


األسباب اليت تّيمن التوحيد يف القلب

لكمة التوحيد يف القلب والسلوك
الدرس األول

٣.سالمة القلب من الغل٢. جمالسة أهل اخلري والصالح١. دوام ذكر اهللا

أوال: الرىق 

تعريفها:  مجع رقية ويه اللكامت اليت تقرأ لدفع البالء أو رفعه

أنواعها:  رشعية ورشكية

ثانيا: احللف بغري اهللا-تعاىل-

 ال يكون احللف إال باهللا أو بأمسائه وصفاته ومن حلف بغري اهللا فقد أرشك 

رشاك أصغر ومن صور احللف : احللف بالكعبة - باألمانة - بالنيب هيلع السالم 

ثانيا: الذحب لغري اهللا -تعاىل-

 الذحب هللا تعاىل قربة وعبادة عظمية مفن ذحب لغري اهللا تعاىل فهو مرشك 

قال تعاىل ( قل إن صاليت ونسيك وحمياي وممايت هللا رب العاملني ) األنعام ١٦٢

النسك هو الذبيحة هللا تعاىل وابتغاء لوجهه  ومن هنا نعرف أن العبد مطالب 

يف جعل العبادات هللا لذا توعد الرسول ىلص اهللا هيلع ملسو لك من يذحب لغري 

اهللا بالطرد من رمحة اهللا حني قال : لعن اهللا من ذحب لغري اهللا

الغل هو احلقد والعداوة

ما يضاد التوحيد أو ينقصه 

من األفعالمن األقوال

أوال: المتامئ

تعريفها :  مجع متمية ويه ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العيون

 وكذلك يعلقها الكبار من الرجال والنساء وهذا من الرشك مسيت المتمية هبذا االمس 

ألن العرب اكنوا يتفاءلون من امسها أن يمت هلم مقصودمه

علل: الرىق والمتامئ ختدش التوحيد ؟ العتقاد صاحهبا أهنا تنفع وترض 

بذاهتا والميلك النفع والرض إال اهللا

الرقية الرشعية

ويه ما اكنت من الكتاب والسنة واكنت باللسان العريب ويه جائزة رشعا 

انظر الكتاب  للحديث الرشيف.

الرقية الرشكية

ويه اليت يستعان هبا بغري اهللا تعاىل بألفاظ جن أو مالئكة أو بألفاظ غري 

مفهومة ويه حمرمة رشعا

@ablaalaa
 إعداد وتصممي أ. آالء العصفور 

02
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. 

03
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. 



قال لوسر اهللا -ىلص اهللا هيلع ملسو- : (ال تلبسوا 

احلرير وال الديباج وال ترشبوا يف آنية الذهب والفضة ، 

والتألكوا يف حصائفها ، فإهنا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة)

الدرس الثاين
حرمة الرشب من آنية الذهب والفضة

هنى احلديث الرشيف عن 
لبس احلرير والديباج للرجالاأللك والرشب يف آنية الفضة والذهب

١٢

ما سبب حرمهتا عىل الرجال دون النساء؟
١. حىت يظل الرجل عىل رجولته وهشامته 

٢. حىت ال يتشبه الرجل باملرأة 

٣. ترك اإلرساف والتبذير

ماجزاء من يلبهسا من الرجال؟

جزاء من يلبهسا يف 

الدنيا أنه ال يلبهسا

  يف اآلخرة

فالذهب واحلرير للاكفر
 يف الدنيا ولملؤمن يف 
اآلخرة لذا يتجن املؤمن
 خوفا من ومطعا فميا 

  عنده تعاىل

ما سبب حرمهتا عىل الرجال و النساء؟
١. ليك ال يشيع اإلرساف والرتف

 بني املجمتع املسمل  

٢. فيه كرس لقلوب الفقراء

٣. اإلرساف يؤدي إىل الفقر

ماجزاء من 
يفعل ذلك 

من رجل وامرأة؟

جزاء من يفعل  ذلك

 نار جهمن 
 لذا حيذر من استخدام

األواين املصنوعة من
 الذهب والفضة يف 

  البيوت واملطامع

    الكفار    

  تصميم:أ. آالء العصفور 

@ablaalaa 

وعاء لأللك والرشب

  معارش املؤمنني

نوع من الثياب لكه من حرير

وعاء كبري لأللك مثل الصحن الكبري

ماهو الرتف ؟  هو جتاوز حد االعتدال والتوسع يف الرفاهية 
ماهو سبب الدعوة لرتك الرتف ؟ ألنه مرض يصيب أحصابه بالكسل وامليل للراحة واالنشغال عن غاية اهللا يف األرض عبادة اهللا ومعارة اإلرض

