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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1919صفحة صفحة   ––كلمة التوحيد في القلب والسلوك كلمة التوحيد في القلب والسلوك   ::  األولاألولالدرس الدرس 

كما يحرص أن يعبد هللا على علم وبصيرة، لذا وجب كما يحرص أن يعبد هللا على علم وبصيرة، لذا وجب ، ، يحرص المسلم على التوحيد الخالص الصحيحيحرص المسلم على التوحيد الخالص الصحيح

    ... ...   عليه أن يبتعد عن كل قول وعمل يضاد التوحيد وينقص من كمالهعليه أن يبتعد عن كل قول وعمل يضاد التوحيد وينقص من كماله

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجالسة العلماء والصالحينمجالسة العلماء والصالحين

 

 

  التقويم :التقويم :

  تقويتقوياكتب اثنين من األسباب التي اكتب اثنين من األسباب التي   ––  11

  التوحيد في القلب .التوحيد في القلب .

  التمائم .التمائم .  ––عرف : الرقى عرف : الرقى   ––  22

  علل : من حلف بغير هللا تعالى فقد أشرك .علل : من حلف بغير هللا تعالى فقد أشرك .  ––  33

هللا هللا   ما حكم الذبح باسم ولي من أولياءما حكم الذبح باسم ولي من أولياء  ––  44

  الصالحين ؟الصالحين ؟

انصح صديقك الذي يعلق تميمة في انصح صديقك الذي يعلق تميمة في   ––  55

  سيارته دفعاً للحسد.سيارته دفعاً للحسد.

  الذبح لغير هللاالذبح لغير هللا  --  22

  غير الشرعيةغير الشرعيةالرقى الرقى   --  11  الحلف بغير هللاالحلف بغير هللا  --  22

وهي ما وهي ما : :   الشرعيةالشرعية  ––  أأ

ن الكتاب والسنة ن الكتاب والسنة كانت مكانت م

وباللسان العربي، وهي وباللسان العربي، وهي 

  ..شرعاً شرعاً   جائزةجائزة

  سالمة القلب من الغل للمؤمنينسالمة القلب من الغل للمؤمنين

 

 

  دوام ذكر هللادوام ذكر هللا

 

 

  فع البالء أو رفعه فع البالء أو رفعه ددتي تُقرأ لتي تُقرأ لجمع رقية وهي الكلمات الجمع رقية وهي الكلمات ال  الرقىالرقى
من من ) )   مائه وصفاته قال مائه وصفاته قال والحلف ال يكون إال باهلل وأسوالحلف ال يكون إال باهلل وأس

  ((  حلف بغير هللا فقد كفر أو أشركحلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك

ألن الحلف فيه تعظيم لمن حلف به والتعظيم ال يكون إال ألن الحلف فيه تعظيم لمن حلف به والتعظيم ال يكون إال   **

  **  هلل تعالىهلل تعالى

  غير هللا تعالى وقع في الشرك األصغرغير هللا تعالى وقع في الشرك األصغرمن حلف بمن حلف ب  //حكمه حكمه 

  األمانةاألمانة  --  النبي النبي   ––الوالدين الوالدين   ––من صوره / الحلف بالكعبة من صوره / الحلف بالكعبة 

) )   لغير هللا من الشركلغير هللا من الشرك  الذبحالذبحهلل تعالى قربة وعبادة عظيمة، لذا كان هلل تعالى قربة وعبادة عظيمة، لذا كان   والذبحوالذبح

قل إن قل إن   ""قال تعالى قال تعالى   ،،((  كالذبح باسم األنبياء أو الصالحين أو الشياطينكالذبح باسم األنبياء أو الصالحين أو الشياطين

، ، والنسك هي الذبيحةوالنسك هي الذبيحة  ""  صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمينصالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين

  ""  لعن هللا من ذبح لغير هللالعن هللا من ذبح لغير هللا  ""  قال قال   وو

  تميمةتميمةمثال للمثال لل

  ""  أال بذكر هللا تطمئن القلوبأال بذكر هللا تطمئن القلوب" "   ""  وال تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنواوال تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا" "   ""  واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهمواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم" " 

