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الم على سيِّد المرسلين، وُقدوِة المعلِّمين، ورحمِة اهللا  الُة والسَّ الَحمُد هللا ربِّ العالمين، والصَّ
نا محمٍد، وعلى آله وصحبه أجمعين. للعالمين، نبيِّ

أما بعد:
أخي المعلم:

الدنيوية  حياته  في  ونجاِته  اإلنسان  تكريم  في  أثر  من  لها  لما  شريفٌة،  ساميٌة  رسالٌة  التعليم 
واُألخروية، ومن هذا المنطلق يظهر ما للمعلم من أثر بارز ومهّم في هذا المجال؛ ألنَّ المعلم 

يقع على عاتقه الجزء األكبر في العملية التعليمية.
وتقديراً منا لمسؤوليتك نضع بين يديك دليل معلم مادة التوحيد للصف الثاني االبتدائي، 
الدليل  لهذا  قدمنا  وقد  الدراسية،  المواد  لتأليف  الشامل  المشروع  ضمن  يأتي  والــذي 

بموضوعين:
1 مدخل: 

ويحتوي على التالي:
 األهداف العامة لتدريس مواد العلوم الشرعية.

 المجال اإليماني في كفايات الطالب في التعليم العام األساسي.
 األهداف العامة لتدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة االبتدائية.

 األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد في المرحلة االبتدائية.
 األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد في الصف الثاني االبتدائي.

2 التعريف بمصطلحات الدليل:

 األهداف السلوكية.                  معلومات إثرائية.
 المدخل.     طريقة التدريس.
 تحليل المحتوى.    مفاتيح األنشطة.

 المواد التعليمية والوسائل.

المقـدمــة

الم على سيِّد المرسلين، وُقدوِة المعلِّمين، ورحمِة اهللا  الُة والسَّ الَحمُد هللا ربِّ العالمين، والصَّ
نا محمٍد، وعلى آله وصحبه أجمعين. للعالمين، نبيِّ

أما بعد:

المقـدمــة

التعريف بمصطلحات الدليل: 2

 األهداف السلوكية.                  معلومات إثرائية.
 المدخل.     طريقة التدريس.
 تحليل المحتوى.    مفاتيح األنشطة.

 المواد التعليمية والوسائل.
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ونذكر أخيًرا بما يأتي:
في  منه  يستفاد  الشرعية  العلوم  معلم  لدليل  ٌل  مكمِّ الدليل  هذا  أوًال: 
الموضوعات اآلتية: (المعلم القائد- تعرف طالبك - تخطيط الدرس- 

تنفيذ الدرس).
ثانًيا: يحسن االّطالع على كتاب دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير 
التفكير- مهارات  اآلتية: (مصطلحات  الموضوعات  في  منه  ويستفاد 
في  تطبيقية  نماذج   - وطرائقه  التفكير  تعليم  استراتيجيات  التفكير- 

تعليم مهارات التفكير).
ثالًثا: تراجع مقدمة كتاب الطالب ومقدمة كتاب النشاط، ففيهما بيان 

لكيفية التعامل معهما.

في  منه  يستفاد  الشرعية  العلوم  معلم  لدليل  ٌل  مكمِّ الدليل  هذا   
الموضوعات اآلتية: (المعلم القائد- تعرف طالبك - تخطيط الدرس- 

يحسن االّطالع على كتاب دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير يحسن االّطالع على كتاب دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير 
التفكير- مهارات  اآلتية: (مصطلحات  الموضوعات  في  منه  ويستفاد 
في  تطبيقية  نماذج   - وطرائقه  التفكير  تعليم  استراتيجيات  التفكير- 

 تراجع مقدمة كتاب الطالب ومقدمة كتاب النشاط، ففيهما بيان 

دليل معلم العلوم الشرعية

دليل المعلم لتنمية 
مهارات التفكير

رابًعا: إن هذا الدليل ال يغني عن الرجوع إلى المراجع العلمية والتربوية، 
كما نّبهنا على بعضها فيما سبق.

والنشاط  الطالب  كتابي  في  األنشطة  تنفيذ  على  الحرص  خامًسا: 
خصوًصا، وقد ُوضعت مفاتيح لتلك األنشطة في هذا الدليل.

نسأل اهللا للجميع الهدى والسداد، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه.
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π````Nó`e

وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في التعليم العام ١٤٢٧ / ١٤٢٨ هـ .
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ΩÉ©dG º«∏©àdG »a á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG OGƒe ¢ùjQóàd áeÉ©dG ±GógC’G

ـــنَّة في ضوء فهم السلف الصالح. ١- أن يعرف الطالب العقيدة اإلسالمية  المستمدة من الكتاب والسُّ
٢- أن يتزود الطالب بالعلم الشرعي المناسب لمراحل النمو التي يعيشها.

٣- أن ينشأ الطالب على تقوى اهللا سبحانه وتعالى، ومحبته، والخضوع له.
٤- أن يوثِّق الطالب صلته بكتاب اهللا تعالى تالوًة وحفظًا وتدّبراً وعمًال.

٥- أن يوثِّق الطالب صلته بسنَّة الرسول ˜ حفظًا وفهمًا وعمًال.
٦- أن تنمَو قدرات الطالب في الحفظ والفهم واالستنتاج والتحليل والتقويم بما يناسب كل مرحلة من 

مراحل التعليم العام.
٧- أن يتربَّى الطالب على محبة النبي  ˜  والقيام بحقوقه  واالقتداء به.

والقيام بحقوقهم  بإحسان  لهم  والتابعين  الصحابة  الصالح من  السلف  الطالب على محبة  يتربَّى  أن   -٨
والسير على منهجهم.

٩- أن يميِّز الطالب بين الدين الصحيح  القائم على أدلة الشرع وبين ما ينسب إليه من األقوال واألفعال 
التي ليست منه.

الشرعي،  بالعلم  الزائفة  واآلراء  المنحرفة  واألفكار  والنِّحل  الِمَلل  مواجهة  في  الطالب  يتحصن  أن   -١٠
والحجة والبرهان، واألسلوب الحسن.

١١- أن يطبِّق الطالب أحكام اإلسالم من عبادات ومعامالت في نفسه.
والتكامل  والتوازن  الشمول  مبدأ  يحقق  بما  المتعددة  جوانبها  من  شخصيته  الطالب  ي  ينمِّ أن   -١٢

واالعتدال وفق الشريعة اإلسالمية.
لعبادته  الموجبة  ونعمه  اهللا ومخلوقاته  آيات  في  والتفكير  النظر  القدرة على  الطالب  أن يكتسب   -١٣

وحمده وشكره.
ره اهللا من المنجزات المعاصرة والتقنيات الحديثة؛ وفق الضوابط الشرعية  ١٤- أن يستفيد الطالب مما سخَّ

رها لخدمة دينه ووطنه وأمته. ويسخِّ
١٥- أن يتربَّى الطالب على حب العمل وإتقانه وإدراك أثره في بناء األمة واستغالل الطاقات والموارد؛ وفق 

قواعد الشرع ومقاصده.
١٦- أن يعرف الطالب حقوقه وواجباته عن وعي ورضا تجاه دينه وأمته ووطنه ووالة أمره.

١٧- أن يعتز الطالب برسالة المملكة العربية السعودية في إقامة المجتمع على منهج اإلسالم، والدعوة إليه 
والمشاركة في حمل هذه الرسالة.
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١٨- أن يدرك الطالب خصائص اإلسالم ومحاسنه ومميزاته.
١٩- أن يتربى الطالب على محبة دين اإلسالم، واالعتزاز به، والغيرة على حرماته.

ي في نفسه روح االنتماء إليها واإلخاء بين  ٢٠- أن يثق الطالب بمقومات أمة اإلسالم وخصائصها، ويقوِّ
أفرادها.

والنهي عن  بالمعروف  باألمر  والقيام  في سبيله،  والجهاد  اهللا،  إلى  الدعوة  على  الطالب  ينشأ  أن   -٢١
المنكر، والنصيحة هللا ولكتابه ورسوله وألئمة المسلمين وعامتهم بالضوابط والشروط المعتبرة.

٢٢- أن ينمو لدى الطالب الوالء لإلسالم واالحتكام إليه في جميع شؤونه والبراءة مما يخالف ذلك.
٢٣- أن يدرك الطالب مكانة اللغة العربية في الدين ويجيدها تحّدثًا وكتابة ويزيد ثروته منها.

٢٤- أن يتربى الطالب على االهتمام والعناية بشؤون المسلمين وقضاياهم.
٢٥- أن يتمكن الطالب من مواجهة فتن الشهوات ويحذر الوقوع فيها.

٢٦- أن يدرك الطالب منهج اإلسالم في بناء األسرة والمجتمع.
٢٧- أن يكتسب الطالب مهارات التفكير السليم، والتعليم الذاتي، والبحث العلمي التي تعينه على 

اإلفادة من مصادر المعلومات، وفق الضوابط الشرعية.
٢٨- أن يستشعر الطالب قيمة الوقت، ويستثمره فيما يفيد.

»°SÉ°SC’G º«∏©àdG »a ø«ªq∏©àªdG äÉjÉØc »a »fÉªjE’G ∫ÉéªdG

تسهم مواد العلوم الشرعية بشكل رئيس في تحقيق الكفايات التالية:
١- يؤمن بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة إيمانًا راسخًا.

٢- يقّوم األعمال واألقوال واألفكار والمبادئ والقيم والنظم في ضوء العقيدة اإلسالمية الصحيحة وشريعة 
اإلسالم تقويمًا عامًا عادًال.

٣- يقيم أركان اإلسالم وشعائره التعبدية.
٤- يعتز بانتمائه لإلسالم وتمّيزه بالتصور الصحيح للدين والكون واإلنسان والحياة.

٥- يقوم بما أوجبه اهللا عليه تجاه المليك والوطن ومجتمعه وأمته اإلسالمية.
٦-  يحقق مفهوم المواطنة الصالحة في سلوكه الظاهر والباطن في ضوء العقيدة والشريعة اإلسالمية.

٧- يتأّدب بآداب القرآن الكريم.
٨- يتمّثل أخالق اإلسالم وآدابه ظاهراً وباطنًا.

٩- يطّبق نظم اإلسالم وشرائعه في جميع أموره الخاصة والعامة.
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رك والكفر والنفاق بأنواعها في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة. ١٠- يجتنب الشِّ
١١- ينهج الوسطية في األقوال واألفعال والمعتقدات.

١٢- يجتنب نواقض اإلسالم وخوارم اإليمان.
١٣- يقوم بما يجب عليه من الدعوة إلى اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة.

á«FGóàH’G á∏MôªdG »a á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG OGƒe ¢ùjQóàd áeÉ©dG ±GógC’G

١- أن يعرف أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة.
٢- أن ينشأ الطالب على تحقيق العبودية هللا وحده ال شريك له ويخلص له العبادة.

٣- أن يعّمق الطالب في نفسه ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية اهللا ووحدانيته من خالل 
اآليات الشرعية والكونية.

٤- أن يحب الطالب اهللا عّز وجّل ويعظمه ويخشاه.
٥- أن يحب الطالب الرسول ˜ ويوقره.

٦- أن ينشأ الطالب على طاعة اهللا عّز وجّل وطاعة الرسول ˜ .
٧- أن ينشأ الطالب على العناية بكتاب اهللا عّز وجّل وسنة رسوله ˜ قراءًة وحفظًا وفهمًا وعمًال.

٨- أن ينشأ الطالب على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم ويسير 
على نهجهم.

٩- أن يعرف الطالب عقيدة الوالء والبراء.
١٠- أن يعرف الطالب أحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ويدرك يسر اإلسالم من خاللها.

