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áقــدمـŸاáقــدمـŸا
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد

فنضع بني يديك – بني العزيز – كتاب الطالب ملادة احلديث للصف الثاني املتوسط  - الفصل األول -  وهذا الكتاب يقّرب 
إليك بعض سنة النبي محمد  الذي حتبه وجتله، تلك احملبة التي تدعوك لتعلم سنته والعمل بها وامتثال أمره واجتناب نهيه، 

 يكون قربك منه في اجلنة. فبقدر طاعتك إياه
وقد روعي في تأليف الكتاب أن يوجه اخلطاب فيه إليك فأنت املستفيد األول منه؛ لذا فإن لغة الكتاب سهلة وسلسة 
وأفكاره تنطلق من واقعك واحتياجاتك، كما حرصنا أن تشارك بفاعلية في التعلم من خالل أنشطة تعليمية وفراغات داخل 

احملتوى تركت لتكتبها بأسلوبك وتضرب أمثلة من حياتك ومعايشتك.
ونود أن نشير  إلى أن بعض األسئلة والفراغات والنشاطات – بطبيعتها – ليس لها إجابة محددة، فال تتردد في اإلجابة مبا 

تراه مناسبًا، فاملجال واسع والقصد من إيرادها تنمية مهارات التعلم والتفكير لديك وتقوية ثقتك بنفسك.
ومن األمور اجلديدة في الكتاب مراعاته ملهارات التفكير وتعزيز قدراتك الذهنية مبا يناسب مرحلتك العمرية، فنحن نرى 
أنك لست مجرد متلق للمعلومة مكرر ملا يلقى إليك بل أنت تستمع الكالم فتتبع أحسنه، وأنت كذلك – إن شاء اهللا –
تتجاوز ما درسته من معرفة لتبني عليها معارف أخرى وتبدع في تركيب خبرات جديدة بناًء على ما درسته من خبرات سابقة.

ويهدف الكتاب إلى حفز همتك لطلب العلم وتعريفك باألعمال التي تزيد اإلميان لتتزود منها، كما يهدف إلى أن يغرس 
في نفسك العناية بالقرآن والصالة وحب العمل والكسب احلالل. 

وليكن بيتك عونًا لك في تعلُّمك وتربيتك، فمن املأمول أن ينعكس ما تعلمته على حياتك وسلوكك داخل البيت، ودور 
ت به من أنشطة بيتية. ولي أمرك متابعتك وإعانتك على تطبيق ما تعلمته وعلى تنفيذ ما كُلفِّ

والذي نأمله أن يكون الكتاب دافعًا لك في االرتقاء في مدارج العلم والهداية وانطالقة خلير عظيم ترى أثره في حياتك 
ووطنك، نفع اهللا بك وجعلك قرة عني لوالديك وحفظك من كل مكروه.
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 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات



بعض الدروس عمل له مقدمة يسيرة؛ لتكون متهيداً مناسبًا لشد االنتباه والتشويق والدخول إلى 
الدرس، وأحيانًا يكون التمهيد عبارة عن صورة تعلق عليها أو نشاط تشارك فيه.

هي الكلمات التي حتتاج إلى بيان وإيضاح، وقد روعي فيها سياق احلديث أكثر من كونها معنى 
لغوّيًا، وبعض الكلمات تفهم من السياق.

تتضمن بعض األحاديث كلمات لها داللة شرعية خاصة، ولذا مت إفرادها في فقرة مستقلة، ألنها مü°£لëاتمü°£لëات
ليست مجرد كلمة غير واضحة املعنى، بل ملا لها من معنى شرعي خاص.

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ـاOاتـهواEرT°ـاOاتـه

هي خطوة تعنى بإبراز فوائد احلديث، وقد روعي فيها أن تكون مختصرة ليسهل فهمها، ومع ذلك ُتركت 
مساحات فارغة لتشارك في استنباطها مبساعدة معلِّمك.

هي خطوة تثير تفكيرك حول موقف من سيرة الصحابي راوي احلديث أو فائدة من فوائد الدرس.
ـــر uـكa



هي فقرة ُتعنى بتعريفك بسيرة أصحاب النبي  الذين نقلوا إلينا حديثه؛ لتتعرف على شيٍء من 
حياتهم وأخالقهم وعلمهم وعبادتهم، فتقدرهم وحتبهم وتقتدي بهم.

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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روعي في هذه اخلطوة أن تتأكد أنك فهمت حديث رسول اهللا  وإرشاداته وأصبحت قادراً على تطبيق ما 
جاء به والتخلق بأخالقه.

 هذه اخلطوة تعنى بذكر بعض املعلومات التي تساعد على زيادة معلوماتك وتوسيع آفاقك الذهنية واملعرفية.

áيـFـراKEمعـلومات ا

™ u°Sو™ u°Sو
معلومات∂معلومات∂

تكون  أن  فيها  روعي  وقد  منها  االستفادة  ميكنك  والتي  باملوضوع  املتعلقة  املراجع  بعض  تتضمن 
موقع إنترنتكــتابمختصرة ومتنوعة.       

áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

. تعنى هذه اخلطوة مبا يجب عليك أن تقوم به من قول أو عمل بعد دراستك لكل درس من حديث املصطفى
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اëŸتــوياتاëŸتــويات
الفصل الدر اسي األول

رقم الدرسالوحدة
صفحةراوي احلديثالصفحةبداية احلديثاحلديث

التعريف بالراوي
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ن و
ما
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ن و
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١٣أبوهريرة١٣اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة١األولاإلي

الثاني
من سلك طريقًا يلتمس فيه علما٢

١٦
١٣أبوهريرة

١٧معاوية بن أبي سفيانمن يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين٣

ب
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الثالث
لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من العقوبة٤

٢٥
١٣أبوهريرة

٢٥عبداهللا بن مسعوداجلنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله٥

٢٨جابر بن عبد اهللا٢٨ال ميوتن أحدكم  إال وهو يحسن الظن باهللا٦الرابع

لو أنكم كنتم توكلون على اهللا حق توكله٧الخامس
٣١

٣٢عمر بن اخلطاب

٣٢أنس بن مالكمن قال - يعني إذا خرج من بيته - بسم اهللا٨

رآن
الق

ءة 
قرا
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ءة 

قرا
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صال
ال

السادس
إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل٩

٤١
١٣أبوهريرة

١٣أبوهريرة الصلوات اخلمس واجلمعة إلى اجلمعة١٠

السابع
من صلى صالة الصبح فهو في ذمة اهللا١١

٤٥
٤٥جندب بن عبد اهللا

٤٦عثمان بن عفانمن صلى العشاء في جماعة.١٢

١٣أبو هريرة٤٩لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول١٣الثامن

التاسع
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين ١٤

٥٢كانوا يعملون
٥٢النواس بن سمعان

٥٣أبو موسى األشعريتعاهدوا القرآن.١٥

٢٥عبد اهللا بن مسعود٥٦اقرأ علي، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل١٦العاشر

ي 
ل ف

عم
ة ال

كان
م

ي 
ل ف

عم
ة ال

كان
م

الم
إلس

ا
الم

إلس
ا

٦٣المقدام بن معدي كرب٦٣ما أكل أحد طعاًما قط خيًرا من أن يأكل١٧الحادي عشر

٦٧حكيم بن حزام٦٦اليد العليا خير من اليد السفلى.١٨الثاني عشر

١٣أبو هريرة٧٠مر على ُصبرة طعام، فأدخل يده فيها١٩الثالث عشر
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األحاديث املطلوب حفظها

رقم م
رقمطرف احلديثاحلديث

الصفحة

١٦«من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا......».١٢

٢٥«اجلنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله .....».٢٥

٣١«من قال-يعني إذا خرج من بيته- بسم اهللا توكلت على اهللا ......».٣٨

٤١«الصلوات اخلمس و اجلمعة إلى اجلمعة ......».٤١٠

٥٢«يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله .....».٥١٤



����
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الوحدة ا�و�الوحدة ا�و�
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ا�يمان و العلما�يمان و العلم
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شرف اإلنسان وسعادته في الدنيا واآلخرة في اإلميان باهللا واالستقامة على شرعه وال يتحقق ذلك إال بالعلم 
الشرعي املستمد من كتاب اهللا وسنة نبيه محمد ˜، فباإلميان والعلم يعتلي املسلم ذرى املجد ويحقق غاية 

وجوده وذلك بأن يكون عبداً هللا تعالى ....

أحاديث الوحدةأحاديث الوحدة

ستدرس في هذه الوحدة:
قول النبي ˜: «اإلميان بضع وسبعون شعبة...».

  قول النبي ˜: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل اهللا له به طريقًا إلى اجلنة».
  قول النبي ˜: «من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين».

يتوقَّع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن:

١- تذكر بعض اخلصال التي تزيد اإلميان.
٢- حتب خصال اإلميان وتنافس في حتصيلها.

٣- تدرك أهمية العلم ومكانة العلماء.
٤- تبني فضل العلم وحكم طلبه.

٥- تلتزم آداب طالب العلم.
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عن أبي هريرة ‹ قال: قال رسول اهللا ˜: 11
وَن ُشْعَبًة َفَأْفَضُلَها َقْوُل َال إَِلَه  «اْإليَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّ

ِريِق َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اْإليَماِن».(١) إِالَّ اهللاُ َوَأْدَناَها إَِماَطُة اْألََذى َعْن الطَّ

أول أولالدرSس ا’ الدرSس ا’

بينها وبــني  ــــط  وارب ــصــورة  ال تــأمــل هـــذه 
موضوع احلديث.

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

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

(شعب اإلميان) عنوان مناسب للحديث، اقترح عنوانًا آخر واكتبه في املكان املخصص لعنوان الدرس.
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التوكلالتوكل

الصالة
الصالة

الصومالصوم

جاء
الر

جاء
الر

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…


ة كان يحملها. أسلم سنة سبع  هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ُيكنى بأبي هريرة، لِهرَّ
من الهجرة، عام خيبر، ويعد أبو هريرة حافظ األمة، قال: قلت: يا رسول اهللا إني ألسمع منك حديثًا كثيراً أنساه، فقال
ه إلى صدرك فضممته فما ُأنسيُت حديثًا بعد (١). وهو أكثر  رسول اهللا ˜: ابسط رداَءك فبسطُته ثم قال: ُضمَّ
الصحابة حديثًا، وبلغت مروياته (٥٣٧٤) حديثًا، ومن عبادته أنه كان هو وامرأُته وخادُمه يقسمون الليل أثالثًا 

يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وكان يصوم االثنين والخميس، مات  سنة (٥٧هـ) بالمدينة.

 (١) أخرجه البخاري: برقم ١١٩.

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 

(١) أخرجه البخاري: برقم: (٩)، ومسلم: برقم: (٣٥).



١٤

   اإلميان باهللا ُشَعُبه كثيرة منها: ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون باجلوارح.
   من أمثلة شعب اإلميان املتعلقة بقول اللسان: ١-.................... ٢- ...................

   من أمثلة شعب اإلميان املتعلقة باعتقاد القلب: ١-.................... ٢- ...................
   من أمثلة شعب اإلميان املتعلقة بعمل اجلوارح: ١-............. ....... ٢- ...................

   شعب اإلميان متفاوتة فأعالها وأفضلها قول (َال إَِلَه إِالَّ اهللا) وهي أصل جميع الشعب، وبها يدخل اإلنسان في دين اإلسالم.
   احلياء شعبة من شعب اإلميان،وتخلقك به يزيدك قربًا من اهللا، ويزينك عند الناس.

   اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وأهله ليسوا على مرتبة واحدة، فنافس لتحصل على أعلى
   درجات اإلميان.

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

اإلميان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح.مü°£لëاتمü°£لëات
احلياء: خلق يبعث على فعل احلسن وترك القبيح.

اإلميان

عمل باجلوارحاعتقاد بالقلبقول باللسان

معناهاالكلمة 
ما بني الثالثة والتسعة.بضع
َخْصلة.شعبة

أعالها وأكثرها أجراً.أفضلها
أقُلها.أدناها

تنحيته وإبعاده.إماطة األذى

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات



١٥

علم
وال

ا¿ 
ÁE’

ا عالَم يدل تعدد شعب اإلميان؟ 

..............................................................................................................
ـــر uـكa

  أحرص على كل ما يزيد إمياني ويقربني إلى اهللا عز وجل.
أكثر من قول (َال إَِلَه إِالَّ اهللاُ) وأعمُل مبقتضاَها.  

ُأزيل األذى عن طريق الناس، ابتغاَء األجر من اهللا عز وجل.  
أتخلق بخلق احلياء د ألنه من اإلميان.  

áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

أكثر من قول  أكثر من قول   أكثر من قول   أكثر من قول   أكثر من قول    
ُأزيل األذى عن طريق الناس، ابتغاَء األجر من اهللا عز وجل. ُأزيل األذى عن طريق الناس، ابتغاَء األجر من اهللا عز وجل.  ُأزيل األذى عن طريق الناس، ابتغاَء األجر من اهللا عز وجل.  ُأزيل األذى عن طريق الناس، ابتغاَء األجر من اهللا عز وجل.  ُأزيل األذى عن طريق الناس، ابتغاَء األجر من اهللا عز وجل.   

أتخلق بخلق احلياء  أتخلق بخلق احلياء   أتخلق بخلق احلياء   أتخلق بخلق احلياء   أتخلق بخلق احلياء    

احلياء من أخالق املسلمني، اذكر ثالثًا من ثمرات احلياء. S11سSس

ح بأي شيٍء تكون زيادته ونقصانه. اإلميان يزيد وينقص، وضِّ S22سSس

شروط  املتوسط  األول  الصف  في  التوحيد  كتاب  في  درست  S33سSس

(َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا) اذكرها باختصار.







من الصفات التي تثمر اإلميان في قلب العبد ما 
ذكره اهللا عز وجل في سورة املؤمنون من صفات 

أهل اإلميان:

١   اخلشوع في الصالة: قال تعالى:
          [سورة املؤمنون آية ٢]

٢   اإلعراض عن اللغو: قال تعالى:  
[سورة املؤمنون آية ٣]    

٣   إخراج الزكاة: قال تعالى: 
                   [سورة املؤمنون آية ٤]

٤   حفظ الفروج من احلرام: قال تعالى:
                       [سورة املؤمنون آية ٥]

٥   أداء األمانات: قال تعالى: 
                              [سورة املؤمنون آية ٨]

٦   احملافظة على الصلوات: قال تعالى:
       [سورة املؤمنون آية ٩]

áيـFـراKEمعـلومات ا

                                                                                                              

                                                         

                                              

              

                                                                                          

||||          |                    |          |

|||||||   |   

||                   |                   |                   |                   

||                       |                       

||                              |                              |                              |                              

||       |       
™ u°Sو™ u°Sو

معلومات∂معلومات∂
الـــتـــوضـــيـــح والــــبــــيــــان لـــشـــجـــرة اإلميــــــــان.

 (الشيخ: عبدالرحمن السعدي). 



١٦

(Öcر الكواFا°S البدر على áالقمر ليل π°†فc دHالعا⁄ على العا π°†aو) قال ˜

Êاãس الSالدرÊاãس الSالدر

ولتتعرف على فضل العلم 
اقرأ احلديثني اآلتيني:

33

(١) أخرجه مسلم: برقم: ( ٢٦٩٩ ).
 (٢) أخرجه البخاري: برقم: (٧١)،  ومسلم: رقم: ( ١٠٣٧ ).

عن أبي هريرة ‹ قال: قال رسول اهللا ˜: « َمْن َسَلَك 22               
ِة» (١). َل اهللاُ َلُه ِبِه َطِريًقا إَِلى اْلَجنَّ        َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهَّ

وهو يقول:  سمعت رسول اهللا ˜ ‹ قال:  عن معاويَة بن أبي سفياَن
يِن » (٢). ْهُه ِفي الدِّ «َمْن ُيِرِد اهللاُ ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّ

اربط بني داللة الصورة في األعلى وأثر العاِلم على الناس.
.................................

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

سبق التعريف به في الدرس األول ص ١٣.  ّّ

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 



١٧

علم
وال

ا¿ 
ÁE’

ا من خالل فهمك للحديثني السابقني ضع عنواًنا للدرس وسجله في املكان املخصص.

معناهاالكلمة 

َدَخَل أوَمشى.سلك 
يطلب.يلتمس
يفهمه.يفقهه

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

مكانة العلم كبيرة، والعلم مقدم على كثير من األعمال الفاضلة ومما يبني مكانة العلم:   
أن القرآن الكرمي ابتدأ نزوله باألمر بالقراءة قال تعالى:   ...........................................  ١

وردت آيات كثيرة في القرآن الكرمي تبني فضل العلم ومكانة العلماء منها:  ٢
أ. ما ورد في سورة فاطر، آية رقم (٢٨) قال تعالى:     ..........................................  
ب. ما ورد في سورة الزمر، آية رقم (٩) قال تعالى:    ..........................................   

|

|
|

|

|
|



هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي األموي، أبو عبدالرحمن أسلم 
عام الفتح، وشهد حنيًنا وكان من كتاب الوحي، فعن العرباض بن سارية ‹ أن رسول اهللا ˜
قال: « اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» (١) وعن عبدالرحمن بن أبي عميرة ‹

قال: سمعت رسول اهللا ˜ يقول في معاوية: « اللهم اجعله هاديًا مهدّيًا واهده واهد به ». (٢)
كان أميراً عشرين سنة وخليفة عشرين سنة، ومن فقهه ما ذكره أبو الدرداء ‹، قال: ما رأيت 

أشبَه صالًة برسول اهللا ˜  من أميركم هذا، يعني معاوية (٣).
كان حليًما ‹، مات ‹ في رجب سنة (٦٠هـ).

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

(١) أخرجه ابن حبان: برقم (٧٢١٠)، وابن خزمية: برقم (١٩٣٨).
(٢) أخرجه أحمد ٢١٦/٤،  والترمذي (٣٨٤٢) وقال: حسن غريب، والبخاري في التاريخ الكبير (٧٩١).

(٣) سير أعالم النبالء ١٣٥/٣.



١8






ملاذا كان طلب العلم طريقًا يوصل إلى اجلنة؟

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

áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

ا ودنيوّيًا.   أحتسب في دراستي أن أكون ممن سلك طريقًا يلتمس به علمًا نافعًا دينّيً
  أتفقه في ديني؛ ألكون من خير الناس.

ومما يبني مكانة العلم كثرة ثمراته على صاحبه في الدنيا واآلخرة، ومنها:   ٤
في الدنيا:  أ 

يورث خشية اهللا.  -١
...................................................................................  -٢

ب  في اآلخرة:
رفع الدرجات.  -١

....................................................................................  -٢
 طرق حتصيل العلم كثيرة، من أبرزها: التعلم في املدارس النظامية، حضور دروس العلماء الثقات في املساجد، 

.......................................... ، .............................................. 
 لطالب العلم آداب ينبغي أن يتحلى بها منها:

وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية تبني فضل العلم ومكانة العلماء منها:  ٣
أ.  قال رسول اهللا ˜: .......................................................................  
ب.قال رسول اهللا ˜: .......................................................................  

ـــر uـكa
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أقارن بني منافع العلم ومنافع املال. S11سSس







™ u°Sو™ u°Sو
معلومات∂معلومات∂

احلــث علــى طلــب العلــم وبيــان فضــل العلماء. 
(الشيخ:صالح الفوزان).

(١)  أخرجه البخاري برقم: ( ٤٩٧٠ )، ومعنى (وجد في نفسه): غضب.

عـن سعيـد بن جبير عـــن ابـــن عبـــاس  قـال: 
(كان عمر ‹ يدخلني مع أشياخ بدر فكـــأن 
تدخل  ِلــَم  فقـــال:  نفسه،  في  وجـــد  بعضهم 
هـــــــذا معنــا ولنا أبناء مثله؟ فقــــال عمر: إنه من 
معهم،  فأدخله  يوم  ذات  فدعاه  حيث علمتم، 
فـما رأيت أنــــه دعــــاني فيهم يومئذ إال ليريهم، 

فقال: ما تقولون في قول اهللا عز وجـــل: 
ZE D C B A   فقال بعضهم: ُأمرنـــا  [

أن نحـــــمد اهللا ونستغفره إذا ُنصرنـــا وُفتح علينا 
لي:   فــقــال  شيًئا  يقل  فلــم  بعضهم  وســكــت 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: ال، فقال: ما 
تقول؟ فقلت: هو أجـل رســـــول اهللا ˜  أعلمه له، 
عالمة  فذلك     ZE  D  C  B  A [ قـال:

ZV U T SR Q P O[ أجلك
فقــــال عمر بن اخلطاب  ال أعلم منها إال ما 

تقول ).(١)

áيـFـراKEمعـلومات ا



2٠

اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة (     ) في الفراغ المناسب:  11

أصل اإليمان هو:    

١. ال إله إّال اهللا (    )        ٢. إماطة األذى عن الطريق (    )         ٣. الحياء (    ).

من أمثلة شعب اإليمان المتعلقة بقول اللسان:  

١. إكرام الضيف (    )        ٢. الدعاء والذكر (    )        ٣. اإليمان باليوم اآلخر (    ).

اإليمان هو:   

  ١. اعتقاد بالقلب (    )        ٢. قول باللسان (    )       ٣. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح (    ).

من الحياء الشرعي:   
١. البعد عن المعاصي حياء من اهللا (    ).

٢. هو ترك اإلجابة عن سؤال ما خجًال من الناس (    ). 

٣. ترك األمر بالمعروف حياء من األصدقاء (    ).

«بضع» هو عدد بين:   

١. الثالثة والتسعة (    )       ٢. العشرة والعشرين (    )        ٣. العشرين والتسعين (    ).

22 لماذ كانت (َال إَِلَه إِالَّ اهللاُ) أعلى شعب اإليمان؟

ورد في اآليات العشر األولى في سورة األنفال آية تدل على أن اإليمان يزيد وينقص، اذكرها. 33
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..................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

بعد أن درست هذه ................................................................................................................
الوحـدة وتعـلمت 
ما في أحاديثها من 
فوائد وآداب، ماذا 

تنوي أن تعمل؟
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ˆÉH ø¶dG ø°ùM

من اأعمال من اأعمال 
القلوبالقلوب

 الوحدة الثانية الوحدة الثانية
 من أعمال القلوبمن أعمال القلوب



2٤2٥

وب
لقل

ل ا
عما

ن اأ
م

تنقسم األعمال إلى أعمال اجلوارح وهي األعمال الظاهرة كالصالة والصيام والزكاة ونحوها، وإلى 
أعمال القلوب وهي األعمال الباطنة كاإلخالص واخلوف والرجاء ونحوها، ومنزلة أعمال القلوب 
عظيمة وأهميتها كبيرة ملا لها من أثر كبير في صالح العبد واستقامته، وفي هذه الوحدة نذكر 

بعضًا من أعمال القلب التي ال يكمل اإلميان إال بها.

ستدرس في هذه الوحدة:
قول النبي ˜: «لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من العقوبة ما طمع بجنته أحد،...».

قول النبي ˜: «اجلنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك».
قول النبي ˜: «ال ميوتن أحدكم إالَّ وهو يحسن الظن باهللا عز وجل».

قول النبي ˜: «لو أنكم كنتم  على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير،.».
قول النبي ˜: «من قال -يعني إذا خرج من بيته- بسم اهللا توكلت على اهللا الحول وال قوة إال باهللا ...».

١- توضح مفهوم اخلوف والرجاء وتوازن بينهما.
٢- توضح معنى حسن الظن باهللا وفوائده.

٣- حتسن الظن باهللا في جميع أحوالك.
٤- تدرك مفهوم التوكل وتالزمه في جميع أمورك.

ويتوقَّع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن:

أحاديث الوحدةأحاديث الوحدة
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عن أبي هريرة ‹ أن رسول اهللا ˜ قال:  
ِتِه َأَحٌد َوَلْو  « َلْو َيْعَلُم اْملُْؤِمُن َما ِعْنَد اِهللا ِمَن اْلُعُقوَبِة َما َطِمَع ِبَجنَّ

ِتِه َأَحٌد » (١). ْحَمِة َما َقَنَط ِمْن َجنَّ َيْعَلُم اْلَكاِفُر َما ِعْنَد اِهللا ِمَن الرَّ
ُة َأْقَرُب ِإَلى  نَّ عن عبد اهللا بن مسعود ‹ قال: قال النبي ˜: « اْجلَ 

اُر ِمْثُل َذِلَك » (٢). َأَحِدُكْم ِمْن ِشَراِك َنْعِلِه َوالنَّ
(١) أخرجه البخاري: برقم: (٦٤٦٩)، ومسلم، برقم: (٢٧٥٥). 

(٢) أخرجه البخاري: برقم: ( ٦٤٨٨).

AاLو± والرÿا

سبق التعريف به في الدرس األول ص ١٣.  

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

(٢) أخرجه أحمد: برقم ٧٠٦٩.  (١) أخرجه احلاكم:٣١٣/٣.    
(٤) أخرجه أحمد: برقم ٧٠٦٦. (٣) أخرجه أحمد: برقم ٧٠٦١.     