وهي التي وهي التي : : الشركية الشركية   ––  بب

يستعان فيها بغير هللا تعالى يستعان فيها بغير هللا تعالى 

وباستخدام أسماء الجن أو وباستخدام أسماء الجن أو 

المالئكة أو بألفاظ غير المالئكة أو بألفاظ غير 

  محرمةمحرمةمفهومة، وهي مفهومة، وهي 

  ..شرعاً شرعاً 

  التمائمالتمائم  --  11

عظام عظام   ووأأهي ما يعلق على اإلنسان من خرزات هي ما يعلق على اإلنسان من خرزات وو  التميمةالتميمةمفردها مفردها 

  خيوط ونحوها لدفع العينخيوط ونحوها لدفع العين  ووأأ

العتقاد صاحبها أنها تضر وتنفع العتقاد صاحبها أنها تضر وتنفع وهي مضادة للتوحيد وهي مضادة للتوحيد 

  بذاتها والنافع والضار الحقيقي هو هللا تعالىبذاتها والنافع والضار الحقيقي هو هللا تعالى

  ""  من علق تميمة فقد أشركمن علق تميمة فقد أشرك: " : "   قال قال 

ألن العرب كانوا يتفاءلون من اسمها ألن العرب كانوا يتفاءلون من اسمها   و سميت بهذا االسم /و سميت بهذا االسم /

  أن يتم هللا لهم مقصودهمأن يتم هللا لهم مقصودهم

  

  ::  مثال للرقية الشرعيةمثال للرقية الشرعية

كان إذا كان إذا   هللا عنها أن رسول هللا هللا عنها أن رسول هللا   عن عائشة رضيعن عائشة رضي  حديث حفظحديث حفظ  

ً يقول : "  ً يقول : " أتى مريضا واشف أنت واشف أنت   ،،أذهب البأس رب الناسأذهب البأس رب الناسأتى مريضا

ً الشافيالشافي ً ، ال شفاء إال شفاؤك، شفاًء ال يغادر سقما   ""  ، ال شفاء إال شفاؤك، شفاًء ال يغادر سقما
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2626صفحة صفحة   ––  الذهب والفضةالذهب والفضة  حرمة الشرب من آنيةحرمة الشرب من آنية  ::  الثانيالثانيلدرس لدرس اا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

وال تشربوا في آنية وال تشربوا في آنية   ،،لبسوا الحرير وال الديباجلبسوا الحرير وال الديباجال تال ت  ""يقول : يقول :   سمعت النبي سمعت النبي   قال:قال:  عن حذيفة عن حذيفة 

  ""  ولنا في اآلخرةولنا في اآلخرة  ،،، فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنياالذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافهاالذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافها

 

شهد أحداً شهد أحداً ، ،   بصاحب السربصاحب السر، اشتهر ، اشتهر   بن اليمانبن اليماناسمه : حذيفة اسمه : حذيفة 

  ائنائنالمدالمد  واله عمر بن الخطاب واله عمر بن الخطاب   وو

 

 

ما ما   ––  اليماناليمانشهرة الصحابي حذيفة بن شهرة الصحابي حذيفة بن ما ما   التقويم :التقويم :

نية نية كل والشرب في آكل والشرب في آما حكم األما حكم األ  --المقصود بالترف المقصود بالترف 

عن عن   اذكر اثنين من أسباب النهياذكر اثنين من أسباب النهي  --الذهب والفضة الذهب والفضة 

ما سبب تحريم لبس ما سبب تحريم لبس   --  األكل في آنية الذهب والفضةاألكل في آنية الذهب والفضة

يلبس الحرير من يلبس الحرير من ا جزاء من ا جزاء من مم  --  الحرير على الرجالالحرير على الرجال

  الرجال في اآلخرة .الرجال في اآلخرة .