١١- أن يؤدي الطالب العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
١٢- أن يكتسب الطالب القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لِسّنه.

١٣- أن ينشأ الطالب على الثقة بالنفس والتفاؤل دون إفراط أو تفريط.
١٤- أن يعرف الطالب ِنَعَم اهللا عليه في نفسه وبيئته ويشكره ويحافظ عليها ويحسن استخدامها.

١٥- أن ينشأ الطالب على الشعور بأهمية الوقت ويتدّرب على اإلفادة منه.
١٦- أن ينشأ الطالب على العلم النافع والعمل الصالح.

١٧- أن يكتسب الطالب مهارات التفكير السليم المناسب لهذه المرحلة.
١٨- أن يتوّجه الطالب الستخدام منجزات العصر وفق الضوابط الشرعية.

١٩- أن يستشعر الطالب واجبه نحو والديه وأسرته ومجتمعه ووطنه.
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٢٠- أن ينشأ الطالب على احترام المعّلم وتقديره.
٢١- أن يحب الطالب اللغة العربية ويعرف مكانتها في الدين ويعتز بها ويتعّود على التحدث بها.
٢٢- أن ينشأ الطالب على حب األمة اإلسالمية واالنتماء إليها وتقوية الموّدة والتراحم بين أفرادها.

á«FGóàH’G á∏MôªdG »a ó«MƒàdG ¢ùjQóàd áeÉ©dG ±GógC’G

١- غرس أصول العقيدة اإلسالمية في قلب الطالب.
٢- معرفة أنواع التوحيد، واالستدالل عليها بآيات اهللا الشرعية والكونية والنفسية.

٣- تحقيق العبودية هللا وحده وإخالص العبادة له.
٤- تنمية محبة اهللا تعالى وتعظيمه وطاعته في قلب الطالب.

٥- تنمية محبة رسول اهللا ˜ وتوقيره وطاعته في قلب الطالب.
٦- تنمية حب اإلسالم وشرائعه واالعتزاز به.

٧- التفريق بين اإلسالم وبين ما يناقضه.
رك وأنواعه، والحذر من الوقوع فيه. ٨- معرفة المفهوم العام للشِّ

٩- التفريق بين مفهومي «الوالء» و«البراء» واالستدالل لهما.

»FGóàH’G »fÉãdG ∞°ü∏d ó«MƒàdG IOÉe ¢ùjQóàd áeÉ©dG ±GógC’G

١ـ  أن يعرف الطالب معنى توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية.
٢ـ  أن يعرف الطالب لوازم شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمًدا رسول اهللا.

٣ـ  أن يميز الطالب بين مراتب الدين وأركان كل مرتبة.
٤ـ  أن تتعمق محبة اهللا تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص في قلب الطالب. 
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ما يتم تزويد املعلم به من معلومات متعلقة بالدرس من عدة مصادر، وهذه املعلومات 
عن  إجابة  املعلومات  تلك  بعض  في  يكون  وقد  الطالب،  كتاب  في  موجودة  ليست 
تساؤالت الطالب، كما أن هذه املعلومات ال تغني املعلم عن الرجوع للمراجع املناسبة 

في كل درس.

األساليب املقترحة لتنفيذ األنشطة الواردة في كتاب النشاط.

 التغيرات املرغوبة املتوقع حدوثها في سلوك املتعلم، والتي ميكن تقوميها بعد مرور املتعلم بخبرة تعليمية معينة.

ما يبدأ به املعلم درسه، بهدف إثارة انتباه واهتمام الطالب للدرس اجلديد، مما يساعد 
الطالب على حتقيق أهداف الدرس.

إعداد قائمة باملعارف، واملهارات العقلية، والسلوكيات واألخالق، التي يتضمنها الدرس بأكبر قدر من 
التفصيل، وفي أيسر صورة ممكنة، بهدف تسهيل إيصالها للطالب.

ُبغية تسهيل  التدريس،  استراتيجية  إجراءات  يتم توظيفها ضمن  التي  التعليمية  املواد واألجهزة  مجموعة 
عمليتي التعليم والتعلم، مما يسهم في حتقيق األهداف التعليمية املرجوة في نهاية املطاف.

األسلوب الذي يستخدمه املعلم في معاجلة النشاط التعليمي، ليحقق وصول املعارف إلى 
طالبه بأيسر السبل وأقل الوقت واجلهد.

π`«`dó`dG äÉ`ë`∏`£°üª`H ∞`jô`©`à`dG
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ÒµØàdG äGQÉ¡e ¢†©ÑHh ,ájƒHÎdG ±GógC’G ¢†©ÑH ∞jô©àdG
:ájƒHôàdG ±GógCÓd Ωƒ∏H ∞«æ°üJ

١ ـ المعرفة: وتهدف إلى تذكر ما سبق تعلمه.
٢ ـ االستيعاب: ويهدف إلى فهم المعنى لموضوع معين.

٣ ـ التطبيق: ويهدف إلى استخدام المواد المتعلقة في مواقف جديدة. 
٤ ـ التحليل: ويهدف إلى تحليل المادة إلى عناصرها من أجل فهم بنائها التنظيمي. 

٥ ـ التركيب: ويهدف إلى تجميع األجزاء لتكوين بناء أو نمط جديد. 
٦ ـ التقويم: ويهدف إلى إصدار حكم على قيمة المادة بالنسبة لهدف معين. 

:á«aô©ªdG ô«µØàdG äGQÉ¡e øeh

١ ـ مهارات التركيز: وفيها:
أ ـ تعريف المشكالت أو توضيح ظروف المشكلة.

ب ـ وضع األهداف وتحديد التوجهات.
٢ ـ مهارات جمع المعلومات:

أ ـ المالحظة: الحصول على المعلومات عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس.
ب ـ التساؤل: البحث عن معلومات جديدة عن طريق تكوين وإثارة األسئلة.

٣ ـ مهارات التذكر:
أ ـ الترميز: ترميز وتخزين المعلومات في الذاكرة طويلة األمد.
ب ـ االستدعاء: استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة األمد.

٤ ـ مهارات التنظيم:
أ ـ المقارنة: أي مالحظة أوجه الشبه واالختالف بين شيئين أو أكثر.
ب ـ التصنيف: وضع األشياء في مجموعات وفق خصائص مشتركة.

ت ـ الترتيب: وضع األشياء أو المفردات في منظومة أو سياق وفق محك معين.
٥ ـ مهارات التحليل:

أ ـ تحديد الخصائص والمكونات: التمييز بين األشياء والتعرف على خصائصها وأجزائها.
ب ـ تحديد العالقات واألنماط والتعرف على الطرائق الرابطة بين المكونات.
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٦ ـ المهارات اإلنتاجية التوليدية:
أ ـ االستنتاج: وهو التفكير فيما هو أبعد من المعلومات المتوافرة لسد الثغرات فيها.

بـ  التنبؤ: وهو استخدام المعرفة السابقة إلضافة معنى للمعلومات الجديدة وربطها باألبنية المعرفية 
القائمة.

ت ـ التمثيل: وهو إضافة معنى جديد للمعلومات بتغيير صورتها.
٧ ـ مهارات التكامل والدمج:

أ ـ التلخيص: وهـو تقصيـر المـوضـوع وتجـريـده مـن غيـر األفكــار الرئيسـة بطريقة فّعالة وعملية.
ب ـ إعادة البناء: وهو تعديل األبنية المعرفية القائمة لدمج معلومات جديدة.

٨ ـ مهارات التقويم:
أ ـ وضع محكات: أي اتخاذ معايير إلصدار األحكام والقرارات.

المنطقية وما  الوهن في االستدالالت  أو  المغالطات  التعرف على األخطاء: وهو الكشف عن  ـ  ب 
يتصل بالموقف أو الموضوع من معلومات، والتفريق بين األداء والحقائق.

:á«YGóHE’G ô«µØàdG äGQÉ¡e øeh

استدعاء  بها  يتم  التي  السرعة  أو  استدعاؤها  يمكن  التي  األفكار  بعدد  الطالقة  وتتمثل  الطالقة:  ـ   ١
استعماالت ومرادفات األشياء وفوائدها، وسيولة األفكار وتدفقها وسهولة توليدها.

الجمود  عكس  وهي  الموقف،  بتغير  الذهنية  الحالة  تغيير  على  القدرة  في  وتتمثل  المرونة:  ـ   ٢
الذهني.

٣ ـ األصالة: وتتمثل في كون الفكرة غير متكررة وهي الفكرة التي ال تخضع لألفكار الشائعة.
٤ ـ الحساسية تجاه المشكالت: وتتمثل في مالحظة الفرد الكثير من المشكالت في الموقف الذي 
وتتضمن  بالمشكالت  والشعور  واإلحساس  والقصور  النقص  ونواحي  األخطاء،  ويدرك  يواجهه، 

ارتفاع مستوى الوعي وزيادته.
٥ ـ اإلفاضة: وتتمثل في القدرة على إضافة تفصيالت جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل مشكلة، لتساعد 

في تطوير الفكرة وإغنائها وتنفيذها.
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يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:
1 يتعرف على بعض أسماء اهللا احلسنى.
2 يتعرف على بعض صفات اهللا تعالى.

3 يتربى على العقيدة الصحيحة الصافية.
4 يستشعر وحدانية اهللا سبحانه تعالى.

5 يستشعر رحمة اهللا تعالى بخلقه.
6 يستشعر مراقبة اهللا سبحانه وتعالى له في كل حال.

7 يحب اهللا سبحانه وتعالى.

1 معرفة وحدانية اهللا سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه.
2 استشعار مراقبة اهللا سبحانه وتعالى.

3 محبة اهللا سبحانه وتعالى.

¥ÓNC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG¥ÓNC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG

,º« pM sôdG oøªM qôdG ô G  , oóMG nƒdG ô G
oô« p°ünÑdG o™« pª s°ùdG ô G

 »fÉãdGh ∫hC’G ¢SQódG
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1 لوحة تعليمية مكتوب عليها أسماء اهللا احلسنى.
2 لوحة تعليمية مكتوب عليها سورة اإلخالص.

.L 7  6     5   43        2  1M :3 لوحة تعليمية مكتوب عليها قوله تعالى
4 شريط مسجل عليه بعض اآليات الكرمية التي تبنيِّ أسماء اهللا وصفاته بأصوات بعض القراء.

احلوار واملناقشة واالستدالل، سرد القصة.

املــعــلــم بعض  يــذكــر   
تبنيِّ  الــتــي  القصص 
تعالى  اهللا  قـــــــدرة 
وتفرده  ووحــدانــيــتــه 
وتدبيره  املــلــك  ــي  ف

الكون.
املــعــلــم بعض  يــذكــر   
تبنيِّ  الــتــي  القصص 
بعباده  اهللا  رحـــمـــة 

وخلقه أجمعني.

املــعــلــم بعض  يــذكــر   
تبنيِّ  الــتــي  القصص 
تعالى  اهللا  قـــــــدرة 
وتفرده  ووحــدانــيــتــه 
وتدبيره  املــلــك  ــي  ف

املــعــلــم بعض  يــذكــر   
تبنيِّ  الــتــي  القصص 
بعباده  اهللا  رحـــمـــة 

1
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أ- املعارف:
١-وحدانية اهللا تعالى وتفرده بالعبادة وحده.

٢-رحمة اهللا بعباده وخلقه أجمعني.
٣-القاعدة التي يستند عليها في معرفة أسماء اهللا وصفاته.

.L 7  6     5   43        2  1M :ـه تعالى قال اللَّ
ب- املهارات العقلية:

االستدالل:
يستدل على كل صفة من صفات اهللا بالدليل.