 

قال  بأبي عبدالرحمن(١)،   ˜ الرسول  الهذلي،كناه  بن مسعود  اهللا  اجلليل عبد  الصحابي  هو 
رسول اهللا ˜: «َلِرْجُل عبد اهللا أثقُل في امليزان يوم القيامة من ُأُحد» (٢).

أسلم مبكة قدميًا، وهو أول من جهر بالقرآن الكريم أمام الكفار بمكة، وهاجر الهجرتني وشهد بدراً 
واملشاهد كلها مع رسول اهللا ˜، وهو صاحب نعل رسول اهللا ˜، كان يلبسه إياها إذا قام، فإذا جلس 
ٌم ُمَعلٌَّم».(٣) وكان حسَن الصوت بالقرآن  أدخلها في ذراعه، قال له الرسول ˜: «يرحمك اهللا إنك ُغَليِّ
ا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن ُأمِّ عبد».(٤) وكان ّ إذا هدأت  قال ˜: «من أحبَّ أن يقرأ القرآن َغّضً

العيون قام يصلي بالليل فُسمع له َدِويٌّ َكَدِويِّ النحل، مات ّ  باملدينة ودفن بالبقيع سنة (٣٢هـ).

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 

-  ما الذي يبعث على الرجاء 
واألمل؟

-  ما الذي يؤدي للخوف من 
اهللا؟

-  ما الذي يؤدي إلى القنوط 
من رحمة اهللا؟

يوقن  وهو  املؤمن  -  ما شعور 
اهللا وشـــدة  بــســعــة رحــمــة 

عقابه؟ 

اقرأ احلديثني اآلتيني لتتعرف على ذلك؟
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اخلوف: هيبة في القلب هللا سبحانه وتعالى، مع اخلضوع والتذلل.مü°£لëاتمü°£لëات
الرجاء: الطمع في كرم اهللا وفضله.

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

   يرغبك نبيك وحبيبك محمد ˜ في اجلنة فهي قريبة ملن أطاعه واتبع أمره، ويحذرك من النار فهي قريبة 
ممن عصاه وخالف أمره.

    ومما يوصل إلى اجلنة األعمال الصاحلة التي من أهمها:................................... 
و ...............................  واالبتعاد عن احملرمات مثل: ........................ 

و ........................... و ..........................
    ال حتتقر شيئًا من املعروف. فإنك قد تعمل حسنة وفي نظرك أنها يسيرة فيرحمك اهللا بها ويدخلك 

اجلنة، فقد سقى رجل كلبًاً فدخل اجلنة، و أزاح رجل غصن شوك عن الطريق فدخل اجلنة.
    التهاون بشيء من املعاصي قد يكون سببًا للعقوبة. فقد دخل رجل النار بسبب كلمة قالها، ودخلت 

امرأة النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت.
    إذا أذنبت ووقعت في معصية فال تقنط من رحمة اهللا بل ُتْب إليه مما وقعت فيه، فإن اهللا غفور رحيم، ورحمته 
.[ [سورة الزمر آية ٥٣ Zª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } | { z y x w v u t[  واسعة

    الرجاء الكاذب أن تعصي اهللا وترجو رحمته من غير توبة وهذا غرور.
    اخلوف احلقيقي من اهللا هو الذي مينع صاحبه من ارتكاب احملرمات فال يترك الصالة وال يخون وال 

يسرق وال ............................... وال ...................................
وال ........................ ألنه يخاف اهللا.

    وازن في حياتك بني اخلوف من عذاب اهللا ورجاء رحمته، حتى ال تقنط من رحمته فتشدد على نفسك 
وال تغتر بعظم رحمته فتتهاون باملعاصي، فما اجتمع اخلوف من عذاب اهللا ورجاء رحمته في قلب مؤمن 

نه مما يخاف.  إال أعطاه اهللا ما يرجو وَأمَّ

معناهاالكلمة 
يئس.قنط 

راك ْيُر املوجود أعلى النعل. الشِّ السَّ

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات
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áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

ُب إلى اهللا تعالى بعمل الطاعات وترك املعاصي صغيرها وكبيرها.  َأَتَقرَّ
  ال أحتقر شيئًا من املعروف، وال أستهني بشيء من املعاصي.

 أرجو رحمة اهللا وأخاف عذابه.

ح  والرجاء، وضِّ اخلوف  بني  يجمع  أن  املسلم  على  يجب  

داللة احلديثني على ذلك.
َه الرسول ˜ قرب اجلنة والنار؟ وعالم يدل ذلك؟ ِبَم َشبَّ 

أم  اهللا  برحمة  رها  ُتَذكِّ فهل  ألمر سوء  نفسك  دعتك  إذا  

بعقوبته؟ وملاذا؟

َبّني ِضدَّ ُكٍل ِمْن: 

؟ ِمبَ اشتهر الصحابي اجلليل عبد اهللا بن مسعود       







ضدهاالكلمة م
العقوبة١
القنوط٢

من أقوال السلف في اخلوف والرجاء (١):
عــن عبـد اهللا بـن عكـيـم قـال: َخـَطـَبــنـا أبو بكر 
‹ فقال: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى اهللا 
وأن تثنوا عليه مبا هو له أهل وأن تخلطوا الرغبة 
أثنى  اهللا  فإن  باملسألة  اإلحلاف  بالرهبة وجتمعوا 

على زكريا وعلى أهل بيته فقال تعالى: 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ˚

˝Ã Â Á À¿.[سورة األنبياء آية ٩٠]

(١) شعب اإلميان للبيهقي برقم: (١٠٥٩٤).
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™Hس الراSالدر

(١) أخرجه مسلم: برقم: ( ٢٨٧٧ ).

 عن جابر بن عبد اهللا  األنصاري قال: 
سمعت رسول اهللا ˜ قبل موته بثالثة أيام يقول: «َال َميُوَتنَّ َأَحُدُكْم 

 .(١) « نَّ ِباِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ َوُهَو ُيْحِسُن الظَّ

ْنُه في املكان املخصص بالتعاون مع زمالئك اختر عنوانًا مناسبًا للحديث وَدوِّ

ذهب إبراهيم عليه الصالة و السالم بزوجته هاجر وولده إسماعيل الذي كان رضيعًا حتى وضعهما 
في واٍد بني جبال مكة ليس معهما أحد ثم ذهب عنهما، فقامت إليه هاجر وقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتدعنا ها هنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبها، فلما تكرر سؤالها وهو ال يجيبها قالت له: 

آهللا أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: فإذن ال يضيعنا.
ما الرابط بني هذه القصة و احلديث اآلتي؟

(١) أخرجه مسلم برقم: (١٨١٣). (٢) أخرجه الترمذي برقم: (٣٨٥٢)، والـمراد بـ (ليلة البعير): الليلة التي باع فيها جابر ّ بعيره للنبي ُ.


هو الصحابي اجلليل جابر بن عبد اهللا بن  عمرو األنصاري الخزرجي، شهد بيعة العقبة مع السبعين 

وكان أصغرهم.
 قال ‹: غزوت مع رسول اهللا ˜ سبع عشرة غزوة، وقال: لم أشهد بدًرا وال ُأُحًدا؛ منعني أبي من 
أجـل الـبقـاء عـنـد أخـواتـي فـلـما ُقـتـِل يـوم ُأُحـد لم أتخلف عن رسول اهللا ˜ في غزوة قط (١)، وعن 

جابر ‹ قال: استغفر لي رسول اهللا ˜ ليلة البعير خمًسا وعشرين مرة.(٢)
وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، وكان مفتي المدينة في زمانه.

مات ‹ سنة (٧٨ هـ).

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

   املؤمن يحسن الظن بربه طيلة حياته حتى مماته، فقد قال تعالى في احلديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي». (١)
   حسن الظن باهللا إن َحَمل على العمل الصالح وحث عليه، فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة واالنهماك في     

   املعاصي فهو غرور.
   كلما كان العبد حسن الظن باهللا حسن الرجاء فيما عنده، لم يخيب اهللا أمله ولم يضيع عمله.

   من األمثلة على حسن الظن باهللا:
  أن العبد إذا دعا اهللا عز وجل ظن أن اهللا ..................................................
  وإذا أذنب واستغفر ظن أن اهللا .........................................................
      وإذا عمل صاحلًا ظن أن اهللا ...........................................................

   سوء الظن باهللا عالمة على اجلهل به، ويؤدي إلى اإلكثار من املعاصي، أو التشديد على النفس.
   من األمثلة على سوء الظن باهللا:

    أن يعمل العبد الطاعات ويظن أن اهللا لن يقبلها منه فيقنط من رحمته.
...............................................................................   
...............................................................................    

   في أوقات الشدة واملصائب ينبغي للمسلم أن يتذكر رحمة اهللا وكرمه ولطفه، فإن ذلك يساعد على   
   تخفيف املصيبة وجتاوز الشدة.

معناهاالكلمة 

يعتقد أنه يرحمه ويعفو عنه.يحسن الظن باهللا

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات

ملاذا تخلف جابر بن عبداهللا ‹ عن املشاركة في غزوة أحد؟ وعالَم يدل ذلك؟
.............................................................................................................

(١) أخرجه البخاري برقم: (٧٥٠٥)، ومسلم برقم: (٢٦٧٥).

ـــر uـكa



3٠3١

وب
لقل

ل ا
عما

ن اأ
م

áيـFـراKEمعـلومات ا
السلف وحسن الظن باهللا:

قال عبداهللا بن مسعود ‹: «والذي ال إله غيره ما ُأعطي عبٌد مؤمن شيئًا خيراً من حسن الظن باهللا عزوجل، والذي ال 
(١) إله غيره ال يحسن عبد باهللا عزوجل الظن إال أعطاه اهللا ظنه، ذلك بأن اخلير في يده».

 وكان سعيد بن جبير رحمه اهللا يدعو ويقول: «اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك». (٢)
وسفيان الثوري رحمه اهللا كان يقول: «ما ُأحب أن حسابي ُجعل إلى والدي، فربي خير لي من والدي». (٣)  

أعد صياغة تعريف (حسن الظن باهللا) بأسلوبك. 

ن املسلم ظنه باهللا عز وجل؟ كيف ُيحسِّ 

  استخرج ثالثًا من فوائد احلديث.

بنيِّ عالقة هذا احلديث باحلديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي ....». 

اذكر ثالثًا من فضائل الصحابي اجلليل جابر ‹. 







(١) كتاب حسن الظن باهللا عزوجل، ص ( ٩٦ ).
(٢) سير أعالم النبالء: ٣٢٥/٤.

(٣) حسن الظن باهللا عزوجل، ص ( ٤٥ ).

áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

  أعمل الصاحلات وُأحسن الظن باهللا.
  أرجو رحمة اهللا وعفوه في حياتي وعند مماتي. 
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(١) أخرجه الترمذي: برقم: (٢٣٤٤)،
(٢) أخرجه أبو داود: برقم: (٥٠٩٥)، والترمذي: برقم: (٣٤٢٦)، وصححه ابن حبان: برقم (٨٢٢).

عن عمر بن اخلطاب ‹ قال: قال  
ِلِه  ُلوَن َعَلى اِهللا َحقَّ َتَوكُّ رسول اهللا ˜:«َلْو َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتَوكَّ

ْيُر َتْغُدو ِخَماًصا َوَتُروُح ِبَطاًنا» (١). َلُرِزْقُتْم َكَما ُيْرَزُق الطَّ
 عن أنس بن مالك ‹أن النبي ˜ قال: « َمْن َقاَل - َيْعِني ِإَذا َخَرَج        

َة ِإالَّ ِباِهللا ُيَقاُل َلُه: ُكِفيَت  ْلُت َعَلى اِهللا َال َحْوَل َوَال ُقوَّ ِمْن َبْيِتِه - ِبْسِم اِهللا َتَوكَّ
ْيَطاُن» (٢). ى َعْنُه الشَّ َوُوِقيَت َوَتَنحَّ

الدرSس اÿام�سالدرSس اÿام�س

الطيــور تترك أماكنهــا فترة من الزمن 
ثم تعود إليها، فيا ترى من أجل ماذا 

تكبدت هذا العناء والتعب؟

اقرأ احلديث اآلتي لتعرف ذلك:

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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اختر أي العناوين اآلتية أنسب ملوضوع احلديثني ثم اكتبه في مكان عنوان الدرس:
(أسباب حتصيل الرزق - التوكل على اهللا - آداب اخلروج من املنزل)

 

هــو الخليفــة الراشــد عمر بــن الخطاب بن نفيل القرشــي، أبو حفــص، أمير المؤمنين، أســلم بمكة 
: «بينا أنا نائم... وُعِرض عليَّ عمر، وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته  قديًما، قال رسول اهللا̃ 

ين».(١) يا رسول اهللا قال الدِّ
يَّ   قال رسول اهللا ˜: «بينا أنا نائم إذ رأيت َقَدًحا ُأتيت به، فيه لبن فشربت منه حتى إني ألرى الرِّ
لت ذلك يا رســول اهللا؟ قال:  يجري في أظفاري ثم َأعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا: فما أوَّ

العلم ». (٢)
وهــو أول مــن دون الدواويــن فــي العطاء لمنح المســلمين من بيــت المال، ومن خشــيته هللا أنه كان في 
وجهه خطان أسودان من البكاء، وكان ال تأخذه في اهللا لومة الئم، وقال ابن مسعود ‹: مازلنا أعزة 

منذ أسلم عمر‹.
استشهد في آخر ذي الحجة سنة (٢٣ هـ)، وهو ابن (٦٣) سنة. ودفن مع رسول اهللا̃  وأبي بكر ‹

. في حجرة عائشة

(١) متفق عليه: البخاري برقم: (٣٦٩١)، ومسلم برقم: (٢٣٩٠). 
(٢) متفق عليه: البخاري برقم: (٣٦٨١)، ومسلم برقم: (٢٣٩١).

