك ُتَمدُّ مدا طبيعّيًا.

﴿
﴾                             

النوُن حرٌف يتكون لفُظه من ثالثِة أحرٍف 
، ُيَمدُّ مدا الزمًا. وسُطه حرُف َمدٍّ

﴿
﴾                     

الدرس
5

األمثلة 

األمثلة 

1

2
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تطبيق
شارك مع زمالئك في قراءِة أوائِل سورة األعراف، ويس، والشورى، وق، 

والقلـم، مالحظًا تطبيَق أحكاِم الَمدِّ الالزِم الحرفيِّ التي درستها.
﴾                       ﴿   ﴾                    ﴿  ﴾     ﴿ ﴾       ﴿ 

﴾                                ﴿

والقلم  ق،  و  والشوري،  ويس،  األعــراف،  سورة  أوائَل  بصوتك  مرتِّاًل  اقرأ   

وسجلها في شريِطك الخاصِّ بالتطبيقات المنزلية؛ مالحظًا أحكاَم الَمدِّ الالزِم 

الحرفيِّ التي تعلمتها.

ن�شـــــاط

الكلمة التي فيها اآليات
مد الزم حرفي

السبب

الَمدُّ الالزُم الحرفيُّ نوعان:
ٌل.        ) أ ( َمدٌّ الزٌم حرفيٌّ ُمَثقَّ

ٌف.        )ب( َمدٌّ الزٌم حرفيٌّ ُمَخفَّ
مقداُر الَمدِّ : ُيَمدَّ بمقدار ِستِّ حركاٍت.

ُحْكُمُه : وُجوُب الَمدِّ لكال النوعين.
الَمدُّ الالزُم الحرفيُّ ال يأتي إال في أوائل السور.

ثالثة  وهي  حرفًا  َعَشَر  ــَعــَة  َأْرَب السور  أوائــل  في  الموجودُة  الحروُف 
أقسام:

.         ) أ ( ِقسٌم ال ُيَمدُّ وهو األلُف، ألن وسطه ليس بحرِف َمدٍّ
)ب( قسٌم ُيَمدُّ مدا طبيعّيًا وهي خمسُة أحرٍف وهي: )الحاُء، الياُء، 

الطاُء، الهاُء، الراُء( مجموعٌة في قولنا: )حيٌّ طهر(.
ا الزمًا وهي ثمانية أحرٍف وهي: )السين، النون،  )جـ( قسٌم ُيَمدُّ مّدً
في  مجموعٌة  الكاف(.  الميم،  الالم،  العين،  الصاد،  القاف، 
ها أربَع  قولنا: )سنقصُّ ِعْلَمك(: ما عدا العين فإنه يجوز َمدُّ

حركاٍت أو خمَس حركاٍت أو ِستَّ حركاٍت.

الخالصة الدرس
5
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ْن نوَعه في اآليات التالية: استخِرْج الَمدَّ الالزَم الحرفيَّ وَبيِّ
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معلومات اثرائية
جمع الجمزوريُّ أحكاَم الَمدِّ الالزم الحرفيِّ في ُتْحَفِة األطفاِل بقوله:

ــَور ــسُّ ال أوُل  الــحــرفــيُّ  ـــــالزُم  وال
يجمُعها حروُف كم عسل نقص
وما سوى الحرِف الثالثي ال َأِلْف
ــَور الــسُّ ــِح  ــوات ف فــي  أيــضــًا  وذاك 
َعَشر األربـــْع  الــفــواتــَح  ويجمُع 

ـــي ثـــمـــاٍن انــحــَصــْر ُوجــــــوُده وف
وعين ذو وجهين والطول أخص
ــــف ــًا ُأِل ــّي ــع ــي ـــــــّداً طــب فـــمـــده َم
في لفٍظ )حي طاهر( قد انحصر
)ِصْلُه ُسَحيراً من َقَطْعَك( ذا اشتهر

. ف الَمدَّ الالزَم الحرفيَّ       عرِّ

ْنها.       الحروُف الموجودُة في أوائِل السوِر ثالثُة أقساٍم َبيِّ

ِف؟ ِل والَمدِّ الالزِم الحرفيِّ المخفَّ       ما الفرُق بين الَمدِّ الالزِم الحرفيِّ المثقَّ

      ما الفرُق بين الَمدِّ الالزِم والَمدِّ العارِض للسكوِن من حيُث سبُب الَمدِّ فيها؟

الدرس
5

1

2
3

4

199

َلِة مدُّ الصِّ

متهيد
ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

َلِة في الكلماِت التالية: تعاون مع زمالئك في ُنْطِق َمدِّ الصِّ

تعريفه : 
هو َمدُّ هاِء الضميِر الدالَِّة على المفرِد 
ِر الغائِب إذا كانت مضمومًة  المذكَّ

أو مكسورًة.

