
 : أهداف الدرس

  العمل الصالح ومكانته في اإلسالممفهوم التعرف على 

 تحدید مجاالت العمل الصالح 

 أهمیة العمل الصالح وآثاره العظیمة على الفرد والمجتمع استخالص 

  

  أنشطة التلمیذ  أنشطة األستاذ

  یجیب ویذكر  یسأل ویوجه

ار یوم القیامة، لذلك فھم ال یلتزمون بشعائر 
اإلسالم، ویستبیحون كل المحرمات، ویعتقد آخرون أن النجاة متوقفة، بعد اإلیمان، على أداء الفرائض 
بعضھم في المسجد عابدا � خاشعا، وتجده في السوق ال یتورع عن الكذب، وفي 

االمتحانات ال یتورع عن الغش، ویرى أن على االنسان األخذ بكل وسائل النجاح كیفما كانت، وال یضره  

یطرح األستاذ المشكلة ویحرص  -

على شد انتباه التالمیذ ثم یفتح 

  .المجال للمتعلمین إلبداء آرائهم

  . یتأمل الوضعیة

  االشكالیة یحدد

  .لها حلوال   یقترح

یوجه التالمیذ لقراءة اآلیات وتأمل 

 : معانیها الستخالص ما یلي

أهمیة العمل الصالح ومكانته في 

  االسالم

  صور العمل الصالح 

  یتلو اآلیات

  یتأمل معانها

یسترشد بتوجیهات 

االستاذ الستخراج 

  مضامینها

  

الخیر  فهو یشمل جمیع أبواب

وجل  من ثمار اإلیمان وربطُه اهللا عز

َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن 

وبدونھ یقع اإلنسان في الخسران 

السیئات، وبه یحصل 

  یسأل
  یجیب

  

 
  

  المضمون العلمي

 
  ضوابط المعامالت المالیة في االسالمأذكر بعض 

ار یوم القیامة، لذلك فھم ال یلتزمون بشعائر یعتقد بعض الناس أن اإلیمان با� وحده كاف للنجاة من الن
اإلسالم، ویستبیحون كل المحرمات، ویعتقد آخرون أن النجاة متوقفة، بعد اإلیمان، على أداء الفرائض 

بعضھم في المسجد عابدا � خاشعا، وتجده في السوق ال یتورع عن الكذب، وفي فقط، لذلك تجد 
االمتحانات ال یتورع عن الغش، ویرى أن على االنسان األخذ بكل وسائل النجاح كیفما كانت، وال یضره  

  .من ذلك شيء طالما یؤمن با� وال یؤخر فرضا من فرائضھ
  ما رأیك في الموقفین؟

  الصالح في االسالم؟ما مفھوم العمل 

 انظر الكتاب
 المدرسي

 ص 79
العمل الصالح سبب في نیل رضى هللا وثوابھ. 
من صفات خیار الخلق اإلیمان والعمل الصالح. 
تعدد صور وأوجھ العمل الصالح من إفشاء السلًم 

  وإطعام الطعام وصلة األرحام وقیام اللیل

فهو یشمل جمیع أبواب.فعًال أو  نیة، أو قوَال،: وجل  اإلنسان إلى ربه عز هو كل ما یتقرب به

  .واإلحسان

من ثمار اإلیمان وربطُه اهللا عز م، ألنه ثمرةوعظیمة جدا في اإلسًال  إن للعمل الصالح مكانة كبیرة

َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن {: قال تعالى الدنیا واآلخرة، في بالفوز والسعادة والنجاة

وبدونھ یقع اإلنسان في الخسران : النحل). فَلَنُْحیِیَنھُ َحیَاةً َطیبَةً َولَنَْجِزیَنھُْم أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُونَ 
 )سورة العصر. (

السیئات، وبه یحصل  الدعوات وترفع الدرجات وتكفر الرحمات وتحل البركات وتستجاب ن به تتنزل

  

 القسطمدخل 

 العمل الصالح: حق الغیر:        العنوان

  ع المشتركالجذ:              الفئة المستهدفة

 ساعتان:      المدة الزمنیة

  

  

  األهداف والقدرات الفرعیة  مراحل الدرس

  تشخیص المكتسبات السابقة  تقویم تشخیصي

  تمهید

إثارة انتباه التالمیذ إلى  -

 .الجدید الدرسموضوع 

  