  األكل والشرب في آنية الذهب والفضةاألكل والشرب في آنية الذهب والفضة  --  22

 

 

  يجرجر في بطنه نار جهنميجرجر في بطنه نار جهنم

 

 

  لكي ال يشيع اإلسراف والترفلكي ال يشيع اإلسراف والترف

 

 

عن األكل والشرب في آنية الذهب والفضة على عن األكل والشرب في آنية الذهب والفضة على   نهى النبي نهى النبي 

  الرجل والمرأةالرجل والمرأة

  فيه كسر لقلوب الفقراءفيه كسر لقلوب الفقراء  ألن اإلسرافألن اإلسراف

  

  
  اإلسراف يؤدي إلى الفقراإلسراف يؤدي إلى الفقر

 

 

  أسباب النهيأسباب النهي
  أسباب النهيأسباب النهي

  على الرجالعلى الرجال

  جزاء من يفعل ذلكجزاء من يفعل ذلك

  الديباجالديباج

 

 

  آنيةآنية

 

 

  صحافصحاف

 

 
  اء لألكل والشرب      وعاء كبير لألكلاء لألكل والشرب      وعاء كبير لألكلثوب من الحرير     وعثوب من الحرير     وع

هو تجاوز حد االعتدال هو تجاوز حد االعتدال الترف : الترف : 

  والتوسع في الرفاهيةوالتوسع في الرفاهية

ومن أمثلة ذلك / اإلسراف في األطعمة ومن أمثلة ذلك / اإلسراف في األطعمة 

  واألشربة خاصة في المناسباتواألشربة خاصة في المناسبات

فالحديث الشريف يدعونا لترك الترف واالبتعاد عنه ألنه مرض فالحديث الشريف يدعونا لترك الترف واالبتعاد عنه ألنه مرض 

  عمارة األرضعمارة األرض  ––يشغل اإلنسان عن هدف وجوده وهما : عبادة هللا يشغل اإلنسان عن هدف وجوده وهما : عبادة هللا 

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها والترف من أسباب الهالك " والترف من أسباب الهالك " 

  ""  راً راً ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمي

  لبس الحرير والديباجلبس الحرير والديباج  ––  11

 

 

  حتى يظل الرجل على رجولتهحتى يظل الرجل على رجولته

 

 
  حتى ال يتشبه الرجل بالنساءحتى ال يتشبه الرجل بالنساء

  

  

  النساءالنساءعلى على   حاللحالل، ،   الرجالالرجالعلى على   حرامحراملبسه لبسه وو

  ال يلبس الحرير في اآلخرةال يلبس الحرير في اآلخرة

 

 

  من الرجالمن الرجال  جزاء من يلبس ذلكجزاء من يلبس ذلك

  ترك اإلسراف والتبذيرترك اإلسراف والتبذير

  

  

ى المسلمون في الماضي حينما كان أبناؤهم رجاالً أصحاب ى المسلمون في الماضي حينما كان أبناؤهم رجاالً أصحاب ارتقارتق

م وال يسرفون وال يبخلون، فإذا م وال يسرفون وال يبخلون، فإذا بطوالت وشجاعة، يعرفون قدر النعبطوالت وشجاعة، يعرفون قدر النع

  زاد التنعم والترف ولم يعرف المرء قيمة النعم ساد الضياعزاد التنعم والترف ولم يعرف المرء قيمة النعم ساد الضياع
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  3232صفحة صفحة   --الغسل وأنواعه الغسل وأنواعه   ::  الثالثالثالثالدرس الدرس 

المكان ( وكيف جعلها نصف  –الثوب  –طهارة في كل شيء ) الجسم العلمنا فيما سبق مدى اهتمام اإلسالم ب

 والغسل وهو موضوعنا في هذا الدرس ... –لمنا أحكامه عوقد ت –يمان، والطهور يشمل الوضوء اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  البدن بالماءالبدن بالماءجميع جميع هو تعميم هو تعميم 

  الدخول في اإلسالمالدخول في اإلسالم

  مستحبمستحب  واجبواجب

  تعميم سائر الجسد بالماءتعميم سائر الجسد بالماء  النيةالنية

  التسميةالتسمية

 

  الوضوءالوضوء

 