َلِة مدُّ الصِّ

الدرس
6

ماذا تالحظ ؟ ....................................................................................................................
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حكم المد الحرف التالي حركة هاء الضمير الحرف السابق اآلية
ال تمد ط، مفتوحة مضمومة ألف ساكنة

ال تمد هـــمـــزة وصـــل 
ساكنة

مضمومة الم متحركة

تمد مداً طبيعيًا 
بمقدار حركتين

فاء مكسورة مضمومة راء متحركة

تمد مداً زائداً همزة مفتوحة مكسورة تاء متحركة

َلِة ٭ َشْرط َمدِّ الصِّ
َلِة أن تقَع )هاُء الضميِر( بين متحركين، فلو كان  يشترُط لَمدِّ الصِّ

. قبلها أو بعدها حرٌف ساكٌن لم ُتَمدَّ

الدرس
6

األمثلة 

َلِة     أقساُم َمدِّ الصِّ
ينقسُم َمدُّ الصلِة إلى قسمين هما :

1 - َمدُّ ِصَلٍة صغرى وهي: أن ال يأتي بعد الهاِء همٌز
مثاله : ﴿                     ﴾ .

2 - َمدُّ ِصَلٍة كبرى وهي: أن يأتي بعد الهاِء همٌز
مثاله : ﴿                                     ﴾ .

الدرس
6

الخالصة
ِر  الُمَذكَّ الغائِب  المفرِد  الضميِر  هاُء  هي  ميِر(  الضَّ )هاَء  ويسمى  َلِة  الصِّ َمدُّ  ٭ 

المضمومُة أو المكسورُة.
٭ يشترط ِلَمدِّ الصلِة أن تقَع الهاُء بين متحركين ويستثنى ما يلي:

. ) أ ( قولُه تعالى ﴿                             ﴾ فقد توفر الشرط ولكنها ال ُتَمدُّ
)ب( قولُه تعالى ﴿                         ﴾ فما قبــل الهــاء ياء ساكنة ومع ذلك 

فإن الهاء تمد.
٭ ينقسُم َمدُّ الصلِة إلى قسمين:

1 - َمدُّ صلٍة صغرى إذا لم يأِت بعد الهاِء همٌز.
ِه : ُيَمدُّ بمقدار حركتين.           مقداُر َمدِّ

2 - َمدُّ صلٍة كبرى إذا أتى بعد الهاِء همٌز.
ه : ُيَمدُّ بمقداِر أربِع أو خمِس حركات.           مقداُر َمدِّ

٭ ُيْرَمُز ِلَمدِّ الصلِة في المصحِف بوضع واٍو صغيرٍة في حال الرفع هكذا )  ( وياء 
صغيرة في حال الكسر هكذا )  (.
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تطبيق
َلِة التي درسَتها. شارك مع زمالئك في قراءة سور البلد؛ مالحظًا أحكاَم َمدِّ الصِّ

بالتطبيقاِت  الخاصِّ  شريِطك  في  ْلها  وسجِّ البلد،  سورة  بصوتك  مرتِّاًل  اقرأ 

لِةِ  التي تعلمتها. المنزلية ؛ مالحظًا أحكاَم مدِّ الصِّ

مد  على  المشتملُة  الكلماُت   •
الصلة هي:

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

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

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

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

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

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

ف َمدَّ الصلِة؟        عرِّ
ْن أقساَم َمدِّ الصلِة ممثاًل لكلِّ قسٍم.         َبيِّ

         متى َنُمدُّ َمدَّ الصلِة أربَع أو خمَس حركاٍت؟

الدرس
6

ن�شـــــاط

استخرج مد الصلة من اآليات مع نوعه وسببه:
السبب نوعه المد اآلية

1
2

3
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202203

تطبيق
َلِة التي درسَتها. شارك مع زمالئك في قراءة سور البلد؛ مالحظًا أحكاَم َمدِّ الصِّ

بالتطبيقاِت  الخاصِّ  شريِطك  في  ْلها  وسجِّ البلد،  سورة  بصوتك  مرتِّاًل  اقرأ 