كيف ارتىق املسملون يف املايض ؟ ارتىق االسالم وانترش حيمنا اكن رجاله جشعان وال يرسفون وال يبخلون فملا تنعموا بالرتف والرفاهية أصيبوا بالضعف
لذا جيب عىل املسملني االبتعاد عن الراحة واستبدال ذلك بالعمل والنشاط لنعود مكا يف املايض أقوياء



الدرس الثالث
الغسل وأنواعه 

الغسل هو : تعممي البدن باملاء ويعد وسيلة من وسائل الطهارة يف االسالم وله نوعني مهاأ : واجب ومستحب
موجبات الغسل

١. الدخول يف اإلسالم     ٢. املوت     ٣ . اجلنابة            
٤.  انهتاء احليض والنفاس بانقطاع دم احليض

االغتساالت املستحبة
١. غسل امجلعة ووقته من طلوع المشس إىل صالة امجلعة ٢. غسل من غسل ميتا أما إذا محل ميتا فإنه يتوضأ

٣ . اإلحرام حلج أو معرة  ٤. من أراد دخول مكة والوقوف بعرفة

فرائض الغسل
١. النية                              ٢.تعممي سائر اجلسد باملاء

سنن الغسل
١. التمسية        ٢. غسل الشعر مع ختليله باملاء إىل اجللد 

٣.صب املاء عىل الشق األمين مث األيرس وختليل األصابع ودلك اجلسد

مكروهات الغسل
١. اإلرساف يف املاء 

٢. االغتسال بال ساتر من حائط أو غريه

كيفية الغسل
بسم

الله

النية برفع 
احلدث بالغسل

غسل الكفني ثالثا
مث غسل الفرج

يتوضأ وضوءه 
للصالة

يغسل شعره 
وخيلله باملاء

يفيض املاء
عالشق األمين 

يفيض املاء
عالشق األيرس

مع تدليك 
اجلسد مبا فيه
الرسة واإلبط 
مث تعممي سائر 
اجلسد باملاء

الغسل يغين عن الوضوء فتصح الصالة بعد االغتسال وأن مل يمت الوضوء

كتاب الرتبية اإلسالمية للصف السادس ج٢ جمال الفقه ، تصممي :أ. آالء العصفور
@ablaalaa

ويه حالة تطرأ عىل اإلنسان عندما يصل سن البلوغ 



الدرس الرابع
املسح عىل اخلفني واجلبرية

اجلبرية 
ما يوضع عىل جزء
من اجلسم ويلبس

حلاجة مثل اجلبس للكرس
 والشاش للجرح

اخلفني 
هو اللباس الذي 

يغيط القدمني وعادة
يكون من اجللد

رشوط املسح عىل اجلبرية
١. موضع املسح ظهر اجلبرية

٢. ال تشرتط الطهارة يف املسح عىل اجلبرية

يشرتط لبهسام عىل:
١. وضوء      ،٢. طهارة      ،٣. ال يشفان 

٤. موضع املسح ظهر اخلفني 

رشوط املسح عىل اخلفني واجلوربني

مدة املسح عىل اخلفني واجلوربنيمدة املسح عىل اجلبرية

 بانقضاء حاجة املريض هلا 
لملقمي يوم وليلة واملسافر ٣ أيام بليالهيا

تبدأ من وقت املسح

صفة املسح 
بعد الوضوء يلبس

اخلفني أو اجلوربني 
ولكام أراد الوضوء 
مسح عىل ظهرمها 

مبطالت املسح
١. اجلنابة 

٢. نزع اخلف
٣. انقضاء مدة 

املسح 

موضع 
املسح

موضع
املسح

ablaalaa@كتاب الرتبية اإلسالمية للصف السادس ج٢،جمال الفقه ، تصممي :أ. آالء العصفور



١

٢

 رىع سيدنا دمحم- ىلص اهللا هيلع ملسو -الغمن حىت ال يكون عبائ عىل معه أيب طالب الذي رعاه يف صغره ويساعده وخيفف عنه فقره وقد رعاها ألهل مكة مقابل القليل من املال 

 احلمكة من ريع األنبياء للغمن يه:  أن رعاية الغمن حتتاج إىل صرب ورفق ولني ورمحة  وهذه الصفات جتعل األنبياء يصربون عىل أقوامهم ويتحملون أذامه ، 
ومدح اهللا تعاىل يف نبيه ىلص اهللا هيلع ملسو صفة الرمحة اليت جذبت له القلوب

 ملا بلغ معر الرسول ىلص اهللا هيلع ملسو ١٢ عاما خرج مع معه أيب طالب إىل
 الشام للتجارة 