  لحديث ثمامة بن أثاللحديث ثمامة بن أثال

  3333ص ص 

 

    التقويم :التقويم :

  ––عدد اثنين من األغسال الواجبة عدد اثنين من األغسال الواجبة   --  عرف الغسلعرف الغسل

اثنين اثنين اذكر اذكر   ––اثنين من األغسال المستحبة اثنين من األغسال المستحبة عدد عدد 

  بيّن صفة الغسل النبوي .بيّن صفة الغسل النبوي .  ––من مكروهات الغسل من مكروهات الغسل 

 

  الموتالموت

  انتهاء الحيض والنفاسانتهاء الحيض والنفاس  الجنابةالجنابة

ً   ""  لقوله لقوله  ً اغسلنها ثالثاً أو خمسا   ""  اغسلنها ثالثاً أو خمسا

  عن ابنته حين ماتتعن ابنته حين ماتت

 

وإن كنتم جنباً وإن كنتم جنباً   ""لقوله تعالى لقوله تعالى 

ومعنى الجنابة: حالة ومعنى الجنابة: حالة   ""فاطهروا فاطهروا 

  في سن البلوغفي سن البلوغتطرأ على اإلنسان تطرأ على اإلنسان 

 

فاعتزلوا النساء في فاعتزلوا النساء في " " لقوله تعالى لقوله تعالى 

  ""  وال تقربوهن حتى يطهرنوال تقربوهن حتى يطهرن  المحيضالمحيض

 

ً   الجمعةالجمعة   من غسل ميتاً من غسل ميتا

اإلحرام لحج أو اإلحرام لحج أو 

  عمرةعمرة
  دخول مكة والوقوف بعرفةدخول مكة والوقوف بعرفة

إذا جاء أحدكم إذا جاء أحدكم " "   لقوله لقوله 

  ""  الجمعة فليغتسلالجمعة فليغتسل

 

من غسله الغسل ومن من غسله الغسل ومن   ""  لقوله لقوله 

  ""  يعني الميتيعني الميت  حمله الوضوءحمله الوضوء

 

   لفعله لفعله    لفعله لفعله 

  ثالثاً ثالثاً   غسل الكفينغسل الكفين

 

  غسل الفرجغسل الفرج

 

  منابت الشعرمنابت الشعرغسل الشعر وتخليله حتى غسل الشعر وتخليله حتى 

 
  لك الجسدلك الجسددداألصابع واألصابع وغسل الشق األيمن ثم األيسر وتخليل غسل الشق األيمن ثم األيسر وتخليل 

 

  الغسل يغني عن الوضوء فمن اغتسل صحت صالته وإن لم يتوضأالغسل يغني عن الوضوء فمن اغتسل صحت صالته وإن لم يتوضأ

لمصحف لمصحف مس امس اعليهم الصالة وعليهم الصالة و  يحرميحرمالجنب والحائض والنفساء الجنب والحائض والنفساء 

  والطواف بالبيت والمكث في المسجدوالطواف بالبيت والمكث في المسجد

  االغتسال بدون ساتراالغتسال بدون ساتر

 

  حتى يصل جلد الرأسحتى يصل جلد الرأس  غسل الشعر وتخليلهغسل الشعر وتخليله  التسميةالتسمية

  صب الماء على الشق األيمن ثم األيسر مع تخليل األصابع ودلك الجسدصب الماء على الشق األيمن ثم األيسر مع تخليل األصابع ودلك الجسد

  النية ومحلها القلبالنية ومحلها القلب

 

  تعميم الجسد بالماءتعميم الجسد بالماء

 

  االسراف بالماءاالسراف بالماء

 

  يطيب الميت بالسد والكافور وهي من األشجار طيبة الرائحةيطيب الميت بالسد والكافور وهي من األشجار طيبة الرائحة
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  كتاب المدرسيكتاب المدرسيبالبال  3939صفحة صفحة   ––المسح على الخفين والجبيرة المسح على الخفين والجبيرة   ::الرابع الرابع الدرس الدرس 

المشقة ، ومن رحمته تعالى أنه لم يكلف المسلمين إال بما المشقة ، ومن رحمته تعالى أنه لم يكلف المسلمين إال بما   ااة ورفع عنهة ورفع عنهيير هللا عز وجل على األمة اإلسالمر هللا عز وجل على األمة اإلسالميسّ يسّ 

  يطيقون ...يطيقون ...