لِةِ  التي تعلمتها. المنزلية ؛ مالحظًا أحكاَم مدِّ الصِّ

مد  على  المشتملُة  الكلماُت   •
الصلة هي:

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

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

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

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

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

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

ف َمدَّ الصلِة؟        عرِّ
ْن أقساَم َمدِّ الصلِة ممثاًل لكلِّ قسٍم.         َبيِّ

         متى َنُمدُّ َمدَّ الصلِة أربَع أو خمَس حركاٍت؟

الدرس
6

ن�شـــــاط

استخرج مد الصلة من اآليات مع نوعه وسببه:
السبب نوعه المد اآلية

1
2

3
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الوحدة الثالثة
ماُت السواكُن الالَّ

ُُ
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الوحدة الثالثة
ماُت السواكُن الالَّ

ُُ
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الدرس
7

ماُت السواكُن الالَّ

متهيد
ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

أواًل : الم )ال(

تعريفها: 
الٌم زائدٌة ساكنٌة تدخل على األسماء

الم »ال«

ر�ض�أر�ض �لأ

�ل�سماء�سماء

اقرأ األمثلة التالية:

ماذا تالحظ على المجموعة األولى؟ ....................................................................................
ماذا تالحظ على المجموعة الثانية؟ ....................................................................................

• أقساُم الم )ال(
تنقسُم إلى قسمين :

1 - الُم )ال( القمريُة
إذا وقع بعدها أربعَة عشَر حرفًا وهي:

و ك ج ح غ ب أ
هـ م ي ق ع ف خ

٭ حكُمها : اإلظهاُر

الصالة
األرض

الشمس
اليوم

1

2

1

2
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206207

الدرس
7

ماُت السواكُن الالَّ

متهيد
ماذا تالحظ : ......................................................................................................................

أواًل : الم )ال(

تعريفها: 
الٌم زائدٌة ساكنٌة تدخل على األسماء

الم »ال«

ر�ض�أر�ض �لأ

�ل�سماء�سماء

اقرأ األمثلة التالية:

ماذا تالحظ على المجموعة األولى؟ ....................................................................................
ماذا تالحظ على المجموعة الثانية؟ ....................................................................................

• أقساُم الم )ال(
تنقسُم إلى قسمين :

1 - الُم )ال( القمريُة
إذا وقع بعدها أربعَة عشَر حرفًا وهي:

و ك ج ح غ ب أ
هـ م ي ق ع ف خ

٭ حكُمها : اإلظهاُر

الصالة
األرض

الشمس
اليوم

1

2

1

2
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السبب المثال اآلية
 الُم ال جـــاء بعدهـــا حرُف
حكُمها فأصبـــح   الهمـــزِة 

اإلظهاَر
 الُم ال جـــاء بعدهـــا حرُف
حكُمهـــا فأصبـــح   البـــاِء 

اإلظهاَر

الدرس
7

2 - الُم )ال( الشمسيُة
إذا وقع بعدها أربعَة عشَر حرفًا وهي :

ذ ض ت ر ص ث ط
ل ش ز ظ س د ن

٭ حكُمها : اإلدغـاُم

األمثلة 

السبب المثال المثال
 الُم ال جـــاء بعدهـــا حـــرُف الطاِء

فأصبَح حكُمها اإلدغاَم
 الُم ال جـــاء بعدهـــا حـــرُف الثـــاِء

فأصبَح حكُمها اإلدغاَم.

األمثلة 

الخالصة
     تظهر الُم )ال( إذا جاء بعدها أحُد الحروِف األربعَة عشَر المجموعُة في 

ك وَخْف َعِقيَمه(. قولك )اْبِغ َحجَّ
      تسمى الُم )ال( المظهرُة الالَم القمريَة.

      ُتْدَغُم الُم )ال( إذا جاء بعدها أحُد الحروِف األربعَة عشَر المجموعُة في 
أوائل البيِت التالي:

ْل رِحمًا َتُفْز ِضْف ذاَ ِنَعْم ِطْب ُثمَّ صِّ
                                       َدْع ُســـــوَء َظــنٍّ ُزْر َشـــــِريـفـًا ِلْلَكـــَرْم

      تسمى الُم )ال( المدغمُة الالَم الشمسيَة.
      تسمى الُم )ال( : الَم التعريِف.