(٣) أخرجه مسلم برقم: (٢٤٨١).

 

ه ُأمُّ ُسليم  ، وُأمُّ اه بذلك النبي̃  هو الصحابي اجلليل أنس بن مالك بن  النضر األنصاري، أبو حمزة كنَّ
بنت ملحان، صحب النبي ˜ أتم الصحبة والزمه أكمل المالزمة، وخدمه عشر سنين مدة مقامه 

بالمدينة منذ هاجر إلى أن مات.
 دعا له النبي ˜ فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة»، قال أنس: فقد رأيت اثنتين وأنا أرجو 

الثالثة. (٣)
وعن أنس بن سيرين قال: كان أنس ‹ أحسن الناس صالة.
مات ‹ سنة (٩٣ هـ)، بالبصرة، وهو ابن (١٠٧) سنين.

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…
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معناهاالكلمة 
تذهب أول النهار.تغدو

ضامرة البطون من اجلوع.خماصًا

ترجع آخر النهار.تروح

َبع.بطانًا ممتلئة البطون من الشِّ

ابتعد.تنحى

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات

التوكل: هو االعتماد على اهللا وحده ال شريك له في جميع األمور الدينية والدنيوية.مü°£لëاتمü°£لëات

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

التوكل على اهللا صفـة من صفـات املؤمنني، به تتحقق طمأنينة النفس وراحة القلب، قال تعالى: ﴿
.(٢)﴾ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿

ْل هذه الطيور الصغيرة تذهب من أوكارها   توكلك على اهللا من أعظم األسباب التي َتْسَتْجِلُب بها الرزق، َتَأمَّ
         كل صباح تستجلب رزق اهللا، فتعود وقد ُملَئت بطونها.

  توكلك على اهللا في طلب الرزق، يلزم منه أن تسعى وجتد في طلبه.
  ليس من التوكل ترك العمل وعدم األخذ باألسباب فهذا مخالف لسنة اهللا عزَّ وجل في الكون.

(١) سورة املائدة آية: ٢٣. (٢) سورة الطالق آية: ٣.
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  محافظتك على الدعاء الذي أرشدك إليه النبي ˜ عند اخلروج من املنزل مما يحفظك اهللا به.

  من ثمرات التوكل على اهللا:
أن اهللا يكفيك ما يهمك ويقيك من الشر.

الطمأنينة وراحة النفس.
...........................................................................
........................................................................... 
  تأمل قصة الرسول ˜ وأبي بكر ‹ عندما كانا في الغار، ومشركو قريش يبحثون عنهما لقتلهما، فقال 

أبو بكر‹: يا رسول اهللا لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا فقال رسول ˜: .......................
    هناك أمور تنافي التوكل على اهللا فاحذر من الوقوع فيها، ومنها ما كان يعمله أهل اجلاهلية كالتطير والتشاؤم 
و......................................  و ............................................

 يلقب عمر بن الخطاب ‹ بالفاروق، فلماذا؟
..........................................................................................................

áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

أتوكل على اهللا في جميع أموري فهو حسبي.
أتوكل على اهللا وأعمل األسباب.

أحافظ على دعاء الخروج من المنزل.

ـــر uـكa
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ا جهر رسول اهللا ˜ بالدعوة، ودعا الناس، وتبعوه، وخالفه املشركون، وقاموا ضد دعوته، وضايقوه، آذوه بالقول وبالفعل،  لـمَّ
‹. وملا سمع  أبو بكر  بأمر اهللا، وصحبه  ‹، فهاجر  أبو بكر  إال  املدينة ولم يصحبه  إلى  بالهجرة من مكة  له  فأذن اهللا 
املشركون بخروجه من مكة، جعلوا ملن جاء به مئتي بعير، وملن جاء بأبي بكر مئة بعير، وصار الناس يطلبونهما في اجلبال، وفي 
ثالث ليال، فقال أبو  األودية وفي املغارات، وفي كل مكان، حتى وقفوا على غار ثور الذي اختبأ فيه النبي ˜ وأبو بكر ‹
بكر ‹: يا رسول اهللا لو نظر أحدهم إلى قدميه ألبصرنا، فقال: «ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما» وفي كتاب اهللا تعالى أنه قال: 

[التوبة:٤٠]. ﴾¬  «  ª  ©  ¨﴿

áيـFـراKEمعـلومات ا

كيف يحقق التوكل طمأنينة النفس وراحة القلب؟ 

من خالل دراستك للحديث فإن معنى تغدو: 

      تذهب أول النهار.   

      تذهب آخر النهار.

      تذهب وسط النهار.

استدل من احلديث على أن فعل األسباب ال ينافي التوكل على اهللا. 

ما امليزة التي متيز بها الصحابي اجلليل أنس بن مالك ‹؟ 



كيف يحقق التوكل طمأنينة النفس وراحة القلب؟كيف يحقق التوكل طمأنينة النفس وراحة القلب؟كيف يحقق التوكل طمأنينة النفس وراحة القلب؟ 

من خالل دراستك للحديث فإن معنى تغدو:من خالل دراستك للحديث فإن معنى تغدو:من خالل دراستك للحديث فإن معنى تغدو:من خالل دراستك للحديث فإن معنى تغدو: 

            تذهب أول النهار.تذهب أول النهار.تذهب أول النهار.تذهب أول النهار.      

                  تذهب آخر النهار.تذهب آخر النهار.تذهب آخر النهار.تذهب آخر النهار.

                  تذهب وسط النهار.تذهب وسط النهار.تذهب وسط النهار.تذهب وسط النهار.

استدل من احلديث على أن فعل األسباب ال ينافي التوكل على اهللا.استدل من احلديث على أن فعل األسباب ال ينافي التوكل على اهللا.استدل من احلديث على أن فعل األسباب ال ينافي التوكل على اهللا.استدل من احلديث على أن فعل األسباب ال ينافي التوكل على اهللا. 

ما امليزة التي متيز بها الصحابي اجلليل أنس بن مالك ما امليزة التي متيز بها الصحابي اجلليل أنس بن مالك ما امليزة التي متيز بها الصحابي اجلليل أنس بن مالك ما امليزة التي متيز بها الصحابي اجلليل أنس بن مالك ‹‹‹؟ 
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 ماذا يفعل اإلنسان إذا وقع في ذنب؟

 اختر املوقف الذي تراه صحيحًا بوضع عالمة (�) أمامه في كل ما يأتي:
أرجو رحمة اهللا وأخاف عقابه.                           (        ) أ 

أعمل املعاصي فأرجو رحمة اهللا.                        (        )       ب 
ال أحتقر شيًئا من الطاعات وال أستهني بشيء من املعاصي.         (        ) ج 
عند اقتراب املوت ُأغلِّب جانب اخلوف من اهللا عز وجل.            (        ) د 

أعمل الصاحلات وأحسن الظن باهللا.                       (        )    هـ 
أتوكل على اهللا في جميع أموري فهو حسبي.               (        ) و 
الشيطان يتحني الفرص لإلضرار باملسلم وأنا أحتصن منه بذكر دعاء اخلروج من املنزل.     (        ) ز 
رزقي سيأتي دون أن أعمل.             (         ) ح 

بنيِّ عالقة التوكل على اهللا بحسن الظن به سبحانه.  

 هل ُيَعدُّ من وقع في املعاصي واستمر عليها دون توبة محسًنا الظن باهللا؟ وضح ذلك.

 ما اآلثار املترتبة على حسن الظن باهللا؟

[سورة اجلمعة آية  ﴾A @ ? > = < ; : 9 8﴿ اذكر فائدة تستفيدها من قوله تعالى: 

.[١٠

 بنيِّ العالقة بني موضوعات الوحدة.

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:
      إذا وقع إنسان في معصية فإنه:

١- يغلب جانب اخلوف من اهللا.   ٢- يغلب جانب الرجاء.    ٣- يجمع بني اخلوف والرجاء.
      تغليب جانب اخلوف من اهللا حال احلياة يؤدي إلى:

١- حسن الظن باهللا.   ٢- القنوط من رحمة اهللا.                 ٣- الغرور.
      من حسن الظن باهللا:

١- اإلقبال على األعمال الصاحلة.   ٢- اإلكثار من املعاصي.           ٣- التشديد على النفس.

ج

ب

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

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

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

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

بعد أن درست هذه ................................................................................................................
الوحـدة وتعـلمت 
ما في أحاديثها من 
فوائد وآداب، ماذا 

تنوي أن تعمل؟
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وقراAة وقراAة 
¿ Bالقرا¿ Bالقرا

الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة 
الصالة وقراءة القرآنالصالة وقراءة القرآن



٤٠

يتعبد المصلون بطول تالوة القرآن أثناء صالتهم بالليل والنهار، وسميت الصالة قرآنًا كما في قوله تعالى:
[                  [سورة اإلسراء آية ٧٨

 فعالقة الصالة بالقرآن وثيقة، وفي هذه الوحدة ستتعرف على فضل الوضوء والصالة وباألخص صالتي الفجر 
والعشاء وفضل األذان والصف األول، وفضل القرآن وشيٍء من آداب تالوته واالستماع إليه.

ستدرس في هذه الوحدة:
قول النبي  ¤:«ذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة...».

قول النبي ¤:«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ....».
قول النبي ¤:«من صلى صالة الصبح فهو في ذمة اهللا». 

قول النبي ¤:«من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ...». 
قول النبي ¤:«لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا .....».

قول النبي ¤: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ....».
قول النبي ¤:«تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من اإلبل في عقلها».

قول النبي ¤  لعبداهللا بن مسعود ‹: «اقرأ علي، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل! ..».

ويتوقَّع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن:

١- تبين األجر المترتب على أداء صالتي العشاء والفجر. 
٢- تحافظ على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها.  

٣- تذكر فضل النداء للصالة.
٤- تحرص على التبكير إلى الصالة، والصالة في الصف األول.

٥- تستشعر فضل القرآن وتحرص على تالوته وحفظه والعمل به. 
٦- تدرك خطورة كبائر الذنوب. 

٧- تدرك سعة فضل اهللا عز وجل وكرمه على عباده بمضاعفة أجورهم.

أحاديث الوحدةأحاديث الوحدة

||                 [                                   |                 |                                                   |                 |                 [سورة اإلسراء آية ٧٨
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اآلتية أشمل ملوضوعات احلديثني: أي العناوين
فضل الوضوء والصالة وماتكفر من الذنوب. فضل اجلمعة.  فضل الصلوات اخلمس.  فضل الوضوء.     

الدرSس ال�°اSOسالدرSس ال�°اSOس

(١) أخرجه مسلم: برقم: (٢٤٤).
(٢) أخرجه مسلم: برقم: (٢٣٣)، والترمذي: برقم: (٢١٤).