يستدل على القاعدة التي يستند عليها في معرفة أسماء اهللا وصفاته.
االستنباط:

يستنبط أسماء اهللا وصفاته من اآليات الكرمية.
يستنبط أسماء اهللا وصفاته من القصص التي يسمعها من املعلم.

سورة  ـــراءة  ق الــطــالب  مــن  املعلم  يطلب   
اإلخالص.

 يبنيِّ للطالب وحدانية اهللا تعالى في السورة 
ويطلب منهم استنباط ذلك من قوله تعالى: 

.L$  #  "  !M
التي  واألمثلة  القصص  بعض  املعلم  يذكر   
كل  على  وقدرته  تعالى  اهللا  وحدانية  تبنيِّ 

شيء.
سورة  مــن  الــدلــيــل  ــطــالب  ال مــن  يطلب   

اإلخالص على وحدانية اهللا تعالى.
للعبادة   يبنيِّ للطالب استحقاق اهللا تعالى 

ويحذر من اإلشراك معه غيره.

سورة  ـــراءة  ق الــطــالب  مــن  املعلم  يطلب   

 يبنيِّ للطالب وحدانية اهللا تعالى في السورة 
ويطلب منهم استنباط ذلك من قوله تعالى:

التي  واألمثلة  القصص  بعض  املعلم  يذكر   
كل  على  وقدرته  تعالى  اهللا  وحدانية  تبنيِّ 

سورة  مــن  الــدلــيــل  ــطــالب  ال مــن  يطلب   

للعبادة   يبنيِّ للطالب استحقاق اهللا تعالى 
8

oó pMG nƒdG o¬`s∏dG ∫hC’G ¢SQódG
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(١) سورة اإلخالص، آية: ١-٤.



o¬
o JÉ

nØ
p°U

nh 
p¬

s̀ ∏d
G 

oA
É nª

r°S
n CG 

:
 ≈

n dh
o C’

G 
oI

nó
rM

p ƒd
G

23

 يطلب املعلم من الطالب قراءة سورة الفاحتة.
السورة  فــي  تعالى  اهللا  رحمة  للطالب  يبنيِّ   
تعالى:  قوله  من  ذلك  استنباط  منهم  ويطلب 

  +    *   )   (   '   &  M
L -  ,

 يذكر املعلم بعض القصص واألمثلة التي تبني 
رحمة اهللا تعالى بعباده وخلقه أجمعني.

 يطلب من الطالب الدليل من سورة الفاحتة أو 
غيرها من السور على رحمة اهللا تعالى.

للعبادة  تعالى  اهللا  استحقاق  للطالب  يبنيِّ   
ويحذر من اإلشراك معه غيره.

12

oô« p°ünÑdG o™« pª s°ùdG o n̂ G ådÉãdG ¢SQódG
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.A r» n°T sπ oc oô p°ü rÑ oj nh o™ nª r°ù nj o¬s∏`dG 2

﴿: ≈ndÉ n© nJ p¬ s̀∏dG o∫ rƒ nb , oπ«pd sódG nh

 .(1) ﴾

(١) سورة الشورى: آية ١١.
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oº« pM sôdG oøªM sôdG o¬`s∏dG »fÉãdG ¢SQódG
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 .(1) ﴾ ﴿: ≈ndÉ n© nJ p¬ s̀∏dG o∫ rƒ nb , oπ«pd sódG nh

(١) سورة الحشر، آية:٢٢.

nø«ª pMG sôdG oº nMQnCG o n̂ Gnø«ª pMG sôdG oº nMQnCG o n̂ G

التي تبني  القصص واألمثلة  املعلم بعض   يذكر 
وخلقه  عباده  بأعمال  وعلمه  وبصره  اهللا  سمع 

أجمعني.
 يذكر املعلم الدليل على صفة السمع والبصر.

وصفاته  اهللا  أســمــاء  فــي  القاعدة  املعلم  يبنيِّ   
بالدليل.

خللقه  ومراقبته  تعالى  اهللا  قــدرة  املعلم  ح  يوضِّ  
أجمعني.

تعالى  اهللا  اســتــحــقــاق  لــلــطــالب  املــعــلــم  يــبــنيِّ   
للعبادة.

سير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالث
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أسماء اهللا تعالى كلها حسنى:
أي بالغة في احلسن غايته، قال اهللا تعالى: L E  D  C M، وذلك ألنها متضمنة 

لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه، ال احتماًال وال تقديًرا.
@ مثال ذلك: (احلي) اسم من أسماء اهللا تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق 
بعدم، وال يلحقها زوال. احلياة املستلزمة لكمال الصفات من العلم، والقدرة، والسمع، 

والبصر وغيرها.
يسبق  لم  الــذي  الكامل،  للعلم  متضمن  اهللا  أسماء  من  اسم  (العليم)  آخر:  ومثال 

  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  M :بجهل، وال يلحقه نسيان، قال اهللا تعالى
بأفعاله، أو  الواسع احمليط بكل شيء جملة وتفصيال، سواء ما يتعلق  العلم   ،L  ,

  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾M :أفعال خلقه، قال اهللا تعالى
  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ
������O��NM���L��K���J��I��H����G��F��E��D��C��B  M  ،LÞ Ý  Ü
   X  WV  U  T  S    R  Q  P  O  N    MM  ،L   R��Q��P

L  [  Z  Y
ومثال ثالث: (الرحمن) اسم من أسماء اهللا تعالى متضمن للرحمة الكاملة، التي قال 
في  أم صبي وجدته  يعني  بولدها»  هذه  من  بعباده  أرحم  ُه  «َلـلَّ  :€ اهللا  رسول  عنها 
قال  التي  الواسعة  للرحمة  أيًضا  ومتضمن  وأرضعته،  ببطنها  وألصقته  فأخذته  السبي 

  ¯M :وقال عن دعاء املالئكة للمؤمنني ،L 87  6   5 M :اهللا عنها
L ´  ³  ²  ±  °

واحلسن في أسماء اهللا تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه 
إلى غيره، فيحصل بجمع االسم إلى اآلخر كمال فوق كمال.

مثال ذلك: (العزيز احلكيم) فإن اهللا تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيًرا، فيكون كل 
منهما داًال على الكمال اخلاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، واحلكم واحلكمة في 
احلكيم، واجلمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة باحلكمة، فعزته 
ال تقتضي ظلًما وجوًرا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء املخلوقني، فإن العزيز منهم 
قد تأخذه العزة باإلثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمه تعالى وحكمته 

مقرونان بالعز الكامل بخالف حكم املخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل (١).

ـه. (١) القاعدة األولى: القواعد املثلى في صفات اهللا وأسمائه احلسنى للشيخ محمد بن عثيمني رحمه اللَّ
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äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG

 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١

١- يقرأ املعلم النص على 
الطالب.

٢- يطلب من الطالب 
تلوين النص.

٣- يطلب من الطالب 
قراءة اجلملة بعد تلوينها.

التركيب

- يطلب املعلم من الطالب فردي٢
الربطتسميع سورة اإلخالص.

äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG

 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١

على  النص  املعلم  يقرأ   -١
الطالب.

الطالب  مـــن  يــطــلــب   -٢
تلوين النص.

٣- يطلب من الطالب قراءة 
اجلملة بعد تلوينها.

التركيب

فردي٢

النشاط  املــعــلــم  ــشــرح  ي  -
للطالب.

كل  ربـــط  منهم  يطلب   -
تناسبها  التي  باجلملة  صورة 

في العمود املقابل.

الربط

ـه الواحد) الدرس األول (اللَّ

ـه الّرحمن الّرحيم) الدرس الثاني (اللَّ

10

oó pMG nƒdG o¬`s∏dG ∫hC’G ¢SQódG
1

1

2

: o¿ uƒnd
o
CG nh 

o
CG nô rb

n
CG

. p¢U nÓ rNE’G nIQƒ o°S oÖ pdÉ s£dG o™ uª n°ù oj

Ô Ôb ÓŠ Ó√  Ôt]K�«  u Ô¼  q Ô�

11

o¬
oJÉ

nØ
p °U

nh 
p¬

s̀∏d
G 

oAÉ
nª

r°S
n CG :

 ≈
ndh

oC’
G 

oI
nó

rM
ƒd

G

1

: o¿ uƒnd
o
CG nh 

o
CG nô rb

n
CG

ÓsO L Š« ]d�«  Ôr ÓŠ— Ó√  Ôt]K�«

»fÉãdG ¢SQódG
2

2

 É n¡ ræ pe mIQƒ o°U uπ oc » pa p¬`s∏dG pá nª rMnQ nô nK
n
CG ø u«nH pQƒ t°üdG nø pe o oá nYƒ oª ré ne n∂ neÉ ne

n
CG

:ánÑ p°SÉnæ oª rdG pá nªp∏ nµdÉH

oº« pM sôdG oøªM sôdG o¬`s∏dG

É næ o© nØ ræ nj É ne É næ nªs∏ nY

nΩÉ n© s£dG É næ nb nR nQ 

ń rQ sõdG É næ nd nâ nÑ rfnCG

É næ o© nØ ræ nj É ne É næ nªs∏ nY

1

nΩÉ n© s£dG É næ nb nR nQ 

2

ń rQ sõdG É næ nd nâ nÑ rfnCG

3
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äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG

 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١

على  النص  املعلم  يقرأ   -١
الطالب.

الطالب  مـــن  يــطــلــب   -٢
تلوين النص.

٣- يطلب من الطالب قراءة 
اجلملة بعد تلوينها.

التركيب

فردي٢

النشاط  املــعــلــم  ــشــرح  ي  -
للطالب.

- يطلب منهم ربط كل خلق 
من األخالق في العمود (أ) 
في  تناسبها  الــتــي  باجلملة 

العمود املقابل (ب)

الربط

ـه السميع البصير) الدرس الثالث (اللَّ

12

oô« p°ünÑdG o™« pª s°ùdG o¬`s∏dG ådÉãdG ¢SQódG
3

1

: o¿ uƒd
o
CG nh 

o
CGôb

n
CG

 u¼Ë  ¡wý  tK¦L�  fO�
Æ       dOB³�«  lOL��«

ـُه َتَعاَلى : َقاَل اللَّ

2

: päÉ nªp∏ nµ rdG nør«nH oπ p°U
n
CG

ـَه َتَعاَلى نَّ اللَّ 1  َال َأْكِذُب، ِألَ

ـَه َتَعاَلى 2  أرحم المساكيِن،َألنَّ اللَّ
ـَه َتَعاَلى  2  َأْعِطُف عَلى الصغيِر،َألنَّ اللَّ

ـَه َتَعاَلى 4  ال ُأْؤِذي الحيواناِت،َألنَّ اللَّ

ـَه َتَعاَلى ْدَق،َألنَّ اللَّ 5  أقوُل الصِّ
ـَه َتَعاَلى 6  َال آُخُذ َأْشَياَء اْآلَخِريَن ،َألنَّ اللَّ

يسمعني
يراني

يراني
يسمعني
يسمعني
يسمعني



oIóMƒdG
oá«fÉãdG       

2
p∑ô` u°ûdG nø` pe É ng tOÉ n°† oj É ne nh oI nOÉ` nÑ p̀ ©dG
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يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:
1 يبني احلكمة من خلق اإلنس واجلن.

2 يستدل على احلكمة من خلق اإلنس واجلن.
3 يوضح معنى العبادة.

4 يذكر بعض أنواع العبادة.
5 يبني أعظم ما أمر اهللا به وأعظم ما نهى اهللا عنه.