1

2
3

4

5

tajweed(6)-2-167-208.indd   208-209 5/7/07   12:20:16 PM



208209

السبب المثال اآلية
 الُم ال جـــاء بعدهـــا حرُف
حكُمها فأصبـــح   الهمـــزِة 

اإلظهاَر
 الُم ال جـــاء بعدهـــا حرُف
حكُمهـــا فأصبـــح   البـــاِء 

اإلظهاَر

الدرس
7

2 - الُم )ال( الشمسيُة
إذا وقع بعدها أربعَة عشَر حرفًا وهي :

ذ ض ت ر ص ث ط
ل ش ز ظ س د ن

٭ حكُمها : اإلدغـاُم

األمثلة 

السبب المثال المثال
 الُم ال جـــاء بعدهـــا حـــرُف الطاِء

فأصبَح حكُمها اإلدغاَم
 الُم ال جـــاء بعدهـــا حـــرُف الثـــاِء

فأصبَح حكُمها اإلدغاَم.

األمثلة 

الخالصة
     تظهر الُم )ال( إذا جاء بعدها أحُد الحروِف األربعَة عشَر المجموعُة في 

ك وَخْف َعِقيَمه(. قولك )اْبِغ َحجَّ
      تسمى الُم )ال( المظهرُة الالَم القمريَة.

      ُتْدَغُم الُم )ال( إذا جاء بعدها أحُد الحروِف األربعَة عشَر المجموعُة في 
أوائل البيِت التالي:

ْل رِحمًا َتُفْز ِضْف ذاَ ِنَعْم ِطْب ُثمَّ صِّ
                                       َدْع ُســـــوَء َظــنٍّ ُزْر َشـــــِريـفـًا ِلْلَكـــَرْم

      تسمى الُم )ال( المدغمُة الالَم الشمسيَة.
      تسمى الُم )ال( : الَم التعريِف.

1

2
3

4

5
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الدرس
7

تطبيق
شارك مع زمالئك في قراءة سورة الليِل مالحظًا تطبيَق أحكاِم الِم )ال( التي درسَتها.

• الكلماُت التي اشتملت على الم »ال« هي :
................................................................................................................................................................

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

بالتطبيقاِت  الخاصِّ  في شريِطك  ْلها  الليل، وسجِّ بصوتك سورة  مرتِّاًل  اقرأ   

المنزلية؛  مالحظًا أحكاَم الِم ال التي تعلمتها.

ن�شـــــاط

استخرج الالم الشمسية والقمرية؛ مع بيان الحكم والسبب فيما يأتي:
السبب الحكم المثال
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210211

الدرس
7

تطبيق
شارك مع زمالئك في قراءة سورة الليِل مالحظًا تطبيَق أحكاِم الِم )ال( التي درسَتها.

• الكلماُت التي اشتملت على الم »ال« هي :
................................................................................................................................................................

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

بالتطبيقاِت  الخاصِّ  في شريِطك  ْلها  الليل، وسجِّ بصوتك سورة  مرتِّاًل  اقرأ   

المنزلية؛  مالحظًا أحكاَم الِم ال التي تعلمتها.

ن�شـــــاط

استخرج الالم الشمسية والقمرية؛ مع بيان الحكم والسبب فيما يأتي:
السبب الحكم المثال
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السبب الحكم المثال
الدرس
7

ْف الم )ال(.        َعرِّ
       متى تظهُر الُم )ال(؟
        متى تدغُم الُم )ال(؟

ِم المدغمِة في النطِق؟ ِم المظهرِة والالَّ        ما الفرُق بين الالَّ

1
2
3
4

213

معلومات اثرائية
جمع الجمزوريُّ أحكام الِم )ال( في تحفِة األطفاِل بقوله:

األحـــرِف قبل  حـــاالِن  اَْل  ِلـــاَلم 
علمه خذ  عشرٍة  مع  أربــٍع  قبل 
ـــي أربــــٍع ثــانــيــهــمــا إدغـــامـــهـــا ف
طب ثم صل ُرْحمًا َتُفْز ِضْف ذا ِنَعْم
قمرية ــهــا  ســمِّ األولـــــى  م  ـــــالَّ وال

ـــا إظـــهـــارهـــا فــلــتــعــرِف ـــم أواله
َك وخف عقيمه( من )ابغ َحجَّ
ـــِع ـــضـــًا ورمــــُزهــــا َف وعــــشــــرٍة أي
للكرم شريفًا  ُزْر  َظــنٍّ  ســوء  َدْع 
شمسية ها  سمِّ األخـــرى  والـــالم 
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السبب الحكم المثال
الدرس
7