  عن أبي هريرة ‹ أن رسول اهللا ¤ قال:    
َأ اْلَعْبُد اْلـُمْسِلُم َأْو اْلـُمْؤِمُن َفَغَسَل َوْجَهُه َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكلُّ  «ِإَذا َتَوضَّ  

    َخِطيَئٍة َنَظَر ِإَلْيَها ِبَعْيَنْيِه َمَع اْملَاِء َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْملَاِء َفإَذا َغَسَل َيَدْيِه َخَرَج ِمْن
 َيَدْيِه ُكلُّ َخِطيَئٍة َكاَن َبَطَشْتَها َيَداُه َمَع اْملَاِء َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْملَاِء َفإَذا َغَسَل ِرْجَلْيِه َخَرَجْت 

ُنوِب» (١). ا ِمْن الذُّ ُكلُّ َخِطيَئٍة َمَشْتَها ِرْجَالُه َمَع اْملَاِء َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْملَاِء َحتَّى َيْخُرَج َنِقّيً
ُمَعُة ِإَلى  ْمُس َواْجلُ َلَواُت اْخلَ   عن أبي هريرة ‹  أن رسول اهللا ¤ قال: «الصَّ

اَراٌت ِلَما َبْيَنُهنَّ َما َلْم ُتْغَش اْلَكَباِئُر» (٢). ُمَعِة َكفَّ اْجلُ

سبق التعريف به في الدرس األول ص ١٣.  
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معناهاالكلمة 
اكتسبتها.بطشتها

ُتعمل.ُتْغَش

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات

شرع اهللا الوضوء وجعله شرطًا للصالة، فال تصح الصالة بدونه.
ُيْعَرفون بالبياض   للوضوء فضائل كثيرة منها: أنه سبب لدخول اجلنة، وأن املؤمنني من أمة محمد ¤ 

والنور في أعضاء الوضوء يوم القيامة، ومنها ما يحصل للمتوضئ من تكفير السيئات.
ا بتطهيره للبدن من األوساخ، ومعنوّيًا مبا يتفضل اهللا عليه من  يقابل العبد ربه في الصالة نظيفًا طاهراً حسّيً

تكفير الذنوب والسيئات، فاحتِسْب عند كل وضوء أن يكفر اهللا به من خطاياك.
مما يكفر اهللا به السيئات الصلوات اخلمس، فيكفر اهللا بها سيئات اليوم، فاحرص على احملافظة عليها حتى 

يكفر اهللا بها سيئاتك.
بها  اهللا  يكفر  للجمعة  فــأداؤك  أسبوع،  بها سيئات  اهللا  فيكفر  اجلمعة،  السيئات صالة  به  اهللا  يكفر  مما 

السيئات من اجلمعة السابقة.
هناك أعمال أخرى يكفر اهللا بها صغائر الذنوب مثل: صيام رمضان، .........................
.......................................... ، ..................................
الذنوب التي يكفرها اهللا بهذه األعمال هي الذنوب الصغائر مثل: عدم رد السالم و ..............
............................................. و ...............................
أما كبائر الذنوب مثل عقوق الوالدين  و ........................ و ......................

فإنها حتتاج إلى توبة، فاحرص على اجتناب املعاصي وإذا ابتليت باقتراف شيء منها فبادر بالتوبة واالستغفار 
ليغفر اهللا لك الكبائر والصغائر.

كثرة الطرق واألعمال التي يكفر اهللا بها من سيئات عباده دليل على سعة فضل اهللا وعظيم رحمته    
وكثرة جوده وكرمه.  

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه
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ما احلكمة من تعدد املكفرات التي يكفر اهللا بها ذنوب العباد؟ 
.............................................................................................................

الفجر

العشاءالظهر

املغربالعصر

كفارة ملا بينهن ما 
لم تغش الكبائر

كفارة ملا بينهن ما لم تغش الكبائر

اجلمعة اخلميساجلمعة األربعاء الثالثاء االثنني األحد السبت

áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

  أحافظ على الوضوء، وآتي به على الوجه الصحيح.
  أواظب على الصلوات اخلمس وصالة اجلمعة وأحتسب على اهللا أن يكفر بها عني السيئات.

ـــر uـكa
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َعَمٍل  ِبأْرجى  ْثِني  ِبالُل َحدِّ الَفْجِر: «يا  ِعْنَد َصالِة  › ِلِبَالٍل قاَل  ¤ النبيَّ أنَّ  › ُهَرْيَرَة أِبي  َعْن 
ِة» قال: ما َعِمْلُت َعَمًال أْرجى ِعْنِدي  َعِمْلَتُه في اإلْسَالِم فإنِّي َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْيَك َبْيَن َيَديَّ ِفي الَجنَّ
ُأَصلَِّي» (١).    أْن  ِلي  ُكِتَب  ما  ُهوِر  الطُّ ِبذِلَك  ْيُت  َصلَّ إالَّ  َنَهاٍر  أْو  َلْيٍل  ِفي ساَعِة  ُطُهوًرا  ْر  أَتَطهَّ َلْم  أنِّي 

( دف نعليك: حركتهما)

عالم يدل تكفير اهللا  لذنوب َمْن توضأ وأحسن الوضوء؟ 

استنبط وجه الشبه بني الصالة والوضوء في هذين احلديثني؟ 

ما الذنوب التي ال يشملها التكفير بالوضوء والصالة؟ مع التعليل؟ 

كيف تستدل بهذا احلديث على ما يأتي: 

    فضل اهللا على عباده.

    تفاوت الذنوب واملعاصي.  







(١) متفق عليه: البخاري برقم: (١١٤٩)، ومسلم برقم: (٢٤٥٨).

٢

١

اإليمان
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™Hس ال�°اSالدر™Hس ال�°اSالدر™Hس ال�°اSالدر™Hس ال�°اSالدر™Hس ال�°اSالدر™Hس ال�°اSالدر™Hس ال�°اSالدر™Hس ال�°اSالدر

(١) أخرجه مسلم: برقم: (  ٦٥٧ ).
(٢) أخرجه مسلم: برقم: ( ٦٥٦ ).

 عن جندب بن عبد اهللا ‹ قال: قال: رسول اهللا  ¤: «َمْن َصلَّى    
ِة اِهللا ».(١) ْبِح َفُهَو ِفي ِذمَّ          َصَالَة الصُّ

 عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان ‹ املسجد بعد
          صالة املغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي سمعت رسول اهللا ¤

ْبَح ِفي َجَماَعٍة   ْيِل َوَمْن َصلَّى الصُّ َا َقاَم ِنْصَف اللَّ         يقول: « َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء ِفي َجَماَعٍة َفَكَأمنَّ
ُه ».(٢) ْيَل ُكلَّ َا َصلَّى اللَّ           َفَكَأمنَّ

(١) أخرجه ابن ماجة برقم: (٦١)

 

هو الصحابي الجليل جندب بن عبد اهللا البجلي أبو عبد اهللا، يقال له: جندب الخير، نزل 
الكوفة والبصرة، قال ‹: كنا مع النبي ¤ ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا اإليمان قبل أن 

نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماًنا.(١)
كان يوصي أصحابه بتقوى اهللا، والعنايِة بالقرآن، ولُزوِم جماعة المسلمين، وَتْرِك القتال 

في الفتنة، مات ‹ حوالي سنة (٧٠ هـ).

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…



٤٦

معناهاالكلمة 

العهد واألمان.الذمة

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات

اختر أي العناوين التالية أكثر مناسبة ملوضوع احلديثني واكتبه في املكان املخصص لعنوان الدرس: 
١- فضل قيام الليل.    

٢- فضل صالتي العشاء والفجر.    
٣- فضل صالة اجلماعة في املسجد.   

(١) أخرجه البخاري: برقم ٣٦٩٩.
   (٢) أخرجه احلاكم في املستدرك: ١٠٧/٣.

   (٣) أخرجه مسلم: برقم ٢٤٠١.

 

هو اخلليفة الراشد عثمان بن عفان القرشي، أمير املؤمنني ذو النورين، ولد في السنة السادسة بعد 
َج ُأمَّ كلثوم.  َة ثم ملا توفيت َتزوَّ ج ابنتي رسول اهللا ¤ رقيَّ عام الفيل، أسلم قدميًا وهاجر الهجرتني وتزوَّ
قال أنس بن مالك ‹: صعد رسول اهللا ¤ ُأُحداً وأبو بكر وعمر وعثمان  فرجف بهم فقال 
رسول اهللا ¤: «اثبت فإمنا عليك نبيٌّ وصديق وشهيدان». (١) وعن أبي هريرة ‹ قال: اشترى 
ز جيش العسرة في  عثمان بن عفان ‹ اجلنة من النبي ¤ مرتني َبْيَع احلق، حيث حفر بئر ُرومة وجهَّ
غزوة تبوك بتسع مئة وخمسني بعيراً وأمت األلف بخمسني فرسًا (٢) وهوأحد الستة الذين جعل عمر ‹
كان عثمان ‹ أوصلنا  الشورى فيهم، وأخبر النبي ¤ أن املالئكة تستحيي منه. (٣) قال علي ‹:
للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واهللا يحب احملسنني. استشهد باملدينة يوم اجلمعة سنة 

(٣٥هـ)، وُدفن بها ‹.

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…
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من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

م اإلسالُم أمر الصالة، فجعلها الركن الثاني من أركان اإلسالم، ورتب على احملافظة عليها األجور    عظَّ
الكثيرة.

  املسلم يفتتح يومه بصالة الفجر، فمن أداها في وقتها كانت سببًا ألن يحفظه اهللا سائر يومه فيكون ممن دخل 
في عهد اهللا وأمانه، فإذا ظلمه أحد في ماله أو نفسه أو عرضه فإن اهللا يقتص له منه.

  جعل اهللا ملن حافظ على الصلوات عمومًا وصالتي الفجر والعشاء خصوصًا األجر الكبير فمن صلى العشاء 
في جماعة كان له من األجر مثل ........................................................ 
ومن صلى الفجر في جماعة كان له من األجر مثل: ..........................................

عبر  لها عن حل  ونبحث  عنها  النوم  معاجلة مشكلة  فسنحاول  فيها  ورد  ما  وعظيم  الفجر    ألهمية صالة 
اخلطوات اآلتية: 

  بالتعاون مع زمالئي نبحث أسباب النوم عن صالة الفجر والتفريط في هذا األجر العظيم؟ 
    ضعف اإلميان. 

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

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

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

......................................................     
 اخلطوات املقترحة لعالج هذه املشكلة؟ 

     التبكير بالنوم.
......................................................     
......................................................     
......................................................     
......................................................     

áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

  أحافظ على الصالة جماعة في املسجد كي أنال األجر العظيم. 
  أتخذ األسباب التي تعني على القيام لصالة الفجر. 



٤8

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: 

      من صلى العشاء في جماعة يكتب له أجر قيام:
          ١- ليلة.           ٢- نصف ليلة.              ٣- ليلة ونصف.

      من صلى الفجر في جماعة يكتب له أجر قيام:
       ١- ليلة.           ٢- نصف ليلة.             ٣- ليلة ونصف.

      تزوج عثمان ‹ ابنتي النبي ¤:
       ١- رقية وأم كلثوم.       ٢- رقية وفاطمة.       ٣- فاطمة وأم كلثوم.

استنبط فائدة من قول الراوي: «دخل عثمان بعد صالة املغرب فقعد وحده». 

َلم إلى املساجد بالنور  ائني في الظُّ ح وجه الشبه بني حديث عثمان ‹ وحديث: «بشر املشَّ وضِّ 

التام يوم القيامة».(١)
من خالل قراءتك لسيرة  الصحابي جندب ‹. ما الوصايا التي كان يوصي بها أصحابه ‹؟ 







(١) أخرجه أبو داود برقم: (٥٦١)، والترمذي برقم: (٢٢٣).

áيـFـراKEمعـلومات ا

ِمْن ِحَكم مشروعية صالة اجلماعة:  
التواد بني املسلمني والتعارف بينهم.  .١

إظهار شعيرة من أعظم شعائر اإلسالم.  .٢
إظهار ِعزِّ املسلمني إذا دخلوا املساجد ثم خرجوا بهذا اجلمع.  .٣

تعليم اجلاهل فإن كثيراً من الناس يتعلم  ما يجهله في الصالة من خالل مشاهدة اإلمام أو املأمومني من حوله.   .٤
تعويد املسلمني كافة على االجتماع وعدم التفرق.  .٥

ضبط النفس وتعويدها على ذلك من خالل متابعة اإلمام و عدم التقدم عليه أو التأخر عنه.  .٦
٧.  شعور املسلمني باملساواة ففي املساجد يجتمع الغني والفقير والصغير والكبير.

أ

ب

ج
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(١) أخرجه البخاري: برقم: (٦١٥)، ومسلم: برقم: (٤٣٧).