6 يحذر من الشرك املنافي للتوحيد.
7 يستدل على وجوب إفراد اهللا بالعبادة .

8  يذكر بعض صور الشرك.

, oIOÉ` nÑ` p©`dG  ,  ? ô G É næ n≤n∏ nN G nPÉ nª pd
l∑ô°T p̂ G nô« nZ oIOÉ nÑY , o√óM nh p̂ G oI nOÉ nÑ pY

 ™HGôdG ¢SQódG

 ¢SOÉ°ùdGh  ¢ùeÉîdGh

™HÉ°ùdGh

1 محبة اهللا وطاعته وإخالص العبادة له وحده دون سواه.
2 تعظيم شأن التوحيد وأنه سبب للسعادة في الدنيا واآلخرة. 

3 احلذر من الشرك ألنه سبب للشقاء في الدنيا واآلخرة.

¥ÓNC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG¥ÓNC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG
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1 صـور لبعـض مخلـوقــات اهللا كالشمس واجلبال واألشجار وبيان أن كل شيء خلقه اهللا حلكم عظيمة.
2 فيلم تعليمي يظهر فيه أنواع متعددة من العبادات كالصالة ، الدعاء ، الصدقة ، إماطة األذى عن الطريق 

........... إلخ 
3 لوحة تعليمية يعرض عليها املعلم : تعريف العبادة ، واألدلة الواردة في الدرس .

احلوار واملناقشة ـ االستنتاج ـ ضرب األمثلة.

بإثارة  ــدرس  ــل ل املــعــلــم  ميــهــد   
احلكمة  ملعرفة  الطالب  تفكير 

من خلق اإلنس واجلن.
تفكير  يثير  أن  للمعلم  ميكن   

الطالب بالسؤال التالي :
وجعل  العدم،  من  اهللا  خلقك   
والعقل،  والبصر  السمع  لك 
وباطنة،  ظاهرة  نعًما  ــك  ورزق
ولم يخلقك سبحانه عبًثا وإمنا 

خلقك ألمر عظيم. فما هو؟

بإثارة  ــدرس  ــل ل املــعــلــم  ميــهــد   
احلكمة  ملعرفة  الطالب  تفكير 

تفكير  يثير  أن  للمعلم  ميكن   

وجعل  العدم،  من  اهللا  خلقك   
والعقل،  والبصر  السمع  لك 
وباطنة،  ظاهرة  نعًما  ــك  ورزق
ولم يخلقك سبحانه عبًثا وإمنا 

p∑ô u°ûdG nø pe É ng tOÉ n°† oj É ne nh oI nOÉ nÑ p©dG

2
oá«fÉãdG oIóMƒdG
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أ ـ املعارف :
١ ـ احلكمة من خلق اإلنس واجلن.

٢ ـ معنى العبادة.
٣ ـ بعض أنواع العبادة.

٤ ـ أعظم ما أمر اهللا به وأعظم ما نهى اهللا عنه.
٥ ـ أمثلة على الشرك.

ب ـ  املهارات العقلية :
١ ـ االستنتاج :  احلكمة من خلق اإلنس واجلن.

٢ ـ املقارنة : بني أعظم ما أمر اهللا به وأعظم ما نهى عنه.
٣ ـ الطالقة اللفظية :  ـ بذكر أكبر عدد ممكن من العبادات.

           ـ بذكر أكبر عدد ممكن من األمثلة على الشرك.

سير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابع

 ميهد املعلم للدرس بأسلوب  احلوار؛  لكي 
عنوان  عــن  اجلـــواب  إلــى  بالطالب  يصل 

الدرس.
 يبني املعلم األمر العظيم الذي خلقنا اهللا 
له)،   أجله (عبادته وحده ال شريك  من 
يردده  ثم  عنه،  الطالب  بعض  يسأل  ثم 

معهم.
 يقرأ املعلم الدليل على الطالب، ثم يردده 

معهم حتى  يحفظوه. 
الدرس  في  املوجود  النشاط  من   يستفيد 

في ترسيخ عبادة اهللا وحده.

 ميهد املعلم للدرس بأسلوب  احلوار؛  لكي 
عنوان  عــن  اجلـــواب  إلــى  بالطالب  يصل 

 يبني املعلم األمر العظيم الذي خلقنا اهللا 
له)،   أجله (عبادته وحده ال شريك  من 
يردده  ثم  عنه،  الطالب  بعض  يسأل  ثم 

 يقرأ املعلم الدليل على الطالب، ثم يردده 

الدرس  في  املوجود  النشاط  من  16 يستفيد 

? o¬`s∏dG É` næ` n≤`n∏` nN G nPÉ` nª`` pd ™HGôdG ¢SQódG
4

(١) سورة الذاريات، اآلية :٥٦.

. o¬`nd n∂j pô n°T n’ o√ nó rM nh p¬` pJ nOÉ nÑ p©pd o¬ s̀∏dG É næ n≤n∏ nN

: ≈ndÉ n© nJ p¬ s̀∏dG o∫ rƒ nb , oπ«pd sódG nh

.
(1)﴾ ﴿

o oº« p¶ nY oo± nô n°T p¬ s̀∏dG oI nOÉ nÑ pY
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سير الدرس الخامسسير الدرس الخامس

18

oIOÉ`` nÑ````` p©dG ¢ùeÉîdG ¢SQódG
5

: n» pg oI nOÉ` nÑ p©dG

. p∫É` nª` rY nC’G nh p∫G nƒ` rb nC’G nø` pe o√É` n°V rô` nj nh o¬ s̀∏dG o¬ tÑ pë oj É` ne tπ` oc

(١) سورة البقرة، اآلية :٢١.

: sπ nL nh sõ nY p¬ s̀∏dG o∫ rƒ nb oπ«pd sódG nh

.
(1)﴾ 

 ميـهــد املعلم بقصـة يـعـرضـها على طــالبــه 
الستثارة أذهانهم نحو املوضوع.

في  املوجـودة  العبــادة  معنى  املعلم  يعرض   
الــعــرض على  جــهــاز  فــي  الــكــتــاب مكبرة 
الطالب، ثم يقرأ املعنى ويردده مع طالبه، 

ثم يبني لهم معناه باألمثلة كما يلي:     

العبادة كل ما يحب اهللا ويرضاه من 
األقوال واألعمال

أمثلة األقوال
               ـ الدعاء.

               ـ قراءة القرآن.

أمثلة األفعال
               ـ بر الوالدين.

               ـ الذبح هللا.

(*) االستفادة من النشاط املوجود في الدرس في ذكر بعض األمثلة على العبادة للتحقق من فهمهم للدرس .
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سير الدرس السادسسير الدرس السادس

سير الدرس السابعسير الدرس السابع

 يبني املعلم أعظم ما أمر اهللا به (التوحيد)، 
اهللا وحده )، ثم يسأل  ويبني معناه (عبادة 

بعض الطالب عنه، ثم يردده معهم.

الدرس  فــي  املــوجــود  النشاط  مــن  يستفيد   
وهو أن عبادة اهللا وحده تؤدي باملؤمنني إلى 

اجلنة.

 يبني املعلم أعظم ما نهى اهللا عنه ( الشرك) 
ويبني معنـاه (عبـادة غيـر اهللا معه)، ثـم يسـأل 

بعض الطالب عنه، ثم يردده معهم.

يردده  ثم  الطالب،  الدليل على  املعلم  يقرأ   
معهم حتى  يحفظوه. 

الدرس  فــي  املــوجــود  النشاط  مــن  يستفيد   
في احلذر من الشرك من خالل األمثلة على 

الشرك.
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o√ nó``M nh p¬`s∏dG oI nOÉ`` nÑ` pY ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
6

: o√É næ r© ne nh . oó« pM rƒ` sà`dG p¬` pH o¬ s̀∏dG nô` ne
nCG É` ne oº` n¶ rY nCG

:≈ndÉ n© nJ p¬ s̀∏dG o∫ rƒ nb oπ«pd sódG nh

﴿
.

(1)﴾      

. o√ nó``M nh p¬`s∏dG oI nOÉ` nÑ` pY
: o√É næ r© ne nh .

. o√ nó``M nh. o√ nó``M nh

(١) سورة النحل، اآلية :٣٦.

 pI nOÉ nÑ pY » pa oI nOÉ n© s°ùdG

o√ nó rM nh p¬ s̀∏dG

24

o oo∑ô` p°T p¬`s∏dG pô`«` nZ oI nOÉ`` nÑ` pY ™HÉ°ùdG ¢SQódG
7

 , p¬` pH o¬ s̀∏dG nô` nenCG É` ne oº n¶ rYnCG nó`«` pM rƒ` sà`dG s¿nCG É` næ rªp∏ nY G nPEG

? o¬ ræ nY o¬ s̀∏dG ≈ n¡nf É ne oº n¶ rYnCG É nª` na

: nƒ` og nh  o∑ rô`` u°û`dG  o¬` ræ` nY  o¬ s̀∏dG  ≈` n¡` nf  É` ne  oº` n¶` rYnCG

. o√ nô`« nZ p¬`s∏dG n™ ne nóoÑ© nJ ¿nCG

(١) سورة النساء، اآلية :٣٦.

Q nò`MG
n∑ô u°ûdG

: nƒ` og nh  

. o√ nô`« nZ p¬`s∏dG n™ ne nóoÑ© nJ ¿nCG. o√ nô`« nZ p¬`s∏dG n™ ne nóoÑ© nJ ¿nCG
:≈ndÉ n© nJ p¬ s̀∏dG o∫ rƒ nb oπ«pd sódG nh     

.
(1)﴾           ﴿ 
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(١) تفسير القرآن العظيم البن كثير ٢٣٨/٤.

(٢) شرح األصول الثالثة للفوزان ص٧٨.
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(١) تفسير القرآن العظيم البن كثير ٢/٢.                    (٢) اجلواب الكافي البن القيم ص ٥٩.
(٣) تفسير القرآن العظيم البن كثير ١٦٨/٣.               (٤) رواه أبو داود كتاب الصالة ـ باب فيمن لم يوتر ١٣٠/٢ برقم (١٤٢٠).
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(١) أخرجه البخاري برقم (٣٤٦٥).
(٢) تفسير القرآن العظيم ١٢٧/٣.

(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٤٧٥).
(٤) أخرجه البخاري كتاب الزكاة ـ باب ال تؤاخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ٣٢٢/٣ ومسلم برقم (١٩).
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(١) رواه أحمد ٧٨/٣١ برقم (١٨٧٨١) قال محققوه: حسن لغيره، والترمذي كتاب الطب باب في كراهية التعليق ٤٠٣/٤ برقم (٢٠٧٢) 

قال محققوه : حسن لغيره.
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ـُه) الدرس الرابع (ِملَاَذا َخَلَقَنا اللَّ

äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCGIQÉ¡ŸG ´ƒf

Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١
ن الطالب النشاط كما هو مبني، ويتابعهم املعلم في ذلك. ـ  يلوِّ

ـ  يقرأ الطالب اجلملة بعد تلوينها.

ـ  يربط املعلم بني هذه اجلملة واحلكمة من خلق اإلنس واجلن.

التركيب

الربط

ن الطالب العبادات القولية في املربعات.فردي٢ ـ  يلوِّ
التركيب

الربط

14

1

™HGôdG ¢SQódG
4

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

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

...........

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

..

....

...........

.........

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

.