ْف الم )ال(.        َعرِّ
       متى تظهُر الُم )ال(؟
        متى تدغُم الُم )ال(؟

ِم المدغمِة في النطِق؟ ِم المظهرِة والالَّ        ما الفرُق بين الالَّ

1
2
3
4

213

معلومات اثرائية
جمع الجمزوريُّ أحكام الِم )ال( في تحفِة األطفاِل بقوله:

األحـــرِف قبل  حـــاالِن  اَْل  ِلـــاَلم 
علمه خذ  عشرٍة  مع  أربــٍع  قبل 
ـــي أربــــٍع ثــانــيــهــمــا إدغـــامـــهـــا ف
طب ثم صل ُرْحمًا َتُفْز ِضْف ذا ِنَعْم
قمرية ــهــا  ســمِّ األولـــــى  م  ـــــالَّ وال

ـــا إظـــهـــارهـــا فــلــتــعــرِف ـــم أواله
َك وخف عقيمه( من )ابغ َحجَّ
ـــِع ـــضـــًا ورمــــُزهــــا َف وعــــشــــرٍة أي
للكرم شريفًا  ُزْر  َظــنٍّ  ســوء  َدْع 
شمسية ها  سمِّ األخـــرى  والـــالم 
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الدرس
8

الُم الِفْعِل والُم الـَحـْرِف

تعريفها: 
هي الٌم تقع في الفعل سواًء كان 

ماضيًا أو مضارعًا أو أمراً.

الِم الفعِل

تعريفها: 
هي الٌم ساكنٌة تقع في حرِف 

)هل - بل(

الِم الحرِف

اقرأ األمثلة التالية:

ماذا تالحظ ؟ ....................................................................................................................

ماذا تالحظ ؟ ................................................................................................متهيد

أرسلنابل ـ هل

السبب الحكم المثال اآلية

الم الفعل في )قل( جاء بعدها حرُف 
الالِم فصار حكُمها اإلدغاَم.

إدغام

الم الفعل )قل( جاء بعدها حرُف الراِء 
فصار حكُمها اإلدغاَم.

إدغام

فصار  الــراِء  حــرُف  بعدها  جــاء  بل  الُم 
حكُمها اإلدغاَم.

إدغام

فصار  الــالِم  حــرُف  بعدها  جاء  بل  الُم 
حكُمها اإلدغاَم.

إدغام

الُم هل بعدها حرُف الالم فصار حكُمها 
اإلدغام.

إدغام

• أقساُم الِم الفعِل والِم الحرِف
تنقسمان إلى قسين هما :

أواًل : الٌم مدَغمٌة
تدغم الُم الفعِل والٌم حرِف )بل( إذا جاء بعدهما الالُم والراُء.

أما الم )هل( فتدغم إذا جاء بعدها حرُف الالم.

األمثلة 
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الدرس
8

الُم الِفْعِل والُم الـَحـْرِف

تعريفها: 
هي الٌم تقع في الفعل سواًء كان 

ماضيًا أو مضارعًا أو أمراً.

الِم الفعِل

تعريفها: 
هي الٌم ساكنٌة تقع في حرِف 

)هل - بل(

الِم الحرِف

اقرأ األمثلة التالية:

ماذا تالحظ ؟ ....................................................................................................................

ماذا تالحظ ؟ ................................................................................................متهيد

أرسلنابل ـ هل

السبب الحكم المثال اآلية

الم الفعل في )قل( جاء بعدها حرُف 
الالِم فصار حكُمها اإلدغاَم.

إدغام

الم الفعل )قل( جاء بعدها حرُف الراِء 
فصار حكُمها اإلدغاَم.

إدغام

فصار  الــراِء  حــرُف  بعدها  جــاء  بل  الُم 
حكُمها اإلدغاَم.

إدغام

فصار  الــالِم  حــرُف  بعدها  جاء  بل  الُم 
حكُمها اإلدغاَم.

إدغام

الُم هل بعدها حرُف الالم فصار حكُمها 
اإلدغام.

إدغام

• أقساُم الِم الفعِل والِم الحرِف
تنقسمان إلى قسين هما :

أواًل : الٌم مدَغمٌة
تدغم الُم الفعِل والٌم حرِف )بل( إذا جاء بعدهما الالُم والراُء.