رأى الراهب حبريى مغامة تظل النيب من حر المشس عندما نزلوا قريبا
 من صومعته وقبل أن يصلوا إىل برصى بالشام  فاستضاف القافلة 

 نظر إىل ظهر النيب فرأى خامت النبوة بني كتفيه 
أمر معه أن يعود به به إىل دياره خوفا هيلع من الهيود  فأرسع معه وعاد

 به إىل مكة 

الرحلة التجارية

 األوىل إىل الشام

الرحلة التجارية

الثانية إىل الشام

 ملا بلغ الرسول -ىلص اهللا هيلع ملسو - ٢٥ عاما من معره خرج تاجرا يف مال خدجية بنت خويلد - ريض اهللا عهنا- إىل الشام   

عرضت السيدة خدجية عىل الرسول-ىلص اهللا هيلع ملسو- أن خيرج مباهلا وتعطيه أفضل مما اكنت تعطيه
 غريه من التجار

ذهب مع غالم هلا  امسه ميرسة  وقد رأى من يف رسولنا الكرمي الفكر الراحج واملنطق الصادق
واألمانة واألخالق

رأت السيدة خدجية اخلري الكثري والربكة يف جتارهتا أكرث مما اكن فازداد رسورها    

أنه اكن معروفا حبسن اخللق فهو الصادق مكا أنه اكن أمينا يأمتنه الناس عىل أمواهلم  فهو األمنيسبب اختيار السيدة خدجية للرسول -ىلص اهللا هيلع ملسو-هو:

قال النيب ىلص اهللا هيلع ملسو : ( ما بعث اهللا نبيا إال رىع الغمن)فقال أحصابه :وأنت فقال( نعم كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة)

الدرس اخلامس
معل الرسول - ىلص اهللا هيلع ملسو -

مهن األنبياء علهيم السالم

آدم هيلع السالم حراثا يقوم بزراعة األرض

إدريس هيلع السالم اكن  خياطا

نوح هيلع السالم جناراصنع السفينة بالصحراء

داوود هيلع السالم اكن  حدادا وقد أالن هللا 
احلديد فصنع الدروع للجنود للحرب

مظاهر الكفاح يف حياة الرسول ىلص اهللا هيلع ملسو

شارك قومه يف بناء الكعبة عندما اكن صبيا
اكن ينقل احلجارة مع رجال قريش لبناء 

الكعبة

معل يف التجارة عندما بلغ سن الشباب مع 
رجل امسه السائب املخزويم وقد وجد فيه

 السائب الصدق والعفاف واألمانة

@ablaalaa  الرتبية اإلسالمية للصف السادس ج٢، جمال السرية النبوية ، تصممي :أ. آالء العصفور



الدرس السادس
زواج الرسول-ىلص اهللا هيلع ملسو- من خدجية -ريض اهللا عهنا-

 (اليت ريض الرسول بالزواج مهنا ألجلها)

١. اكن شابا عفيفا إخالص العمل والوفاء بالعهد واألمانة صادقا ذو أخالق 
حسنة وراحج الفكر

٢. ماوصل إىل مسامعها من مشاركته يف حلف الفضول يف دار عبداهللا بن جدعان
 

١.أعظم نساء قريش نسبا وأكرثهن ماال ويه الصادقة العاقلة
 الراشدة وصاحبة النضج والعقل والتجربة

٢. اكن السادات والرؤساء حيرصون عىل الزواج مهنا فتأىب.

معرهامعره

مصدر املعلومة : ميرسة (غالم السيدة خدجية)

مصدر املعلومة: قبيلة قريش 

ذهب معه معه 
محزة بن عبداملطلب

خلطبهتا

دخل عىل معها 
معرو بن أسد

فريض ومت الزواج اكنت أول إمرأة 
تزوجها ومل يزتوج
علهيا حىت ماتت

 (اليت جعلت بالسيدة خدجية حتدث صديقهتا نفيسة بنت منية اليت 
  ذهبت له تطلب منه أن يزتوج السيدة خدجية)

صفاته

قامت معه بأعباء الدعوة وآوته ورزق مهنا األبناء 
حففظ النيب ىلص اهللا هيلع ملسو مجيلها 

اكن يذحب الشاه
 ويقمسها 

خلالئل خدجية

اكن يسأل عن 
صديقاهتا 

فيصلهن باهلدايا

القامس
عبداهللا
إبراهمي

رقية
أم لكثوم

زينب

فامطة

بناتهأبناؤه

عبداهللالقامس

مات أبناء السيدة خدجية القامس وعبداهللا قبل اإلسالم  ، ومات إبراهمي بن لوسر اهللا ىلص اهللا هيلع ملسو من مارية القبطية بعد اإلسالم
اكنت السيدة خدجية تبحث له عن سبل الراحة فاكن ميكث يف غار حراء قرابة الهشر واكنت توفر له لك يشء حىت يعود إىل بيته 