: ná ǹ∏ rª oédG 
o
CG nô` rb

n
CG sº oK ,§n≤ of É n¡« pa »pàsdG päÉ n©sH nô oªdG o¿ uƒ`nd

? o¬`s∏dG É` næ` n≤`n∏` nN G nPÉ` nª`` pd

15
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: pán« pdÉsàdG päÉ n©sH nô oªdG » pa nás« pd rƒ n≤dG päGnOÉnÑ p©dG o¿ uƒ`nd

pΩƒ sædG oQÉ nc rPnCG

pAG nô n≤ oØdG oI nó nYÉ n°ù oe

 ≈dpEG o¿É n°ù rME’G

p¿G nô« pédG

pø rj nópdG nƒdG tô` pH

oI nÓ s°üdG

p¿BG rô o≤dG oI nAG nô pb

oAÉ` nY tódG

oQÉ nØ r̈ pà r°S’G
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الدرس اخلامس (الِعَبادُة)

16

oI nOÉ`` nÑ````` p©dG ¢ùeÉîdG ¢SQódG
5

 » pa pInOÉ`nÑ p©dG ≈ ǹ∏ nY k’É`nã` pe oô` oc rP
n
CG , m¿É` nenR nh m¿É` nµ ne uπ` oc »` pa n¬`s∏dG oó oÑ` r©nj oº` p∏ r°ù oªdG

: pá`n« pdÉsàdG pø` pcÉ ne
n
C’G

ِفي الَمْسِجِد : ................................. .

اَرِة : ....................... . يَّ ِعْنَد ُرُكوِب السَّ

ْوِم : .................................... . .................................... .ِعْنَد النَّ

.

ـه َوحَدُه) الدرس السادس (ِعَباَدُة اللَّ

äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG

 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١

ويوجه  النشاط،  املعلم  يقرأ  ـ  
العبادات  كتابة  إلــى  الــطــالب 
بالصور  مــســتــعــيــًنــا  املــنــاســبــة 

املقابلة.

أثناء  الــطــالب  املعلم  يتابع  ـ  
الكتابة.

إلى  الــطــالب  املعلم  يــوجــه  ـ  
أهمية احملافظة على األذكار.

التذكر

الربط

17
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¢SOÉ°ùdG ¢SQódG
6

: pán«` pdÉ` sàdG p±h oô` oëdG pÖ`« pJ rônà pH pó`« pMƒsàdG n∞`j pô r©nJ oÖoà rc
n
CG

√ó`IOˆGÉÑ``Mh`Y

 nƒ`` og oó``«`` pMƒ``sà`dG
.....................................................................

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

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

o√ nó``M nh p¬`s∏dG oI nOÉ`` nÑ` pY
äÉWÉ°ûædG

ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG
 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١

احلروف  من  الطالب  يركب  ـ  
في املربعات تعريف التوحيد.

ويلفت  العبارة  املعلم  يقرأ  ـ  
بني  املقارنة  إلى  الطالب  انتباه 
وتعريف  الــتــوحــيــد  تــعــريــف 

الشرك.

التركيب

الربط
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ـِه ِشرٌك) الدرس السابع (ِعَباَدُة َغيِر اللَّ

18

™HÉ°ùdG ¢SQódG
7

1

: pán«` pdÉ` sàdG p±h oô` oëdG pÖ`« pJ rônà pH p∑ rô` u°ûdG n∞`j pô r©nJ oÖoà rc
n
CG

√ô`¿CGóÑ`™e`©JˆG`«Z

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

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

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

o oo∑ô` p°T p¬`s∏dG pô`«` nZ oI nOÉ`` nÑ` pY

 nƒ`` og o∑ô``` u°û```dG

19
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: pô` nª` rM
n
C’G h

n
CG p¥nQ rR

n
C’G p¿ rƒ`s∏dG nø pe É n¡oÑ p°SÉ`næ oj É` nª pH nô` pFG nh só`dG o¿ uƒ`nd

َالُة الصَّ

ُدَعاُء اَألْمَواِت

ِبرُّ الَواِلَدْيِن

ـِه ُجوُد ِلَغْيِر اللَّ السُّ

ِقَراَءُة الُقْرآِن

ِعَباَدُة اَألْصَناِم

o oo∑ rô` p°T

o oI nOÉ nÑ pY
p p̂  

äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCGIQÉ¡ŸG ´ƒf

Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١
ـ  يركب الطالب من احلروف في املربعات تعريف الشرك.

ـ  يقرأ املعلم العبارة ويلفت انتباه الطالب إلى املقارنة بينه في التعريف وبني 

   تعريف التوحيد.

التركيب

الربط

فردي٢
ـ  يقرأ املعلم النشاط، ويوجه الطالب إلى التمييز بني العبادة هللا والشرك.

التمييزـ  يلون الطالب النشاط كما هو مبني ويتابعهم املعلم في ذلك.



 π°üØdG
ÊÉãdG »°SGQódG





1 oIóMƒdG
≈dhoC’G           € p¬`s∏dG o∫ƒ o°S nQ o oó sª në oe
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€ p∫ƒ o°S sôdG oäÉ nØ p°U ≠ € ¬`s∏dG ∫ƒ o°S nQ øY IòÑ nf
ø € G kóªëe ˆG π n°SQCG GPÉ nª pd ≠ € p∫ƒ o°S sôdG IƒY nO
¬àYÉWh € ∫ƒ°SôdG ≥jó°üJ ≠ €  ∫ƒ°SôdG oásÑ në ne

 »fÉãdGh ∫hC’G ¢SQódG

™`HGô``dGh å`dÉ`ã`dGh

¢SOÉ°ùdGh ¢ùeÉîdGh

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:
1 يذكر نسب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

2 يذكر نبذة مختصرة عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
3 يبني احلكمة من إرسال الرسل عليهم الصالة والسالم.

4 يستشعر محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيمه وطاعته.
5 يذكر ماتستلزمه شهادة أن محمًدا رسول اهللا.

¥ÓNC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG¥ÓNC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG

1 محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتقدمي محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعني .
2 اتباع سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والسير على هديه في قوله و فعله.

3 تعظيم القرآن الكرمي والعمل به.

1 لوحة تعليمية مكتوب عليها نسب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
ملا  معرفية  وخريطة  الرسل،  إرسال  من  عليها:احلكمة  مكتوب  وشفافيات  الرأس  فوق  عرض  جهاز   2

تستلزمه محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وميكن عرض ذلك باحلاسب اآللي ببرنامج الشرائح ( البور بوينت).
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احلوار واملناقشة ـ االستنتاج ـ  القصة.

 ميهد املعلم بالسؤال عن 
والثاني  األول  األصــل 
وربطهما  بــاخــتــصــار 
ــثــالــث، ثم  ــاألصــل ال ب
يــبــنيِّ حــال الــنــاس وما 
منهم  كثير  عليه  كان 
ــــن جـــهـــل وضــــالل  م
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  بعثة  قبل 
وفضل اهللا علينا ببعثته 
من  بــه  أخرجنا  حيث 

الظلمات إلى النور .

 ميهد املعلم بالسؤال عن 
والثاني  األول  األصــل 
وربطهما  بــاخــتــصــار 
ــثــالــث، ثم  ــاألصــل ال ب
يــبــنيِّ حــال الــنــاس وما 
منهم  كثير  عليه  كان 
ــــن جـــهـــل وضــــالل  م
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  بعثة  قبل 
وفضل اهللا علينا ببعثته 
من  بــه  أخرجنا  حيث 

1

¤ p¬`s∏dG o∫ƒ o°S nQ o oó sª në oe

≈dhoC’G oIóMƒdG

أ- املعارف:
١- نبذة مختصرة عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: نسبه، بعض صفاته، ومولده وهجرته، ووفاته.

٢- احلكمة من إرسال الرسل .
٣- وجوب محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتصديقه وطاعته.

ب- املهارات العقلية:
١ـ مهارة التذكر: 

- يذكر األصول الثالثة مرتبة كما سبق دراستها في الفصل األول.                                            
- يذكر نسب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ووالدته، ووفاته.
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٢ـ مهارة الطالقة اللفظية: 
يذكر أكبر عدد ممكن من صفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

٣ـ مهارة االستنتاج: 
- احلكمة من إرسال الرسل عليهم الصالة والسالم .                                                                                                                              

- محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تستلزم االقتداء به في قوله وعمله.
٤ـ مهارة التقومي: 

ملن ادعى محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وخالف سنته في قوله أو فعله.

عن  مختصرة  بقصة  للدرس  املعلم  ميهد   
سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأسلوب شّيق.

ويعرضه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  نسب  املعلم  يبني   
لتالميذه مكبًرا.
 مولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 بعض صفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
 هجرته ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى املدينة .

 أنه ملسو هيلع هللا ىلص خامت النبيني .
 أنه ملسو هيلع هللا ىلص توفي باملدينة في الثاني عشر من 

عن  مختصرة  بقصة  للدرس  املعلم  ميهد   

ويعرضه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  نسب  املعلم  يبني   

 أنه ملسو هيلع هللا ىلص توفي باملدينة في الثاني عشر من 

¤
 ¬

s̀∏d
G 

o∫
ƒo°

SnQ
 ooó

qª
në

oe 
: 

≈
ndh

oC’
G 

oI
nó

rM
ƒd

G

9

¤ p¬`q∏dG p∫ƒ o°S nQ ø nY o ooI nòÑ of ∫hC’G ¢SQódG

1

o¬ oÑ`` n°ù` nf

o¬``̀ oà``̀ nã``̀©``̀ nH

o¬``̀ oJÉ``̀ nØ``̀ p°``̀U

o√ oó```̀ pdƒ```̀ ne

 

˜

(1) ﴾ ﴿

  ˜ 

(١) سورة القلم، آية: ٤.

1

2

3

4

ربيع األول عام (١١هـ).  
العرض، ثم يناقش  الطالب مكبرة في جهاز  املوجودة  في كتاب  املعلم نبذة عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   يعرض 

تالميذه في نقاط الدرس ليتأكد من معرفة املعلومة وحفظها.
 االستفادة من النشاط للتعرف على أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص آخر األنبياء عليهم الصالة والسالم.
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 ميهد املعلم للدرس بقصــة عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
تبنيِّ صدقه وأمانته.

الـطـالب  عـلـى  الــدرس  املعلـم  يـــعــرض   
مستخدًما أسلوب القصة.

 يبنيِّ املعلم الدليل على رحمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
 يستفـيد املعلم مـن النشـاط املـوجـــود فــي 
الدرس للتـأكيــد على الصفــات الكريـمة 

وحتبيب الطالب فيها.

 ميـهـد املعلم للدرس ببيـان قصة عن دعــوة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وما بذله ملسو هيلع هللا ىلص من جهــود فــي 

هداية الناس وداللتهم على الدين احلق.
 يــعــرض املعلـم الــدرس على الطــالب مــن 
ًنا لهـم ما  خالل استخدام جهاز العرض مبيِّ

تتضمنه دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
 يبنيِّ املعلم الدليل على أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ُأرِسَل 

بشيًرا ونذيًرا للناس أجمعني.
 يستفيد املعلم من النشاطات املوجودة في 

الدرس.

12

¤ p∫ƒ o°S sôdG oäÉ nØ p°U »fÉãdG ¢SQódG

2

¤

¤

﴿
.

(1) ﴾

.
(2) ¤ ›

.
(3) ﴾ ﴿

(١) سورة التوبة، آية: ١٢٨.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي ¤، رقم ٢٣٠٧.

(٣) سورة القلم، آية: ٤.

14

¤ p∫ƒ°S sôdG oI nƒY nO ådÉãdG ¢SQódG

3

 ¤ 

¤

¤

pá sæ nédÉ pH oô u°û nÑ ojpQÉ sædG nø pe oQ pò ræ oj

﴿

.
(1)﴾

(١) سورة األحزاب، اآلية: ٤٥-٤٦.