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  قصر الصالة للمسافرقصر الصالة للمسافر

  المقيمالمقيم

 

 

    التقويم :التقويم :

  --اذكر مثالين يدالن على يسر الدين اإلسالمي اذكر مثالين يدالن على يسر الدين اإلسالمي 

عدد شرطين عدد شرطين   --  ةةالجبيرالجبير  //عّرف ما يلي : الخفين عّرف ما يلي : الخفين 

سح سح بيّن مدة المبيّن مدة الم  ––  من شروط المسح على الخفينمن شروط المسح على الخفين

اذكر اثنين من اذكر اثنين من   ––على الخفين للمقيم والمسافر على الخفين للمقيم والمسافر 

  مبطالت المسح على الخفين .مبطالت المسح على الخفين .

 

  التيممالتيمم
  جوربينجوربينوالوال  المسح على الخفينالمسح على الخفين

  المسافرالمسافر

 

 

  يوم وليلةيوم وليلة

  أيام بلياليهنأيام بلياليهن  33

  حتى يبرأ المصاب وتزالحتى يبرأ المصاب وتزالفف

 

 

  انقضاء المدةانقضاء المدة

  الجنابةالجنابة

قبل قبل   نزع الخفنزع الخف

  انقضاء المدةانقضاء المدة

، ويرتدي الخفين فإنه يحق له أن ، ويرتدي الخفين فإنه يحق له أن بعد أن يتم المسلم وضوءهبعد أن يتم المسلم وضوءه

يمسح على الخفين من دون نزعهما عندما يصل إلى ركن يمسح على الخفين من دون نزعهما عندما يصل إلى ركن 

  الخفينالخفين  ظاهرظاهرويكون المسح على ويكون المسح على غسل الرجلين ، غسل الرجلين ، 

 

 

  ""في سفر فأهويت ألنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما في سفر فأهويت ألنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما   كنت مع النبي كنت مع النبي   ""  عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال :عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال :

  ""  مسح على الجوربين والنعلينمسح على الجوربين والنعلينأن رسول هللا أن رسول هللا بين لنا الحديث السابق جواز المسح على الخفين، ويجوز كذلك على الجوربين لحديث " بين لنا الحديث السابق جواز المسح على الخفين، ويجوز كذلك على الجوربين لحديث " 

  واللفائف والجبيرة من باب أولى ألن في نزعها ضرر لإلنسانواللفائف والجبيرة من باب أولى ألن في نزعها ضرر لإلنسان

اللباس الذي يغطي القدمين وعادة ما اللباس الذي يغطي القدمين وعادة ما 

  يكون من الجلديكون من الجلد
ما يوضع على جزء من الجسم ويلبس لحاجة ما يوضع على جزء من الجسم ويلبس لحاجة 

الذي يكون على الكسر والشاش الذي يكون على الكسر والشاش   مثل الجبسمثل الجبس

  للجرح والحرقللجرح والحرق

  لبسهما على طهارةلبسهما على طهارة

  أال يشفّاأال يشفّا

  المسح على ظهر الخفين والجوربين والجبيرة المسح على ظهر الخفين والجوربين والجبيرة   أن يكونأن يكون

  ة قبل الوضعة قبل الوضعفيهما الطهارفيهما الطهار  ال يشترطال يشترطالجبيرة واللفائف الجبيرة واللفائف   انتبه /انتبه /

جعل رسول هللا جعل رسول هللا حين سألوه عن المسح " حين سألوه عن المسح "   حديث علي حديث علي 

  ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيمثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم  ""  

من أول مرة يتم فيها من أول مرة يتم فيها   تبدأتبدأمدة المسح مدة المسح   انتبه /انتبه /