أن رسول   › عن أبي هريرة  
فِّ  َداِء َوالصَّ اُس َما ِفي النِّ اهللا ¤ قال: «َلْو َيْعَلُم النَّ

َوَلْو  َالْسَتَهُموا  َعَلْيِه  َيْسَتِهُموا  َأْن  ِإالَّ  َيِجُدوا  َلْم  ُثمَّ  ِل  وَّ اْألَ
ْهِجيِر َالْسَتَبُقوا ِإَلْيِه َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفي اْلَعَتَمِة  َيْعَلُموَن َما ِفي التَّ

َتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا».(١) ْبِح َألَ َوالصُّ

الدرSس الãامن

رتب الكلمات اآلتية لتحصل على عنوان مناسب للدرس: 
(األول - فضل - للصالة - الصف - األذان - وفضل - والعشاء - الفجر - صالتي).

معناهاالكلمة 
األذان.النداء 

يقترعوا.يستهموا
التبكير.التهجير
صالة العشاء.العتمة

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات

املنافسة التي شاهدتها؟فما موضوع 
ومتى يلجأ الناس إلجراء القرعة؟

سبق التعريف به في الدرس األول ص ١٣.  

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 

هل شاهدت أناسًا تنافسوا في أمر 
ثم أجروا الُقْرعة بينهم؟



٥٠

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

حرصك على األعمال الفاضلة التي يحبها اهللا تعالى، دليل على علو همتك وقوة إرادتك.
الصف في  والــصــالة  األذان  وهــي:  الصاحلة  األعــمــال  من  عــدد  فضل  احلديث  هــذا  في   ¤ الــرســول  بــنيَّ 

    األول والتبكير للصالة وفضل صالتي الفجر والعشاء.
 لألذان فضائل عظيمة منها:

   أن املؤذنني أطول الناس أعناقًا يوم القيامة لشرف عملهم.
   أن كل من يسمع صوت املؤذن يشهد له يوم القيامة حتى الشجر واحلجر.

..........................................................................    
 للصالة في الصف األول فوائد كثيرة، منها:

    أن خير صفوف الرجال أولها.
   القرب من اإلمام.

    عدم انشغال الذهن مبن أمامك.
...........................................................................   

  للتبكير إلى الصالة فوائد كثيرة، منها:
   أن املبكر يعد في صالة ما دام ينتظر الصالة.

    أن الذي ينتظر الصالة تصلي عليه املالئكة وتدعو له باملغفرة والرحمة.
    التزود من اخلير بفعل النوافل وقراءة القرآن.

   إدراك تكبيرة اإلحرام.
..........................................................................     

  احملافظة على صالتي العشاء والفجر جماعة في املسجد لها فضائل عديدة، منها:
   أن من أداهما في وقتهما ُكتب له أجر قيام ليلة.

ائني إليها بالنور التام يوم القيامة. ر النبيُّ ¤ املشَّ    بشَّ
..........................................................................    
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áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

  أسابق بإذن مدير املدرسة لألذان.
  أحضر مبكرًا إلى الصالة ألقف في الصف األول.

  أحافظ على صالتي العشاء والفجر جماعة في املسجد.

áيـFـراKEمعـلومات ا

في  سبب  الــصــالة  وانــتــظــار  املسجد  ــى  إل التبكير 
على صالته  املرء  وإقبال  الصالة  في  القلب  حضور 
وذلك   _ الصالة  لُــبُّ  هو  _الــذي  فيها  وخشوعه 
زالت  اهللا  وذكــر  املسجد  في  مكثه  طــال  كلما  أنــه 
على  وأقبل  قلبه  عن  الدنيوية  ومتعلقاته  مشاغله 
ما هو فيه من قراءة وذكر، بخالف املتأخر فإن قلبه 
ال يزال مشغوًال مبا هو فيه من أمور الدنيا وقد قال 
ًنا أهمية اخلشوع وحضور  عليه الصالة والسالم مبيِّ
جَل لينَصِرُف وما ُكِتَب َلُه إالَّ  القلب في الصالة: «إنَّ الرَّ
ُعشُر صالِتِه، ُتسُعها، ُثمُنها، ُسبُعها، ُسدُسها، ُخمُسها، 

ُربُعها،ُثلُثها، ِنصُفها». (١)

د األعمال الفاضلة التي دل عليها احلديث. عدِّ 

اذكر حديثًا آخر يدل على فضل صالة الفجر. 







(١) أخرجه أبو داود برقم: (٧٩٦)، و النسائي برقم: (٦١٢)

 ملاذا ُخصَّ الصفُّ األول والنَداء باالستهام؟

ما األسباب التي تعني على التبكير إلى صالة الفجر؟ ـــر uـكa



٥2

™°Sس التاSالدر™°Sس التاSالدر

(١)  أخرجه مسلم: برقم: ( ٨٠٥ ).
(٢) متفق عليه: البخاري: برقم: ( ٥٠٣٣ )، ومسلم: برقم: (٧٩١  ).   

 عن النواس بن سمعان الكالبي ‹ قال: سمعت     
              النبي  ¤  يقول: « ُيْؤَتى ِباْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه الَِّذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن 

اِن َعْن َصاِحِبِهَما».(١)              ِبِه َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة َوآُل ِعْمَراَن ُحتَاجَّ
 عن أبي موسى األشعري ‹ عن النبي ¤ قال: «َتَعاَهُدوا اْلُقْرآَن َفَوالَِّذي َنْفِسي       

ًيا ِمْن اْإلِبِل ِفي ُعُقِلَها».(٢) ِبَيِدِه َلُهَو َأَشدُّ َتَفصِّ  

تعاهد القراB¿ وS π°†a°ورت« البقرة واBل عمرا¿تعاهد القراB¿ وS π°†a°ورت« البقرة واBل عمرا¿

حضر خالد لصالة اجلمعة مبكراً، واستطاع أن يدرك الصف األول، وأنصت للخطبة وإذا باإلمام 
يتحدث عن كتاب اهللا والفضائل الواردة في حفظه والعمل به، وكان مما حفظ خالد من اخلطبة 

احلديثان اآلتيان:

 

أن  علم  لما  البادية  سكن  حيث  العلم،  على  حريًصا  كان  الكالبي،  سمعان  بن  النواس  الجليل  الصحابي  هو 
المهاجرين واألنصار ال يسألون النبي ¤ شيئًا من العلم، لنهي النبي ¤ عن ذلك خشية أن يفرض عليهم، 
فرضي بالبقاء في البادية ليقدم إلى المدينة فيقيم أيامًا و أشهراً ليتسنى له سؤال النبي ¤ وطلب العلم، فقد قال 
‹: أقمت مع رسول اهللا ¤ بالمدينة سنًة، ما يمنعني من الهجرة إال المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل 

رسول اهللا  ¤ عن شيء (١). سكن الشام و مات بها ‹.

(١) أخرجه مسلم: برقم: (٢٥٥٣).

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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معناهاالكلمة 
ُتدافعان.حتاجان
حافظوا على قراءته وال تهجروه.تعاهدوا
يًا تًا وتخلُّصًا.َتَفصِّ تفلُّ
جمع عقال وهو احلبل الذي تربط به اإلبل.ُعُقلها

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات

 

(١) أخرجه البخاري: برقم ٢٨٨٤. ومسلم: برقم ٢٤٩٨.
(٢) أخرجه البخاري: برقم ٥٠٤٨. ومسلم: برقم٧٩٣.

هو الصحابي الجليل عبد اهللا بن قيس األشعري، دعا له الرسول ¤ فقال: «اللهم اغفر لعبد اهللا 
ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخًال كريًما»(١)، غزا وجاهد مع النبي ¤، وواله النبي ¤ هو 
ومعاًذا على القضاء في َزبيد وَعَدن، وشهد فتوح الشام، استعمله عمر ‹ على إمرة البصرة وهو 
الذي افتتح (األهواز وأصبهـان)، كـان حسـَن الصوت بتـالوة القـرآن، قـال عـنه الرسول ¤: «ُأْعِطـَي 
ا  مـزمـاًرا مـن مـزامـيــر آل داود».(٢)، قال اإلمام الذهبي رحمه اهللا: كان أبو موسى صواًما قواًما ربانّيً

زاهًدا عابًدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسالمة الصدر، وال اغترَّ  بالدنيا.
مات ‹ سنة (٤٢هـ) وُدفن بمكة.

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…
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من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

ثها مبا استفاد من اخلطبة وذكر لها احلديثني، قرر خالد وأخته أن  رجع خالد إلى بيته ولقي أخته وحدَّ
يتنافسا في جمع أكبر قدر من فوائد احلديثني وإرشاداتهما فكتبا هذه الفوائد: 

  أهل القرآن هم من قرأه وعمل به.
  َمن َقَرَأ القرآن ولم يعمل به لم يكن من أهله، وال يكون شفيًعا له بل يكون القرآن حجة عليه.

  قراءة القرآن والعمل به مما ُيهون على العبد أهوال يوم القيامة.
  فضل قراءة القرآن وبخاصة: سورتي البقرة وآل عمران.

  أن سورة البقرة وآل عمران تدافعان عن صاحبهما.
  لفظ «صاحبهما» يدل على كثرة القراءة واملالزمة للعمل بهما.

  من العمل بالقرآن:
- تالوته آناء الليل والنهار. - اجتناب نواهيه.  - امتثال أوامره.       

   احلث على حفظ القرآن وتالوته.
   حفظ القرآن نعمة وكرامة فاحملافظة عليها تكون بدوام املراجعة للحفظ والعمل به.

   من أقبل على القرآن باحملافظة والتعاهد يسر اهللا له حفظه، ومن أعرض عنه تفلت منه.   

قرر خالد بعد أن أدرك تلك الفوائد العظيمة أن يحفظ القرآن الكرمي، ناقش مع زمالئك وسائل حتقيق 
هذا القرار.

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

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

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

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

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

.................................................................................
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  ُأكثر من تالوة القرآن واالستماع إليه والعمل به ألكون من أهله.
   أجتهد في حفظ القرآن الكرمي، وإتقان ما حفظته.

  أحفظ القرآن الكرمي رجاء أن يشفع لي عند اهللا عز وجل.

د الصفات التي أعجبتك في أبي موسى  عدِّ 

األشعري ‹ وتود أن تتحلى بها.
اذكر األمور التي تعني املؤمن على العمل بالقرآن الكرمي. 

اذكر ثالثًا من فضائل حفظ القرآن الكرمي. 

د الصفات التي أعجبتك في أبي موسى  د الصفات التي أعجبتك في أبي موسى عدِّ د الصفات التي أعجبتك في أبي موسى عدِّ عدِّ







(١) الفوائد: ص (١٢٣-١٢٤).

áيـFـراKEمعـلومات ا

قال ابن القيم رحمه اهللا: هجر القرآن أنواع:
١- هجر سماعه، واإلميان به، واإلصغاء إليه. 

٢- هجر العمل به، والوقوف عند حالله وحرامه، وإن 
قرأه وآمن به.

٣- هجر حتكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين 
وفروعه.

٤- هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد املتكلم به منه.
٥- هجر االستشفاء والتداوي به في جميع أمراض 
ويهجر  غيره  من  دائــه  شفاء  فيطلب  وأدوائها  القلوب 

التداوي به وكل هذا داخل في قوله تعالى:˚¨ © 
[سورة الفرقان آية ٣٠] ˝² ± ° ¯ ® ¬ « ª

وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. (١)



٥٦

 

الدرSس العاT°رالدرSس العاT°ر

أنزل القرآن على نبينا محمد ¤ وهو الذي علمه ألصحابه، 
ومع ذلك كان يحب أن يستمع لقراءاتهم خاصة َمْن ُعرف عنه 
ُحسن الصوت وجودة القراءة كعبداهللا بن مسعود ‹، فكيف 

كان استماعه ¤ للقرآن؟ وما أثر ذلك عليه؟ 
اقرأ احلديث اآلتي لتعرف ذلك:

(١) [النساء: ٤١]
(٢) متفق عليه: البخاري: برقم: (٤٥٨٢)، ومسلم: برقم: (٨٠٠ ). 

  عن عبد اهللا بن مسعود ‹ قال: قال لي
 النبي ¤: «اْقَرْأ َعَليَّ ُقْلُت آْقَرُأ َعَلْيَك َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟ َقاَل: َفإنِّي 
َساِء َحتَّى َبَلْغُت،  ُأِحبُّ َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِري َفَقَرْأُت َعَلْيِه ُسوَرَة النِّ

َفَقاَل: (َأْمِسْك)، َفإَذا َعْيَناُه َتْذِرَفاِن».(٢)

سبق التعريف به في الدرس الثالث ص ٢٥.