یعتقد بعض الناس أن اإلیمان با� وحده كاف للنجاة من الن
اإلسالم، ویستبیحون كل المحرمات، ویعتقد آخرون أن النجاة متوقفة، بعد اإلیمان، على أداء الفرائض 

فقط، لذلك تجد 
االمتحانات ال یتورع عن الغش، ویرى أن على االنسان األخذ بكل وسائل النجاح كیفما كانت، وال یضره  

من ذلك شيء طالما یؤمن با� وال یؤخر فرضا من فرائضھ
ما رأیك في الموقفین؟

ما مفھوم العمل 

دراسة نصوص 

  االنطالق

التدرب على اإلنصات 

والقراءة السلیمة وفق قواعد 

  التجوید

استخالص  القدرة على

  المضامین

: المحور األول
مفھوم العمل 

الصالح 
ومكانتھ في 

  اإلسالم

العمل التعرف على مفهوم 

  ومكانته في االسالم الصالح

  

هو كل ما یتقرب به

إن للعمل الصالح مكانة كبیرة

بالفوز والسعادة والنجاة

فَلَنُْحیِیَنھُ َحیَاةً َطیبَةً َولَنَْجِزیَنھُْم أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُونَ 
. (المبین

ن به تتنزلكما أ 



  بنون وَال  ینفع مال المیزان یوم القیامة، یوم َال  والرعایة، واألمن والوقایة، وبه یثقل الحفظ

المحور 
شروط : الثاني

قبول العمل 
الصالح 
  ومجاالتھ

مجاالت العمل  تحدید

  الصالح، وشروطه قبوله

 :یشترط لقبول العمل شرطان

 .وجهه یقصد به إَال  أن یكون خالصا هللا تعالى َال  :األول

  علیه وسلم موافقا لسنة رسول اهللا صلى اهللا أن یكون العمل في ظاهره :الثاني

  ص والمتابعةاإلخًال : بقولهم ویعبر العلماء عن هذین الشرطین

واسع ومفهوم شامل، فمن  ت مخصوصة، بل هو عامیقتصر على عبادات معینة وحاَال  َال العمل الصالح 

عا لیسد حاجة األمة؛ فإنه یكون بذلك قد عمل نمص دا أو أنشأ مدرسة أو أقام مستشفى أو شیّ دبنى مسج

  ا وأرشدفقیرا وكفل یتیما وعاد مریضا وأنقذ غریقا وساعد بائسا وأنظر معسر  منَ واسى. صالحا وله به أجر

كل : "صلى اهللا علیه وسلم: " وترك المحرمات وستر المسلمین فهو عمل صالح، قال بصره وأدى األمانات

   .رواه البخاري" صدقة معروف

أو جهة أو زمان أو مكان،  وهذا من رحمة اهللا بهذه األمة، فهو عز وجل لم یحصر العمل الصالح في نوع

  المقبلین علیهحتى یوسع على هذه األمة وُ یكثر 

على المسلم أال یقتصر في العمل الصالح على ما ال یتعدى نفعه لصاحبه، بل علیه أن ینوع في األعمال 

أفشوا ": قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم. الصالحة، ویكثر من التي تتعدى منفعتها إلى صاحبها

: إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالث“: أیضا وقال"  السالم، وأطعموا الطعام، وصلُّوا باللیل والناس نیام
 رواه مسلم .”صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ

  

النصوص  لتأملیدعو التالمیذ 

األسئلة الشرعیة واالجابة عن 

  المطروحة

  یقرأ ویتأمل

  یجیب ویناقش

توظیف 
واستثمار 
  المعلومات

توظیف واستثمار 
  المعلومات

  من المقرر المدرسي 98النص ص 
یدعو التالمیذ لقراءة النص 

  واالجابة عن األسئلة

  یقرأ ویتأمل

  یجیب ویناقش

  التقویم اإلجمالي
قدرة المتعلمین على التذكر 

  والتلخیص
  یجیب  یسأل  99أستثمر وأقوم تعلماتي ص 

أسئلة اإلعداد 

  القبلي
  یدّون  یرشد  واآلخرةالبحث عن أهمیة الرفقة الصالحة في الدنیا   التعلم الذاتي

  