سير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالثسير الدرس الثالث
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  يبني املعلم الدليل الوارد بعد قراءته مع طالبه .
 يستفيد من النشاط  املوجود  في الدرس للتعرف 

على حال أكثر الناس قبل اإلسالم.
 يستفيد من النشاط  املوجود  في الدرس للتعرف 

16

? ¤ G kó sª në oe o¬`s∏dG nπ n°SQnCG G nPÉ nª pd ™HGôdG ¢SQódG

4

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

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

¤

¤

﴿
.

(1)﴾

(١) سورة النحل، آية: ٣٦.

18

¤ p∫ƒ°S sôdG oásÑ në ne ¢ùeÉîdG ¢SQódG

5

 › 

 :˜ 

›  ˜ 
 ›

 ˜ 

 ˜ 

˜

˜

ـه برقم ٦١٧١، ومسلم في كتاب البّر والصلة باب المرء مع من أحب برقم ٢٦٤٠. (١) أخرجه البخاري في األدب باب عالمة الحب في اللَّ
ـه  (٢) أخرجه البخاري في كتاب اإليمان باب حب الرسول ¤ من اإليمان برقم ١٥، ومسلم في كتاب اإليمان باب وجوب محبة رسول اللَّ

¤ أكثر من األهل والولد برقم ٤٤.

 tÖ pMoCG ÉfnCG

˜ G kó sª në oe »u«Ñ nf

 ميهد املعلم بالتمهيد املوجود في الدرس .
الطالب في جهاز  الدرس على  املعلم   يعرض 
الرسل  العرض، ثم يبني لهم احلكمة من إرسال  

وأنها:
IƒYO

¤EG ¢SÉædG

IOÉÑY

√óMh ˆG

IOÉÑY ∑ôJ

√Gƒ°S Ée

سير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابعسير الدرس الرابع

سير الدرس الخامسسير الدرس الخامس

 ميهد املعلم بالتمهيد املوجود في الدرس ويبنيِّ 
عظم منزلة احملبة في حياة اإلنسان عموًما واملسلم 
خصوًصا، ويبني املراد من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «املرء مع من 

أحب» وأنه في اآلخرة .
 يبني املعلم األمور التالية : 

- حكم محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
- حكم تقدمي محبته ملسو هيلع هللا ىلص على الوالد والولد والناس 

أجمعني.
يناقشها  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان معه، ثم  - من أحب 

املعلم مع الطالب، ثم يرددها معهم.
 يستفيد املعلم من النشاط  املوجود في الدرس 

للتأكد من فهم املعلومة .
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20

o¬ oà nYÉ nW nh ¤ p∫ƒ°S sôdG o≥j pó°ü nJ ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

6

¤

¤ ›
›

¤
¤ ›

¤

¤

  ˜   1
 ˜   2

 ˜   3
  ˜   4

¤

 ميهد املعلم بالتمهيد الذي يراه مناسًبا ملدخل الدرس.   
 يبني املعلم األمور التالية : 

- محبة الصحابة  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
- طاعة الصحابة  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

- حقوق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .
 ثم يناقشها املعلم مع الطالب ويتأكد من فهمهم للدرس وحتقق أهدافه.

سير الدرس السادسسير الدرس السادس
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äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCGIQÉ¡ŸG ´ƒf

Ω•É°ûædG ´ƒf

تعاوني١

ــ يقرأ املعلم النشاط ، ويسترجع مع طالبه السنة التي توفي 

فيها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ويوجه الطالب إلى وضع دائرة حول اإلجابة 

الصحيحة .

التحليل

االستنتاج

- يسترجع املعلم مع طالبه نسب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم يطلب منهم فردي٢
إكمال النسب الشريف في الفراغات ويتابعهم أثناء احلل.

التركيب

والتقومي

ـه €) الدرس األول (ُنبذٌة َعن رسول اللَّ

8

1

: ná në« pë s°üdG nánHÉ nLE’G oQÉnà rNCG »pà nYƒ oª ré ne n™ ne p¿ ohÉ n©sàdÉ pH

n» ua oƒ oJ   

o∫ƒ o°S sôdG

ملسو هيلع هللا ىلص
`g 10 nΩÉ nY `g12  nΩÉ nY

`g11 nΩÉ nY

`g 9 nΩÉ nY
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äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG

 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١

وهو  النشاط  املعلم  يبني   -
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  صفات  حتديد 
ـــــواردة في  ــن الــصــفــات ال م
تلوين  مــن خــالل  الــنــشــاط 

اإلجابات الصحيحة . 
في  الطالب  املعلم  يتابع    -

تنفيذ النشاط. 

االستنتاج

سول €) الدرس الثاني (صفات الرَّ

سوِل €) الدرس الثالث (دعوة الرَّ

10
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¤ p∫ƒ o°S sôdG oI nƒY nO ådÉãdG ¢SQódG
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Æ „ Úd =A�« s ÓŽ

äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG

 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١

- يطلب املعلم من الطالب 
تلوين اجلملة، ثم قراءتها .

نفوس  فــي  املعلم  يغرس   -
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  محبة  الطالب 
في  سنته  واتــبــاع  وطــاعــتــه 
ليفوز  احلياة؛  شؤون  جميع 

املسلم بصحبته في اجلنة .

التركيب 

والتطبيق
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äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG

 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

تعاوني١

في  الصفات  املعلم  يقرأ   -
العمود األول، ثم يقرأ األدلة 

التي في العمود الثاني. 
الطالب  من  املعلم  يطلب   -
ربط كل صفة بالدليل املناسب 

لها ويتابعهم أثناء احلل.

الربط

(ø€ ـه ُمحّمًدا الدرس الرابع (لـماذا أرسل اللَّ

ُسول €) الدرس اخلامس (محّبة الرَّ

12

? ¤ G kó sª në oe o¬`s∏dG nπ n°SQnCG G nPÉ nª pd ™HGôdG ¢SQódG

4

: pí« pë s°üdG É ngÉnæ r© nª pH ná në« pë s°üdG nánHÉ nLE’G π p°U

(CG)

 ¤ G kó sª në oe o¬`s∏dG π°SQCG

ƒ oY rónj

á saÉ nc p¢SÉ sædG ≈ ndEG

p∑ rô u°ûdG pÜÉnæ pà rLGh pó« pM rƒsàdG ≈ ndEG ¤ G kó sª në oe o¬`s∏dG nπ n°S rQ
n
CG

(Ü)

äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG

 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

فردي١
- يطلب املعلم من الطالب تلوين اجلملة، ثم قراءتها .

- يغرس املعلم في نفوس الطالب محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وطاعته واتباع سنته في جميع 
شؤون احلياة؛ ليفوز املسلم بصحبته في اجلنة .

التركيب 

والتطبيق
- يطلب املعلم من الطالب وضع رقم مناسب أمام من يحبونه أوًال .فردي٢
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ملسو هيلع هللا ىلص.
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äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCG

 ´ƒf

IQÉ¡ŸG Ω•É°ûædG ´ƒf

تعاوني١
الطالب  مــن  املعلم  يطلب   -

ربــط كــل حــديــث ومــا يجب 

فعله جتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص  .           

االستنباط

املالحظة

الدرس السادس (تصديق الرسول € وطاعته)
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 o¬n∏ n©Øf r¿
n
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o¬ oà nYÉ nW nh ¤ p∫ƒ o°S sôdG o≥j pó°ü nJ ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG

6

 (١) أخرجه البخاري برقم (٥٠٦١)، ومسلم برقم (٢٠٢٢) .
 (٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٢٠) .

 (٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩) . 

ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  َتْصِديُق الرَّ
ِفيَما َأْخَبَر ِبِه

ـَه َوُكْل  «َيا ُغَالُم َسمِّ اللَّ
ا َيِليَك» (١)  ِبَيِميِنَك َوُكْل ِممَّ

ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َطاَعُة الرَّ
ِفيَما َأَمَر ِبِه

«َالَيْأُكَلنَّ َأَحُدُ ِمْنُكْم ِبِشَماِلِه 
َوَال َيْشَرَبنَّ ِبَها» (٢) 

ِاْجِتَناُب َما َنَهى
ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْنُه الرَّ

ـُه  «َمْن َشِهَد َأْن َال إَلَه إالَّ اللَّ
َم  ـِه َحرَّ ًدا َرُسوُل اللَّ َوَأنَّ ُمَحمَّ

اَر» (٣)  ـُه َعَلْيِه النَّ اللَّ

Æ¥∞ ∫ W¹ü« »«eŠ_« …—uÝ ©±®

 نسب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:
هو محمد: 

بــهــذا  الــقــرآن  فــي  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص له عــدة أسمـاء ، أشهرهــا محمــد ولهـذا جـــاء 
��ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»�º��¹˚:االســـم
� ˝ (١) ، ومعناه الذي ُيحمد أكثر مما يحمد غيره ، وهو علم �����������Æ

مشتق من التحميد، ملا فيه من اخلصال احلميدة .
وأبوه عبداهللا، وهو الذبيح الثاني ، الذي ُفدي مبئة من اإلبل.

عبد املطلب: 
اسمه شيبة، ويقال له:شيبة احلمد جلوده، وجماع أمر قريش إليه ، وإمنا ُسمي بعبد 
املطلب ألن عمه املطلب قدم به مكة وهو رديفه وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبداً له 

فقالوا: هذا عبد املطلب فعلق به هذا االسم .
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هاشم:
اسمه عمرو، وإمنا سمي هاشًما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه.

وقريش: 
هو النضر فإن إليه جماع قريش.

عاربة  قسمان:  العرب  فإن  املستعربة  هنا:  بهم  املراد  والعرب  العرب،  من  وقريش 
العاربة، كيف  العرب  من  أفضل  وهم  عدنان  واملستعربة  قحطان،  والعاربة   ، ومستعربة 
ومنهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو القائل: عن واثلة بن األسقع ‹ قال : سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول :  «إن اهللا  اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريًشا من كنانة بني هاشم 

واصطفاني من بني هاشم»(١).
زاد ابن حبان : « فأنا سيد ولد آدم وال فخر وأول من تنشق عنه األرض وأول شافع 

وأول مشفع»(٢).
وعند الطبراني والبيهقي وابن عدي عن ابن عمر  معناه وزاد : «فأنا خيار من 

خيار».
 والدته ملسو هيلع هللا ىلص:   

ولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبكة عام الفيل العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن لهدم الكعبة، 
يقوم من  أن  وأبى  الفيل  فانحبس  الكعبة  إلى  يتوجه  أن  أراد  قرب مكة  فلما وصل 
هم  وبينما  املشي،  يستطع  ولم  انحبس  مكة  إلى جهة  ه  ُوجِّ فإذا  اهللا  األرض حبسه 
كذلك أرسل اهللا عليهم طيوًرا ترميهم بحجارة أهلكتهم فأنزل اهللا في ذلك ُيذكر 

قريًشا: ˚  ˝ (٣).

 صفاته ملسو هيلع هللا ىلص:
ومن صفات النبيملسو هيلع هللا ىلصأنه كان صادقًا أمينًا:

صدقه: ملا أمره اهللا سبحانه أن يدعو أقاربه إلى عبادة اهللا وحده، صعد جبل الصفا في 
مكة املكرمة ونادى أقاربه فجاءوا وفيهم أبولهب فسألهم ملسو هيلع هللا ىلص: «أنه لو أخبرهم بأن خيًال 

بالوادي تريد أن تهجم عليهم، هل سيصدقونه ؟»
فقالوا: نعم ما جربنا عليك كذًبا !!

(١) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي € ١٧٨٢/٤ (٢٢٧٦).
(٢) صحيح ابن حبان ١٣٥/١٤ (٦٢٤٢).