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 

(١)
˝b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W˚
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اجلمعة إخالص 
النية هللا 

تعالي

اخلميس األربعاء الثالثاء

آداب تالوة القرآن الكرمي

االستعاذة 
باهللا من 

الشيطان 
الرجيم 

عند بداية 
التالوة

أن يكون 
على 
طهارة

أن ال 
يقرأ في 
األماكن 
املستقذرة

أن يحسن 
صوته 

بالقرآن 

أن يرتل 
القرآن 
ترتيًال 
بتمهل 
دون 
إسراع

القراءة 
بتدبر 

وخشوع

إذا مر 
بآية فيها 
سجدة 
سجد

إخالص 
النية هللا 

تعالى

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

القرآن الكرمي كالم اهللا، من قرأه أو استمع إليه وجد في نفسه من التأثر مبعانيه وألفاظه ما يقوده إلى اخلشوع    
واإلميان به.

  كان الرسول ¤ عند قراءة القرآن وسماعه، خاشعًا متدبراً، كما وصف ابن مسعود ‹.
   هناك أمور تساعد على اخلشوع عند تالوة القرآن واالستماع إليه، منها:

التالوة واالستماع بتدبر وحضور قلب.  
االستماع لقارٍئ حسن الصوت يرتل القرآن ترتيًال.  

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

..........................................................  
القلب  من حضور  وتزيد  اهللا،  لكتاب  وتعظيمك  احترامك  على  دليل  الكرمي  القرآن  تالوة  بآداب  تأدبك    

وخشوعه، ومن هذه اآلداب:

بعد أن قرأت احلديث السابق ما العنوان املناسب لهذا الدرس؟



٥8

  عالَم يدل: طلب النبي ¤ سماع القرآن من غيره؟

استخرج من احلديث ما يدل على توقير الصحابة  

للرسول ¤.
«قراءة القرآن سبب في طرد الشياطني»  هل هذه  

العبارة صحيحة؟ وضح ذلك.
 أمر اهللا باالستماع واإلنصات عند سماع القرآن، ما 

اآلية التي تأمر بذلك؟
استخرج من ترجمة عبداهللا بن مسعود ‹ ما ترى  

أنه سبب في استماع الرسول ¤ لقراءته.







التبيان في آداب حملة القرآن/اإلمام النووي ™ u°Sو™ u°Sو
معلومات∂معلومات∂

(٣) مصنف ابن أبي شيبة: (٣٥٥٢٧).(٢) شعب اإلميان برقم: (٢٠٦١).(١) مصنف ابن أبي شيبة برقم: (٣٤٦٤٦).

áيـFـراKEمعـلومات ا

حال السلف مع القرآن:
- عن نافع مولى ابن عمر      قال: ما قرأ ابن 

عمر       هذه اآلية قط إال بكى

(١).[ [سورة البقرة آية ٢٨٤
- عن ابن أبي مليكة قال: رأيت ابن عباس       في 
مكة،  إلــى  املدينة  ومــن  املدينة  إلــى  مكة  من  سفر 
يصلي ركعتني فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن 
يقرأ حرفًا حرفًا وُيكثر في ذلك من النشيج والنحيب

ويقرأ
(٢).[ [سورة ق آية ١٩

نشيج  قــال: سمعت  أنه  بن شــداد  اهللا  - عن عبد 
عمر ‹ وأنا في آخر الصف وهو يقرأ سورة يوسف 

                      

ملاذا بكى النبي ¤حني بلغ ابن مسعود ‹ قوله تعالى: 

˚b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W˝ [سورة النساء آية ٤١].

áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

  أقرأ القرآن بخشوع وتدبر.
 ألتزم بآداب تالوة القرآن تعظيًما له.

ـــر uـكa

˝X W V U T S R Q P O˚

˝L K J I H GF E D C˚

˝Ð Ï Î Í Ì Ë ˚(٣).[سورة يوسف آية ٨٦]
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كيف ُيْعَرُف أهُل الوضوء من غيرهم يوم القيامة؟ 

  ضع عالمة (   ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (   )  أمام العبارة غير الصحيحة مما يأتي:

(            ) أ  دل حديث أبي هريرة ‹ الثاني في الدرس (السادس) على عظم شأن الصالة.       
(            ) ب احملافظة على الوضوء مع ترك الصالة سبب لتكفير الذنوب.       
(            ) ج ترك الصالة يعد من صغائر الذنوب.         

 (            ) د يكفي لتكفير الذنوب احملافظة على صالة اجلمعة فقط دون باقي الصلوات.       

  ما العالقة بني الصالة والوضوء؟

  يدل حديث عثمان ‹ على فضل صالة اجلماعة، بنيِّ وجه الداللة.

  ما األمر املشترك في حديث جندب، وحديث: (احفظ اهللا يحفظك)؟

  اذكر دليًال من القرآن أو السنة يدل على منزلة الصالة في اإلسالم.

  كيف تكون من أهل القرآن، ليكون شافعًا لك يوم القيامة؟

*
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بعد أن درست هذه ................................................................................................................
الوحـدة وتعـلمت 
ما في أحاديثها من 
فوائد وآداب، ماذا 

تنوي أن تعمل؟
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الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة
مكانة العمل مكانة العمل 

� ا�سالم� ا�سالم
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تؤكد هذه الوحدة أن اإلسالم دين علم وعمل، حيث وجه املسلمني إلى العمل في الدنيا بالكسب 
بالصاحلات، واملسلم يؤجر على  إلى اهللا  بالتقرب  الرزق، كما وجه لعمل اآلخرة  والسعي لطلب 
الكسب احلالل وسعيه لعفة نفسه وإطعام أسرته، كما أمر اإلسالم بالصدق في البيع والشراء ورتب 

على ذلك حصول البركة في الدنيا، واألجر واملثوبة في اآلخرة.

ستدرس في هذه الوحدة:
«ما أكل أحد طعامًا قط خيراً من أن يأكل من عمل يده..». قول النبي ˜:

«اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى... ». قول النبي ˜:

«أن رسول اهللا ˜ مر على ُصبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصاِبُعه َبَلًال ...». قول أبي هريرة ‹:

تدرك مكانة العمل في اإلسالم.    -١
تبنيِّ أهمية السعي لتحصيل الرزق، والبعد عن سؤال الناس.    -٢

تدرك فضل النفقة والصدقة.   -٣
تستشعر أهمية االلتزام بالصدق واألمانة في البيع والشراء.     -٤

تبتعد عن الغش في جميع التعامالت.    -٥

ويتوقَّع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن:

أحاديث الوحدةأحاديث الوحدة
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كان
م الدر�س احلادي ع�سرالدر�س احلادي ع�سر

تأمل الشكل اآلتي وحدد أي 
مصادر الرزق أفضل: 

بالتعاون مع زمالئك حدد الفكرة الرئيسة حلديث املقدام، ثم دّونها في أعلى الصفحة.

)1( أخرجه البخاري: برقم: )2072(.

� عـــن رســـول  ــدام  ــقـ املـ 1717 عـــن 
اهلل �  قال: »َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيًرا ِمْن َأْن َيْأُكَل 

َيْأُكُل ِمْن  اَلم َكاَن  َيِدِه َوِإنَّ َنِبيَّ اهلِل َداُوَد َعَلْيِه السَّ ِمْن َعَمِل 
َعَمِل َيِدِه«.)1(

الزكاة 

الصدقة

 من مصادر 
الرزق الهبة

اإلرث

الهدية 
والتبرع

 عمل 
اليد

 المقدام بن معدي كرب المقدام بن معدي كرب
هو الصحابي الجليل المقدام بن معدي كرب بن عمرو الِكْندي، من صغار الصحابة، ضرَب النبيُّ � على 
منكبه، وعن سليم الَكالعي قال: قلنا للمقدام بن معد يكرب: يا أبا كريمة إن الناس يزعمون أنك لم تر 
النبي �! قال: بلى واهلل، لقد رأيته، ولقد أخذ بشحمة أذني وإني ألمشي مع عمٍّ لي)1(. مات بالشام سنة 

)87 هـ(.

)1( أخرجه أبو داود برقم: )2933( وقواه املنذري في الترغيب والترهيب 159/3.

التعريفالتعريف
بالراويبالراوي

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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معناهاالكلمة 
أبداً.قط

ما يحصل عليه بكسبه واجتهاده.عمل يده

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات

عن سليم الَكالعي قال قلنا للمقدام بن معدي كرب: يا أبا كرمية إن الناس يزعمون أنك 
لم تر النبي ˜ قال: بلى واهللا لقد رأيته ولقد أخذ بشحمة أذني وإني ألمشي مع عم لي. 

مع املقدام ‹؟  عالَم يدل موقف النبي ˜

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

ديننا العظيم يحث على العمل واالجتهاد ونبذ البطالة والكسل.  
رتب اهللا على تكسبك وعملك واستغنائك عن سؤال الناس األجر العظيم واخلير الكثير وجعله من خير ما   

أكلت.
حينما تعمل وتسعى لكسب الرزق تبتغي إعفاف نفسك عن السؤال فأنت في عبادة تؤجر عليها، إضافة إلى   

أن في ذلك إكرامًا للنفس ورفعة لها عن ذل املسألة.
البيع والشراء، والعمل عن بعد،  الزمان واملكان، ومنها:  اليد كثيرة ومتنوعة وتختلف حسب  صور كسب   

وأعمال األسر املنتجة، و ..............، و..................
يشمل احلديث وسائل الكسب بالعمل غير اليدوي كالكسب بتقدمي االستشارات، و العمل في احلراسة،  

و .......................   
كان أنبياء اهللا عليهم الصالة والسالم  -وهم القدوة - يكسبون رزقهم بعمل أيديهم، فما من نبي إال ورعى   
الغنم، وعمل نبي اهللا داود  صانع دروع، وعمل نوح وزكريا عليهما السالم في النِّجارة، وعمل نبينا محمد 

˜ في التجارة.  
عمل األنبياء واكتسابهم يحثك ويدفعك إلى احترام العمل بأنواعه املختلفة وعدم احتقار أي عمل أو مهنة إذا   

كانت مباحة. 

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

ـــر uـكa
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ملا آخى الرسول  بني املهاجرين واألنصار آخى بني سعد بن الربيع األنصاري ‹ وعبدالرحمن بن عوف ‹ فقال سعد:   
ألخيه عبدالرحمن بن عوف: أي ُأخي! أنا أكثر أهل املدينة ماًال وعندي بستانان ولي امرأتان، فانظر أي ُبستاَنيَّ أحبُّ إليك 

حتى أخرج لك عنه، وأيَّ امرأتيَّ أرضى عندك حتى أطلقها لك.
ِجُر وطفق       فقال: عبدالرحمن ألخيه سعد: بارك اهللا لك في أهلك ومالك، ولكن ُدلَّني على السوق، َفَدلَّه عليه فجعل َيتَّ

خر حتى صار من أكثر الصحابة ماًال. (١) يشتري ويبيع ويربح ويدَّ

áيـFـراKEمعـلومات ا

(١) أخرجه البخاري: برقم: (٢٠٤٨).

هل الفضل في احلديث خاص باألكل من عمل اليد، أو يشمل اللبس والسكن ونحوهما؟ وملاذا  

النص على األكل دون غيره من أوجه االنتفاع.
اقرأ اآلية واستنبط منها هذه  ورد في سورة األنبياء اآلية رقم (٨٠) ذكر صنعة نبي اهللا داود عليه السالم، 

الصنعة.
   اكتب املهنة التي كان يعملها كل نبي في اجلدول اآلتي:

ح ذلك.   هل الفضل خاص باِحلَرف اليدوية أم عام في جميع اِحلَرف؟ وضِّ

  من خالل حديث املقدام، بنيِّ موقف اإلسالم من البطالة.               

هل الفضل في احلديث خاص باألكل من عمل اليد، أو يشمل اللبس والسكن ونحوهما؟ وملاذا هل الفضل في احلديث خاص باألكل من عمل اليد، أو يشمل اللبس والسكن ونحوهما؟ وملاذا هل الفضل في احلديث خاص باألكل من عمل اليد، أو يشمل اللبس والسكن ونحوهما؟ وملاذا 







داود إدريس نوح زكريا النبي
املهنة 

áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

  أحترم العمل وال أحتقر شيئًا منه إذا كان مباًحا.
  أجتهد في األكل من كسب يدي اقتداًء باألنبياء عليهم الصالة والسالم.
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ــزام ‹ ــ ــ  عــــن حـــكـــيـــم بــــن حـ
َواْبَدْأ  ْفَلى  اْلَيِد السُّ ِمْن  َخْيٌر  اْلُعْلَيا  ˜ قال: «اْلَيُد  النبي  عن 

ُه اُهللا َوَمْن  َدَقِة َعْن َظْهِر ِغًنى َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفَّ ِمبَْن َتُعوُل َوَخْيُر الصَّ
َيْسَتْغِن ُيْغِنِه اهللا ».(١)

(١) أخرجه البخاري: برقم: ( ١٤٢٨ )، ومسلم: برقم: ( ١٠٣٤ ).