أما الم )هل( فتدغم إذا جاء بعدها حرُف الالم.

األمثلة 
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السبب الحكم المثال اآلية

الهمزة  حــرُف  بعدها  جــاء  الفعل  الُم 
فصار حكُمها اإلظهاَر.

إظهار

فصار  الهاِء  حــرُف  بعدها  جاء  بل  الم 
حكُمها اإلظهاَر.

إظهار

فصار  الثاِء  حــرُف  بعدها  جاء  هل  الُم 
حكُمها اإلظهاَر.

إظهار

الدرس
8

ثانيًا : الم مظهرة
تظهر الُم الفعل والُم )هل( والُم )بل( مع بقيِة الحروِف عدا الالم والراء.

األمثلة 

الخالصة
       تدغم )الُم الفعِل( والُم حرِف )بل( إذا جاء بعدهما الالُم والراُء. أما الُم 

)هل( فتدغم إذا جاء بعدها حرُف الالِم.
        تظهر الُم الفعِل والُم )هل( والُم )بل( مع بقية الحروف.

• الكلماُت التي اشتملت على الم الفعل والم الحرف »هل - بل« هي :
................................................................................................................................................................

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

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

تطبيق
 شارك مع زمالئك بقراءة سورة النازعات، مالحظًا تطبيَق أحكاِم الِم الفعِل والِم الحرِف 

)هل - بل( التي درستها.
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السبب الحكم المثال اآلية

الهمزة  حــرُف  بعدها  جــاء  الفعل  الُم 
فصار حكُمها اإلظهاَر.

إظهار

فصار  الهاِء  حــرُف  بعدها  جاء  بل  الم 
حكُمها اإلظهاَر.

إظهار

فصار  الثاِء  حــرُف  بعدها  جاء  هل  الُم 
حكُمها اإلظهاَر.

إظهار

الدرس
8

ثانيًا : الم مظهرة
تظهر الُم الفعل والُم )هل( والُم )بل( مع بقيِة الحروِف عدا الالم والراء.

األمثلة 

الخالصة
       تدغم )الُم الفعِل( والُم حرِف )بل( إذا جاء بعدهما الالُم والراُء. أما الُم 

)هل( فتدغم إذا جاء بعدها حرُف الالِم.
        تظهر الُم الفعِل والُم )هل( والُم )بل( مع بقية الحروف.

• الكلماُت التي اشتملت على الم الفعل والم الحرف »هل - بل« هي :
................................................................................................................................................................

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

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

تطبيق
 شارك مع زمالئك بقراءة سورة النازعات، مالحظًا تطبيَق أحكاِم الِم الفعِل والِم الحرِف 

)هل - بل( التي درستها.
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ن�شـــــاط

الدرس
8

استخرج الَم الفعِل والَم الحرِف )هل - بل( مع بياِن الحكِم والسبِب فيما يأتي:
السبب الحكم المثال

ْلها في شريِطك الخاصِّ بالتطبيقاِت   اقرأ مرتِّاًل بصوتك سورة النازعات، وسجِّ

المنزلية ؛ مالحظًا أحكاَم الِم الفعِل والِم الحرِف )هل - بل ( التي تعلمتها.

ف الَم الفعِل. عرِّ
متى تظهر الُم الفعِل؟
متى ُتْدَغُم الُم الفعِل؟

متى ُتْظَهُر الُم الحرِف؟
متى ُتْدَغُم الُم الحرِف؟

ما الفرُق بين الِم الفعل المظهرِة والِم الحرِف المدغمِة في النطِق؟

1
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ن�شـــــاط

الدرس
8

استخرج الَم الفعِل والَم الحرِف )هل - بل( مع بياِن الحكِم والسبِب فيما يأتي:
السبب الحكم المثال

ْلها في شريِطك الخاصِّ بالتطبيقاِت   اقرأ مرتِّاًل بصوتك سورة النازعات، وسجِّ

المنزلية ؛ مالحظًا أحكاَم الِم الفعِل والِم الحرِف )هل - بل ( التي تعلمتها.

ف الَم الفعِل. عرِّ
متى تظهر الُم الفعِل؟
متى ُتْدَغُم الُم الفعِل؟

متى ُتْظَهُر الُم الحرِف؟
متى ُتْدَغُم الُم الحرِف؟

ما الفرُق بين الِم الفعل المظهرِة والِم الحرِف المدغمِة في النطِق؟
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