(٣) سورة الفيل اآلية ١.
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قال: «فإني نذير لكم بني يدي عذاب شديد» (١).

بلغت موضع  وملا  الكعبة  بناء  بتجديد  قريش  قامت  ملسو هيلع هللا ىلص  بعثته  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص:  أمانته 

احلجر األسود اختلفوا فيمن يتشرف بوضعه حتى كادوا يقتتلون، وأخيًرا اتفقوا على 

حتكيم أول من يدخل عليهم من باب الصفا ، وما زالوا كذلك حتى أقبل عليهم 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص فما إن رأوه قالوا: هذا محمد األمني رضينا به حكًما، فلما أخبروه اخلبر، 

فرفعوه  بطرفه  قبيلة  لتأخذ كل  قال:  ثم  عليه،  احلجر ووضعه  أخذ  ثم  رداءه  بسط 
جميًعا حتى وصلوا به إلى مكانه فأخذه بيده املباركة ووضعه في موضعه(٢). 

  هجرته ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى المدينة:
الهجرة: هي االنتقال من بلد الشرك إلى بلد اإلسالم وقد كانت مكة آنذاك بلد 
كفر لذا ُأِمَر بالهجرة إلى املدينة ليتمكن من إظهار دينه والدعوة إليه، وقد شرعت 

الهجرة حفظًا لدين العبد من الزوال أو النقصان .
فبلده ملسو هيلع هللا ىلص مكة أشرف البقاع عند اهللا أوحي إليه فيها ، وبقي فيها بعد أن أوحي 
من  مئة  به  يأتي  ملن  وجعلت  بقتله  قريش  أن همت  وبعد  سنة،  عشرة  ثالث  إليه 
اإلبل اختبأ في الغار مع صاحبه أبي بكر ‹ فحفظهما اهللا من املشركني حتى أنهم 
ليقفون على باب الغار فال يرونهما، قال له أبو بكر ‹ : لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه ألبصرنا . فقال ملسو هيلع هللا ىلص : «ال حتزن إن اهللا معنا، ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما»، ثم 

هاجر إلى املدينة فتلقاه أهلها بالترحيب والنصر واملؤازرة (٣).

(١) أخرجه البخاري برقم (٤٩٧١).
(٢) رواه احلاكم في املستدرك (٤٥٨/١).

(٣) انظر شرح األصول الثالثة البن عثيمني (ص/١٢٨).
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 وفاة  الرسول ملسو هيلع هللا ىلصفي المدينة : 
الـــرســول ملسو هيلع هللا ىلص من جملة البشـر يعتريـه مــا يعتري البشر مـن مرض ومــوت قال تعالى:
˝ (١) وقد توفي ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن بلَّغ هذا الدين العظيم، فال خير  ˚
�º��¹˚:تعـالى قـال  األنبياء،  آخر  منـه، وهـو  إال حذرها  األمة عليه وال شـر  دّل  إال 
�����������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»

.(٢) ˝�
ابون ثالثون كلهم يزعمون أنه  فال نبي بعده قال ملسو هيلع هللا ىلص:«وأنه سيكون في أمتي كذَّ
النبوة  ادعوا  أناًسا  نبي بعدي »(٣) وقد ظهر كما أخبر ملسو هيلع هللا ىلص  النبيني وال  نبي وأنا خامت 

كمسيلمة الكذاب وميرزا غالم القادياني وغير ذلك ممن فضح اهللا كذبهم وافتراءهم.
ودينه باٍق تكفل اهللا بحفظه فتوارثه أهل العلم والدين خلًفا عن سلف، قال السلف 
هذا عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إلينا ، ونحن عهدناه إليكم، فجرى اخللف على منهاج السلف، 

واقتفوا آثارهم، وال يزالون إلى يوم القيامة(٤).
 الحكمة من إرسال الرسل: 

آدم  بني  الرسل من  أول  والسالم  الصالة  فنوح عليه  الناس  لدعوة  الرسل  اهللا  أرسل 
إلى أهل األرض وخامتهم محمد ملسو هيلع هللا ىلص وما من أمة من األمم إال وقد بعث اهللا فيهم رسوًال 

يدعوهم إلى عبادة اهللا وحده وترك عبادة ما سواه، قال تعالى: ˚;  >  =  <  
?   @  A˝ (٥)، فزبدة جميع ما أرسلت به الرسل هو التوحيد وما سواه من حترمي 
وحتليل ففروع، وال يؤمر بها إال بعد وجود التوحيد، وال تقبل وال يلتفت إليها إال مع 
التوحيد الذي هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، وألجله ُخلقت اخلليقة، وُأرسلت 

الرسل، وُأنزلت الكتب، وخلقت اجلنة والنار(٦).

(١) سورة الزمر اآلية : ٣٠.
(٢) سورة األحزاب اآلية : ٤٠.

(٣) رواه أبو داود برقم (٤٢٥٢).
(٤) حاشية األصول الثالثة البن قاسم (ص/٨٨).

(٥) سورة األعراف اآلية : ٥٩.
(٦) حاشية األصول الثالثة البن قاسم (ص/٩٥).
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 محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:
واآلخرة،  الدنيا  في  السعادة  طريق  على  الناس  دلَّ  شرَعُه،  ربه  عن  املبلُغ  هو  الرسول 
ل في ذلك املشاق العظيمة فهو أهل أن يحب  وحذرهم من طريق الغواية والضاللة، وحتمَّ

صلوات اهللا وسالمه عليه، بل محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص واجبة على كل مسلم .
قال ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعني»(١)، 
معنى احلديث : «اليؤمن أحدكم» ال يؤمن أحد اإلميان الكامل، «حتى أكون أحّب إليه من 
والده وولده» قدم الوالد لألكثرية ألن كل أحد له والد من غير عكس، «والناس أجمعني» 
من عطف العام على اخلاص، ومن عالمة احلب املذكور نصرة سنته والذب عن شريعته، 
نواهيه والصالة  أوامره واجتناب  واتباع  املنكر(٢)  والنهي عن  باملعروف  األمر  فيه  ويدخل 

عليه كما ورد في احلديث: «من صلى علّي صالة صلى اهللا عليه بها عشرة»(٣).
 من أحب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان معه يوم القيامة:

احملبة: هي مواطأة القلب على ما يرضي اهللا، فيحب ما يحبه اهللا ويبغض ما يبغضه اهللا، 
يحب األعمال الطيبة واألقوال الطيبة ويحب الصاحلني، ويبغض األعمال السيئة واألقوال 

السيئة ويبغض الكفرة.
ومن أخص ما يحب من الصاحلني األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم وعلى رأسهم 

رسولنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
وقد جعل اهللا سبحانه وتعالى محبة الصاحلني والتأسي بهم سبيًال للحاق بهم.

«ما  قــال:  اهللا؟  يارســـول  الســاعة  متى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  سأل  رجًال  أن   › أنس  عن 
أعددت لها» ؟ قال: ما أعددت لها من كثير صالة وال صوم وال صدقة ولكن أحب اهللا 

ورسوله، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «أنت مع من أحببت»(٤).
محبة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ليس عاطفة قلبية فقط، وال مجرد قصائد تتلى في مدحه ملسو هيلع هللا ىلص ، بل 
البد أن يكون مع ذلك طاعتــه والسيــر على نهجه فإن اهللا سبحانــه وتعالى قـرن محبتــه باتبــاع 

.(٥) ˝ e���d��c���b��a�`��_��رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، قــال سبحانه :  ˚^

(١) أخرجه البخاري برقم (١٥)، ومسلم برقم (٤٤).          (٢)  فتح الباري البن حجر (٥٨/١) .
(٣) أخرجه مسلم  برقم (٣٨٤).                                       (٤) أخرجه البخاري  برقم (٦١٧١).

(٥) سورة آل عمران اآلية : ٣١.
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قال احلسن: ال تغتر بقولك : املرء مع من أحب، إن من أحب قوًما اتبع آثارهم، ولن 
تلحق األبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم، ومتسي وتصبح وأنت 
على منهاجهم حريًصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصًرا 
في العمل فإن مالك األمر أن تكون على استقامة، أما رأيت اليهود والنصارى وأهل األهواء 
غير  وسلكوا  والعمل  القول  في  خالفوهم  ألنهم  معهم  وليسوا  أنبياءهم  يحبون  الرديئة 

طريقهم فصار موردهم النار(١).
ا لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ومطيًعا له ومتبًعا لسنته ليفوز بالبشارة  بل الواجب على املسلم أن يكون محّبً
العظيمة، ولكن من غير غلو وال جفاء فالغلو أن يرفعه إلى مرتبة األلوهية، ويستغيث به 
واجلفاء  اإلسالم،  من  املخرج  األكبر  الشرك  هو  ذلك  فإن  له  وينذر  الشدائد  عند  ويدعوه 
أن يعرض عن شرعه وال يتبع هديه، بل الواجب محبته وطاعته ليفوز بالبشارة العظيمـة 

  T   S    R   Q   P   O   N   M   L   K   J   I˚ تعالـى:  قـال 
.(٣)(٢) ˝[  Z   Y  XW  V  U

 يجب تصديق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيما ذكره من األخبار:
الثالثة  املاضية كقصة  األمم  الصالة والسالم وأخبار  األنبياء عليهم  كإخباره ملسو هيلع هللا ىلص بقصص 
وظهور  العلم،  كقلة  الصغرى،  الساعة  وعالمات  الغار،  في  الصخرة  عليهم  انطبقت  الذين 
اجلهل، وقطيعة الرحم، وذهاب الصاحلني، وموت الفجأة، وغير ذلك، وعالمات الساعة الكبرى 

كالدخان، والدابة، وخروج املسيح الدجال، وطلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك(٤).
 يجب طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيما أمر به: 

وأعظم ما أمر به التوحيد الذي هو إفراد اهللا بالعبادة، وكذا احملافظة على الصالة التي 
هي عمود اإلسالم، وبر الوالدين وصلة األرحام.

وقد قرن اهللا سبحانه طاعته بطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وقد جعل سبحانه جزاء من أطاع رسوله 
  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª دخول اجلنة قـال تعالـى:̊ 

.(٥) ˝ »  º  ¹  ¸¶  µ     ´  ³

(١) احلكم اجلديرة باإلذاعة البن رجب (ص / ١٣٣).                         (٢) سورة النساء اآلية : ٦٩.
(٣) ولالستزادة في هذا املوضوع ُيراجع ( الشمائل احملمدية) للترمذي (زاد املعاد) البن القيم . 

(٤) ولالستزادة يراجع (أشراط الساعة ليوسف الوابل).  
(٥) سورة النساء اآلية : ١٣.
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 يجب اجتناب ما نهى عنه ملسو هيلع هللا ىلص: 
الوالديـن وإضاعة الصالة والظلم والكذب  الشـرك وكـذا عقـوق  وأعظم ما نهى عنـه 

.(١) ˝ xw��v����u���t��s��r��q��p ˚ : والسرقة، قال سبحانه
أعظم  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  حملمد  أتبَع  الرجل  كان  وكلما   : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
توحيًدا هللا وإخالًصا له في الدين، وإذا َبُعَد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، 
فإذا كثر ُبعُده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما ال يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص (٢).
تعالى:  فقال  النار  دخول  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عصى  من  عاقبة  سبحانه  اهللا  جعل  وقد 

  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½˚
.(٣)˝É  È  Ç

يجب أن يعبد اهللا مبا شرعه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فال نعبده باألهواء والبدع، قال الزهري: 
لم  بعبادة  العبد  يأت  فال  التسليم»(٤)  وعلينا  البالغ  رسوله  وعلى  الرسالة  اهللا  «من 
يشرعها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإن كان قصده حسًنا وإن كان يريد األجر ألن هذا عمل باطل لم 
يأت به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، فالنية ال تكفي بل البد من االتباع، فالعبادات توقيفية ال يجوز 
اإلتيان بعبادات لم يشرعها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

فيه فهو رد»(٥).