الدرSس الãاÊ عû°رالدرSس الãاÊ عû°ر

املصائب واالبتالءات متنوعة، وموقف الناس منها مختلف؛ فمنهم من يسلك طرقًا مشروعة 
وصحيحة، ومنهم من يسلك طرقًا ال حتقق هدفه وقد جتلب له الضرر، ومن املصايب التي يبتلى 

بها بعض الناس: الفقر واحلاجة؛ فما املوقف الصحيح في التعامل مع هذه املصيبة؟ 
اقرأ هذا احلديث لتجد اجلواب:  

áاأل°�Ÿعن ا È°üال π°†aáاأل°�Ÿعن ا È°üال π°†a

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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معناهاالكلمة 
يد املتصدق، وهي الـُمْنِفَقة.اليد العليا

يد آخذ الصدقة، وهي السائلة.اليد السفلى
مبن جتب عليك نفقته.مبن تعول

ما بقي صاحبها بعدها مستغنًيا مبا بقي معه.عن ظهر غنى
ميتنع عن السؤال.يستعفف
ُيْغِنه عن سؤال الناس واحلاجة إليهم.يعفه اهللا 
يقنع مبا عنده وإن قل.يستغن 
ُيْعِطِه ما يستغني به عن اَخلْلق.يغنه اهللا 

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات



هــو الصحابــي الجليــل حكيــم بــن حــزام بــن خويلد األســدي أبو خالــد املكي، أســلم يــوم الفتح، 
وغــزا حنينــًا والطائــف، وكان مــن أشــراف قريــش، وعقالئهــا، ونبالئهــا. كان كرميــًا جــواداً، قال 
‹: مــا أصبحــت يومــًا وببابــي طالــب حاجــة إال علمــت أنهــا من مــنن اهللا علي، ومــا أصبحت 
يوًمــا وليــس ببابــي طالــب حاجــة إال علمــت أنهــا مــن املصائــب التــي أســأل اهللا األجــر عليهــا،

وقال ‹: يا رسول اهللا ال أدع شيئًا صنعته هللا في اجلاهلية إال صنعت في اإلسالم هللا مثله(١).
ومن تواضعه ‹ أنه كان ال يأكل طعامًا وحده، بل يدعو من أيتام قريش واحداً أو اثنني على 

قدر طعامه.
ومن عقله وحكمته أنه لم ُيدَخل أحد من قريش دار الندوة للمشورة حتى يبلغ أربعني سنة، إال 

حكيم بن حزام، فإنه ُأدِخلها وهو ابن خمس عشرة سنة.
مات ‹ سنة ( ٥٤ هـ ) باملدينة.

(١) أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (٢١٣٨٦).

التعري∞التعري∞
Hالراو…Hالراو…
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   املال نعمة من نعم اهللا ويجب شكرها، ومن شكر هذه النعمة:
الصدقة على املساكني واحملتاجني.   

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

أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث ال يصير املتصدق محتاًجا بعد صدقته إلى أحد.    
العمل ولو بأجر قليل والصبر على ذلك خير من سؤال الناس وطلبهم.    

    وعد اهللا املستغني عن الناس، بأن يرزقه الصبر ويغنيه من فضله.
    الصبر فوائده عظيمة وكثيرة في الدنيا واآلخرة، ولذلك ما أعطي أحٌد عطاًء خيراً وأوسع  من الصبر.

    مسألة الناس وطلب ما في أيديهم مذلة ومنقصة، وال ُيلجأ إليها إال عند الضرورة الشديدة.
   إذا رأيت سائًال يسأل فاحمد اهللا أن عافاك مما ابتاله به، وساعده مبا تستطيع، فالنبي ˜ كان يعطي السائلني 

وال ينهرهم، ويحثهم على االستغناء والصبر. 

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

الصدقة: ما يخرج من املال تقربًا كالزكاة، لكن غلب استعماله على ما يكون تطوعًا.
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áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

 أتصدق على احملتاجني، شكرًا هللا وطلبًا لرضاه. 
 أتعفف عن سؤال الناس وأدرب نفسي على األخالق الفاضلة.

 قال حكيم بن حزام ‹: سألت رسول اهللا ˜
فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم 
قال: يا حكيم إن هذا املال خضرة حلوة، فمن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس 
لم يبارك له فيه، كالذي يأكل وال يشبع. اليد العليا 
خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول 
اهللا، والذي بعثك باحلق ال أرزأ  أي ال أسأل أحداً 
بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر ‹
يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن 
عمر ‹ دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا.(١)
وجــاء أبو سعيد اخلــدري ‹ إلى رســول اهللا ˜
يستغن  من  يخطب:  فسمعه  مــاًال  يسأله  أن  يريد 
يغنه اهللا ومن يستعفف يعفه اهللا، قال: فرجعت ولم 

أسأله شيئًا، فأنا اليوم أكثر األنصار ماًال. (٢)

áيـFـراKEمعـلومات ا

  أمأل اجلدول اآلتي مبا يناسب:

ملاذا فضل الرسول ˜ يد املعطي على يد اآلخذ في  

احلديث؟
› حزام  بن  حكيم  على  احلديث  هذا  أثر  ظهر      

راوي احلديث، بنيِّ من سيرته ما يدل على ذلك.
اذكر  املال.  طلب  على  مقتصرًا  ليس  الناس  سؤال    

ثالثًا من صور سؤال الناس.
  اذكر ثالثًا من فوائد احلديث.







ضدهاالكلمة 
العفة

االستغناء

(١) أخرجه البخاري برقم: (١٤٧٢).
(٢) صححه ابن حبان برقم: (٣٣٩٨).
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الدرSس الãالث عû°رالدرSس الãالث عû°ر

معناهاالكلمة 
كومة طعام.ُصبرة طعام

نزل عليه الـمطر.أصابته السماء 
فليس على طريقتي وسنتي.فليس مني

 Êمـعـا Êمـعـا
الكلماتالكلمات

خرج الطالب من قاعة االختبار وكان أحمد وخالد يراجعان إجاباتهما، فكان أحمد فرًحا؛ ألنه 
ُمجدٌّ طوال العام، أما خالد فكان مهمًال، وقد غشَّ في هذا االختبار آمًال النجاح.

فما رأيك في صنع خالد؟ 
ثم أوجد اخلطأ املشترك بني خالد وبائع الطعام املذكور

في حديث الدرس.

(١) أخرجه مسلم: برقم: (١٠٢).

 عن أبي هريرة ‹: «أن رسول 
َفَناَلْت  ِفيَها  َيَدُه  َفَأْدَخَل  َطَعاٍم  ُصْبَرِة  َعَلى  َمرَّ   ˜ اهللا 

َأَصاَبْتُه  َقاَل:  َعاِم؟  الطَّ َصاِحَب  َيا  َهَذا  َما  َفَقاَل:  َبَلًال  َأَصاِبُعُه 
اُس  َعاِم َكْي َيَراُه النَّ َماُء َيا َرُسوَل اِهللا، َقاَل: َأَفَال َجَعْلَتُه َفْوَق الطَّ السَّ

َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّي».(١)

ن من إجابتك عنوانًا مناسبًا للحديث واكتبه في أعلى الصفحة. ماحكم الغش؟ كوِّ

سبق التعريف به في الدرس األول ص ١٣. :: 

تـمـهـيـد تـمـهـيـد 
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  دين اإلسالم يوجب عليك أن يكون كسبك حالًال، فالكسب احلرام يؤثر في سمعة صاحبه ويعرضه للعقاب 
في الدنيا واآلخرة.

   من أمثلة الكسب احلرام:
الغش في البيع والشراء.    

املتاجرة باحملرمات.    
.....................................................................    
.....................................................................    

   من أمثلة الغش في البيع املنتشرة عند بعض الناس:
أن يبيع السلع املقلدة على أنها من النوع األصلي.    

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

.....................................................................    
   الغش محرم بكل صوره، ومن صور الغش املنتشر بني الناس:

     الغش في البيع والشراء.

      الغش في االختبارات.

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

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

.....................................................................    
   من مضار تفشي الغش على الفرد واملجتمع:

انتشار البغضاء والكراهية.             

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

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

من معاÊ احلديث من معاÊ احلديث 
واEرT°ــاOاتـهواEرT°ــاOاتـه

أسواق املسلمني؟ عالَم يدل تفقد الرسول ˜
............................................................................................................

ـــر uـكa
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áيcلو°S S°لوcيáت£بيقات  ت£بيقات 

 أبيع وأشتري بصدق وأمانة.
 أبتعد عن الغش في كل تعامالتي.

 أنصح الذين يغشون وأنبههم إلى خطورة الغش وسوء عاقبته.

روى احلافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده: 
أن  مــواله  أمــر   › البجلي  اهللا  عبد  بن  جرير  (أن 
بثالثمائة درهم،  فرسًا  له  فاشترى  له فرسًا،  يشتري 
رأى  فلما  الثمن، لينقده  وصاحبه  بالفرس  وجــاء 
جرير الفرس قال لصاحبها: فرسك خير من ثالثمائة 
درهم، أتبيعها بأربعمائة درهم؟ قال صاحب الفرس: 
رضيت يا أبا عبد اهللا، ثم نظر جرير إلى الفرس فقال: 
فرسك خير من ذلك أتبيعها بخمسمائة درهم؟ ثم 
لم يـزل يزيـده مـائة فمائة، وصـاحبه يرضـى وجـريـر 
يقول: فرسك خير إلى أن بلغ ثمامنائة فاشتراه بها، 
فقيل له في ذلك، فقال: إني بايعت رسول اهللا ˜

على النصح لكل مسلم).(١)

áيـFـراKEمعـلومات ا

ـن موقف النبي ˜ من الغش في البيع والشراء.   بيِّ

عالَم يدل قول الرسول  ˜: «أفال جعلته فوق الطعام  

كي يراه الناس»؟

  ما واجبك جتاه من رأيته يغش؟







(١) أخرجه الطبراني في املعجم الكبير برقم: (٢٣٩٥).

من قســم املستهلك مبوقع وزارة التجارة واالستثمار، ومن خالل رابط، (فيديوهات الضبطيات التجارية)، 
اكتــب تقريــرًا مختصرًا عن أحــد املقاطع املوجودة حتــت الرابط، مبينــًا أهمية تعاون املواطــن مع اجلهات 

املسؤولة في الدولة، ملكافحة الغش التجاري.
...............................................................................................................................................

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

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

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

...............................................................................................................................................
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 حث الشرع على طلب الرزق والسعي له، اقرأ سورة امللك واستخرج اآلية التي تدل على ذلك.

 الفقر ابتالء من اهللا، فبماذا ُيقاَبل؟

 لسؤال الناس آثار سيئة على اإلنسان، اذكر أربعة منها.

 اشترك جميع األنبياء عليهم السالم في مهنة واحدة، فما هي؟

 بنيِّ مدى صحة العبارة اآلتية؟

   أعمل مبهنة ولو كانت قليلة الربح، وال أسأل الناس.
   أطلب الصدقة من الناس مع قدرتي على العمل.

   سأبقى دون عمل إذا لم يكن األجر كثيراً.

 الصبر عن املسألة يتحقق بعدة أمور، اذكر ثالثة منها.

 اختر اإلجابة الصحيحة:

   حكم النفقة على األوالد:
      ١. واجبة.                                       ٢. مستحبة.                                        ٣. مباحة.

   اجللوس في البيت وترك العمل في طلب الرزق ُيعدُّ نوعًا من:
     ١. التوكل على اهللا.               ٢. البطالة.                     ٣. االعتماد على النفس.

   إذا رأيُت سائال يسأل فإني:
      ١. أنهره وال أعطيه شيئًا.         ٢. أعطيه وال أقول له شيئًا.  ٣. أعطيه.

   من صور الكسب املباح:
     ١. بيع املجالت الهابطة.         ٢. العمل سائق أجرة.        ٣. املتاجرة باملنتجات منتهية الصالحية.

ب
ج

أ

أ

ب

ج

د
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   بيع السلع املغشوشة للناس دليل على:
      ١. ذكاء صاحبها.                 ٢. القدرة على الكسب.   ٣. خيانة البائع وكذبه.               

 ما ضد كل مما يأتي:

ضدهاالكلمة 
الصدق
األمانة
العمل

هـ
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..................................................................................................................................
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بعد أن درست هذه ............................................................................................................
الوحـدة وتعـلمت 
ما في أحاديثها من 
فوائد وآداب، ماذا 

تنوي أن تعمل؟