عندما نزل هيلع الويح اصطحبته البن معها ورقة بن نوفل واكنت تساعده مباهلا ودافعت عنه عند الكفار

صفاهتا

الرتبية اإلسالمية ج٢ ، جمال السرية النبوية ، الدرس السابع ، تصممي : أ. آالء العصفور

فامطة أم لكثوم

رقيةزينب

@ablaalaa



الدرس السابع

 حسن اخللق واألدب مع اخللق واالحرتام والتوقري لآلخرين هو ما جاء به الدين للعاملاحرتام اآلخرين
 من صور االحرتام يف ديين

الصورة األوىل عدم الخسرية واالسهتزاء
 هنى اهللا عباده املؤمنني عن الخسرية من اآلخرين فقد يكونوا خريا مهنم
هنامه اهللا تعاىل كذلك أن يعيبوا عىل إخواهنم أو ينادوهنم بألقاب سيئة

ومن أىت ذلك فعليه التوبة هللا تعاىل

الصورة الثانية التأدب يف احلديث مع اآلخرين

املسمل ال خيوض فميا ال يعنيه وال يكرث من الكالم املباح غري اهلادف
املسمل حيرص عىل أن يلزتم بآداب احلوار حكسن االسمتاع وعدم املقاطعة وعدم التعصب للرأي

اإلنسان األمني هو الذي حيافظ عىل ممتلاكت اآلخرين حىت حيبه هللا تعاىل وحيبه الناس
 جيب أن حنافظ عىل بلدنا فهي أمانة عند لك فرد يف هذا املجمتع

الصورة الثالثة احرتام ملكيات اآلخرين

ablaalaa@كتاب الرتبية اإلسالمية للصف السادس ج٢ إعداد وتصممي أ.آالء العصفور

الكويت



الدرس الثامن 

عناية اإلسالم
 بالصحة اجلمسية

اهمتام اإلسالم بطعام املسمل ورشابه

عناية اإلسالم باجلسد عن طريق الرياضة البدنية

أثر العبادات يف حصة بدن اإلنسان

نظرة اإلسالم يف التداوي حفاظا عىل اجلسم من األمراض

إذا تغذى اجلسم عىل طعام حصي سينشأ قويا حصيحا فيقوم بواجباته الدينية
 اليت لكفه اهللا هبا اكلصالة والصيام وليؤدي معله الذي حيصل منه عىل الرزق

حرم هللا تعاىل امليتة ألهنا قد تكون ماتت ملرض ما 
حرم هللا اخلزنير ألنه يألك النجاسات وحيمل أنواعا من الديدان الضارة

حرم الدم ألنه حيمل مواد ضارة وعسري عىل اهلضم 
 

اهمت اإلسالم بالرياضة ألهنا تقوي بدن املسمل عىل طاعة اهللا تعاىل وكذلك تصنع الرجل
القوي الذي يدافع عن وطنه ودينه فدعا اإلسالم إىل تعمل الريم ويعترب :

سعد بن أيب وقاص أول من رىم بهسم يف سبيل اهللا واكن معره ١٧ سنة 
يعد الزبري بن العوام أول من سل سيفه يف اإلسالم واكن معره ١٥ سنة

من أهداف الرياضة احلفاظ عىل جسم اإلنسان ومحايته من أمراض القلب وآالم املفاصل
 

الصالة : رياضة بدنية هلا ٥ أوقات يف اليوم وفهيا تتحرك لك أعضاء اجلسم 
 والركوع والجسود  مفيدان لفقرات الظهر وعضالت الكتف

الصيام:  يعترب أجنح طريقة لتطهري األمعاء وكذلك يفيد يف عالج زيادة الوزن من كرثة األطعمة 
وقلة احلركة 

احلج : فيه حركة مسمترة وتنقالت بني املناسك وهذا يكسب اجلسم قوة ونشاطا وحيوية
 

إذا تعرض اإلنسان لملرض بسبب سوء تغذية  أو زيادة يف الوزن أو حتدث له أمراض بسبب 
تلوث الغذاء جيب هيلع التداوي  فإذا تولك عىل اهللا تعاىل وألك الدواء ومسع ارشادات

الطبيب فيشفيه اهللا تعاىل 
 

ablaalaa@   كتاب الرتبية اإلسالمية ج٢ إعداد وتصممي آالء العصفور