(١) سورة احلشر اآلية : ٧.                                                     (٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٤٩٨/١٧).
(٣) سورة النساء اآلية : ١٤.                                                  (٤) أخرجه البخاري تعليقًا برقم (٤٦).

(٥) أخرجه البخاري برقم (٢٥٥٠)، ومسلم برقم(١٧١٨).
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oºj pô nµdG o¿BGô o≤dG
€ mó sª në oe É næ u« pÑ nf ≈n∏ nY o∫ sõ næ oªdG p̂ G oÜÉ nà pc

™HÉ°ùdG  ¢SQódG

¥ÓNC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG¥ÓNC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG

يتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن:
1 يعرف الطالب اسم النبي الذي ينزل بالوحي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

2 يعظم الطالب القرآن الكرمي ويوقره.
3 يستنبط الطالب وقت أول نزول للقرآن الكرمي من سورة القدر.

4 يحرص الطالب على تالوة القرآن الكرمي وحفظه.

1 استشعار عظمة القرآن الكرمي .
2 توقير وتعظيم القرآن الكرمي في نفوس الطالب.

3 احلرص على تالوة وحفظ وتدبر كالم اهللا تعالى واحلرص على العمل مبا فيه من أحكام.
4 احلرص على تدبر كالم اهللا تعالى.

1 لوحة مكتوب عليها سورة القدر.
.|J   I   H  G   F  E  D  C  B } : 2 لوحة مكتوب عليها قوله تعالى

3 شريط تسجيل عليه تالوة سورة القدر.
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املناقشة ، واالستدالل ، واالستنباط.

أ- املعارف:
١- نزول جبريل › بالقرآن الكرمي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

٢- تعظيم القرآن الكرمي وتوقيره .
٣- نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر.

ب- املهارات العقلية:
١ـ االستنباط: 

- يستنبط أول نزول للقرآن الكرمي من سورة القدر.      
٢ـ االستدالل: 

- يستدل على وقت نزول القرآن الكرمي وصفته من سورة القدر.

2
oá«fÉãdG oIóMƒdG

p¬`s∏dG oÜÉ nà pc oºj pô nµdG o¿BGô o≤dG

نزول  قصة  املعلم  يذكر   
القرآن الكرمي على النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص في غار حراء، ويبني 
الكرمي  ـــقـــرآن  ال عــظــمــة 
ـــي ملسو هيلع هللا ىلص  ـــب ـــن وحـــــــرص ال
على  ــكــرام  ال وصحابته 
وتدبره  وحفظه  تالوته 
والـــعـــمـــل مبـــا فــيــه من 

األحكام.
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oºj pô nµdG o¿BGô o≤dG ™HÉ°ùdG ¢SQódG

7

(١) سورة القدر، آية ١. 
(٢) سورة ص، آية ٢٩. 

¤ mó sª në oe É næ u« pÑ nf ≈ n∏ nY o∫ sõ næ oªdG p̂ G oÜÉ nà pc

‹  

¤
 

 

﴾ ﴿
 

﴿
 ˝

 ميهد  املعلم بالتمهيد الذي يراه مناسًبا ملدخل الدرس.
 يبني املعلم األمور التالية : 

- ما الكتاب املنزل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟
    ومن الذي نزل بالقرآن عليه ملسو هيلع هللا ىلص ؟

- ما الواجب على املسلم جتاه القرآن الكرمي ؟ وما الدليل على ذلك ؟
 يناقشها املعلم مع الطالب، ثم يرددها معهم. 

 يستفيد املعلم من النشاط املوجود في الدرس لزيادة املعلومات عن القرآن الكرمي .
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18

1

: p¬p∏« pd nOh p¿BGô o≤dG pAÉ nª r°SCG rø pe mº r°SG uπ oc nør« nH oπ p°UCG

ºj pô nµdG o¿BGô o≤dG ™HÉ°ùdG ¢SQódG

7

¤ mó sª në oe É næ u« pÑ nf ≈ n∏ nY o∫ sõ næ oªdG p̂ G oÜÉ nà pc

(CG)

oÜÉnà pµdG

o¿É nb rô oØdG

(Ü)

˚
.(١)   ˝

˚
.(٢)   ˝

 (١) سورة الفرقان آية: ١ .
 (٢) سورة البقرة آية: ٢ .
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2

: pπ r°ü nØdG pÜsÓ oW nør«nH o oá n≤ nHÉ n°ù oe

 nºs∏ n©nJ  rø ne  rº oc o rÒ nN{  :¤  u» pÑsædG  p∫ rƒ nb  pß rØ pM  p‘  oá ncnQÉ n°û oª`dG

 É ka rô nM 
n
CG nô nb rø ne{ :¤ u» pÑsædG p∫ rƒ nb pß rØ pMnh .

(1)
 z o¬ nªs∏ nY nh n¿BG rô o≤dG

.
(2)

 zÉ n¡ pdÉnã re
n
CG pô r°û n© pH oánæ n°ù n◊G nh o oánæ n°ù nM p¬ pH o¬n∏ na p¬`s∏dG pÜÉnà pc rø pe

 (١) أخرجه البخاري برقم  (٥٠٢٧) .
 (٢) أخرجه الترمذي  برقم (٢٩١٠).

äÉWÉ°ûædG
ò«ØæàdG Üƒ∏°SCGIQÉ¡ŸG ´ƒf

Ω•É°ûædG ´ƒf

تعاوني١
- يقرأ املعلم أسماء القرآن في العمود (أ)، ثم يقرأ اآليات التي في العمود (ب).           
- يطلب املعلم من الطالب ربط كل اسم من أسماء القرآن باآلية الدالة عليه، 

ويتابعهم أثناء احلل.
الربط

تعاوني٢
- يعلن املعلم للطالب عن إقامة مسابقة في حفظ احلديث الشريف ويشجع روح 
املنافسة بينهم إلتقان احلفظ، ويشجع من أجاد لقراءة احلديثني الشريفني في اإلذاعة 

املدرسية . 

التذكر

والطالقة

الدرس السابع (القرآن الكرمي)
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 القرآن الكريم: 
أنزله  الذي  اهللا  الكرمي كالم  القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص:  نبينا محمد  املنزل على  اهللا  أنه كالم  نؤمن 

     j     i  h˚  :على نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جبريل عليه الصالة والسالم قال تعالى
k˝ (١)، قال ابن كثير: نزل به ملك كرمي أمني ذو مكانة عند اهللا مطاع في املأل األعلى، 
 ،(٢)˝q  p  o  ̊،ا من الدنس والزيادة والنقصان ˚n  m˝  ياحممد سالمً
لتنذر به بأس اهللا ونقمته على من خالفه وكـذبه، وتبشر بـه املؤمنيـن املتبعيـن له(٣)، وقـد نزل 

فـي شهر رمضان فـي ليلة القدر، قـال تعالـى:  ˚ ˝ (٤).
 أسماء القرآن الكريم: 

من أسمائه: الفرقان – الذكر – الروح:
قال تعالى: ˚!  "  #   $  %  & ˝ (٥) فسماه اهللا سبحانه روحًا ألنه 
حتيا به القلوب، فكمـا أن الـروح إذا دخلت األبـدان حركتها، فكذلك القـرآن فـإنـه يحييـه 

ويحـركـه خلشيـة اهللا ومحبتـه وطاعته.
 r   q    p   o   n   m    l   k   j   i  h   g˚ تعـالـى:  وقـال 
z  yx  w  v  u  t  s   }  |  {  ~ ے˝(٦)، فحياة 
القلوب وصحُتها ونوُرها وإشراقها على حسب إميانها باهللا واتباعها لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص والعمل بكتابه ، 

وظلمتها وحيرتها على حسب بعدها عن اهللا وعن طاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وبعدها عن كتابه.
 تعظيم القرآن الكريم والعمل به: 

يجب علينا تعظيمه والعمل به، ومن تعظيمنا لكتاب ربنا: أن نتخذه شفاًء لقلوبنا 
وأبداننا ، فهو شفاء للقلوب الغافلة املعرضة عن ربها، قال ابن القيم: «تبارك الذي جعل 
كالمه حياة للقلوب وشفاًء ملا في الصدور، فال شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر

(٢) سورة الشعراء اآلية : ١٩٤. (١) سورة الشعراء اآلية : ١٩٣.  
(٤) سورة القدر اآلية : ١ (٣) تفسير القرآن العظيم ( ٣٤٧/٣). 

(٦) سورة األنعام اآلية : ١٢٢. (٥) سورة الشورى اآلية : ٥٢.  
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(٢) سورة اإلسراء اآلية : ٨٢. (١) مفتاح دار السعادة (١٨٧/١) .  
(٤) أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٧). (٣)  اجلواب الكافي (ص/٩) .  

(٥) أخرجه الترمذي برقم (٨٩١٠).
(٦) رواه النسائي في ( الكبرى) برقم (٩٨٤٨ )، والطبراني في (الكبير) برقم (٧٥٣٢).

(٧) أخرجه مسلم برقم (٨٠٩) .
(٨) سورة اإلسراء اآلية : ٩.

والتفكر، فهو الذي يورث احملبة والشوق واخلوف والرجاء واإلنابة وسائر األحوال التي بها 
حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات واألفعال املذمومة التي بها فساد 
��v��u��t˚ تعالى:  قال  احلسية  لألمراض  وهو شفاء  القلب وهالكه»(١)، 
التداوي  عن  حديثه  معرض  في  القيم  ابن  وقال   ،(٢)˝  {��z���y��x��w

بالقرآن: «ولو أحسن العبد التداوي بالفاحتة لرأى لها تأثيًرا عجيًبا فكنت أصف ذلك 
ملن يشكي ألًما فكان كثيًرا منهم يبرأ سريًعا»(٣).

بالتالوة واحلفظ، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «خيركم من تعلم  نتعاهده  أن  الكرمي  القرآن  ومن حق 
بعشر  واحلسنة  فله حسنة  اهللا  كتاب  من  حرًفا  قرأ  «من  وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  وعلمه»(٤)  القرآن 
أمثالها ال أقول (ألم) حرف ولكن ألف حــرف والم حرف وميم حرف»(٥)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
«من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة لم مينعه من دخول اجلنة إال املوت»(٦)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ُعِصَم من الدجال»  وفي رواية «من آخر 

سورة الكهف»(٧). 
  0   /˚ تعالى:  قال  نواهيه،  وجنتنب  بأوامره  نعمل  أن  علينا  القرآن  حق  ومن 
القرآن الكرمي كتاب هداية وإرشاد يدلنا على  1  2  3  4  5˝(٨)، إن 

طريق اجلنة ويباعدنا عن طريق النار. 
ومن األوامر التي ُأِمرنا بها في القرآن الكرمي: إفراد اهللا بالعبادة – بر الوالدين – إقامة الصالة 
– أداء الزكاة – صلة األرحام – الصدق – عفة اللسان – حفظ اجلوارح عن ما حرم 

اهللا – طيب املطعم – الشفاعة احلسنة – االستغفار، وغير ذلك.
ومن النواهي: الشرك باهللا – عقوق الوالدين  - إضاعة الصالة – الظلم – السرقة – 

قتل النفس بغير حق – أكل املال احلرام – الكذب – الغيبة – النميمة، وغير ذلك.
واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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