  المسح وليس من اللبسالمسح وليس من اللبس

قال : لو كان الدين بالرأي لكان قال : لو كان الدين بالرأي لكان   عن علي عن علي   //  فائدةفائدة

  أسفل الخف أولى بالمسح من أعالهأسفل الخف أولى بالمسح من أعاله
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كل إنسان له مهنة وعمل يشتغل فيه، حتى يكسب من عمل يديه وينفق على نفسه وأهله وال 

يكون عالة على الغير، كذلك أنبياء هللا تعالى كانت لهم أعمال ومهن يتكسبون منها الرزق 

  ......  الحالل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

  رعي الغنمرعي الغنم  في صغرهفي صغره  --  11

قال : " قال : "   عن النبي عن النبي   عن أبي هريرة عن أبي هريرة   حديث حفظ :حديث حفظ :

فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال أصحابه : وأنت ؟   ""  الغنمالغنمما بعث هللا نبياً إال رعى ما بعث هللا نبياً إال رعى 

  ""  نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكةنعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة  ""فقال : فقال : 

ألن رعاية الغنم تحتاج إلى صبر ولين ورفق ورحمة وهذه ألن رعاية الغنم تحتاج إلى صبر ولين ورفق ورحمة وهذه 

الصفات يحتاجها األنبياء عليهم السالم في دعوة أقوامهم، الصفات يحتاجها األنبياء عليهم السالم في دعوة أقوامهم، 

  ومن أعظمها الرحمة التي امتدح هللا بها نبينا ومن أعظمها الرحمة التي امتدح هللا بها نبينا 

    التقويم :التقويم :

في صغره وما عمله في شبابه في صغره وما عمله في شبابه   ما عمل النبي ما عمل النبي 

  --األنبياء رعوا الغنم قبل مبعثهم األنبياء رعوا الغنم قبل مبعثهم علل : كل علل : كل   --

ما اسم ما اسم   ––اكتب صفتين من صفات راعي الغنم اكتب صفتين من صفات راعي الغنم 

خوفاً خوفاً   الراهب الذي أمر أبوطالب برد النبي الراهب الذي أمر أبوطالب برد النبي 

ما اسم غالم السيدة خديجة الذي ما اسم غالم السيدة خديجة الذي   ––من اليهود من اليهود 

    كان يتاجر مع النبي كان يتاجر مع النبي 

 

  التجارةالتجارة  في شبابهفي شبابه  --  22

كما كما   ––يتيماً لم يرث من أبيه شيء، وقد كان يتيماً لم يرث من أبيه شيء، وقد كان   نشأ نبينا نشأ نبينا 

في كفالة جده ثم عمه أبوطالب الذي كان فقيراً في كفالة جده ثم عمه أبوطالب الذي كان فقيراً   ––علمت سابقاً علمت سابقاً 

بها إخوانه بها إخوانه كما اشتغل كما اشتغل   رعي الغنمرعي الغنمفاشتغل بمهنة فاشتغل بمهنة   كثير العيالكثير العيال

      ليخفف من أعباء الحياة على عمهليخفف من أعباء الحياة على عمه  األنبياء عليهم السالماألنبياء عليهم السالم

من عمره حيث عرضت من عمره حيث عرضت   الخامسة والعشرينالخامسة والعشرينوكانت لما بلغ نبينا وكانت لما بلغ نبينا 

بلغها بلغها لما لما بمالها بمالها   أن يعملأن يعملرضي هللا عنها رضي هللا عنها   خديجةخديجةالسيدة السيدة   عليهعليه

وصاحبه في هذه الرحلة وصاحبه في هذه الرحلة للشام للشام   فخرجفخرجاألمانة، األمانة، صدق وصدق والالمن من   ههعنعن

الذي رأى منه رجاحة العقل وكمال الخلق فلما الذي رأى منه رجاحة العقل وكمال الخلق فلما   ميسرةميسرةغالمها غالمها 

   السيدة خديجة بذلك ففرحت وزاد سرورهاالسيدة خديجة بذلك ففرحت وزاد سرورهارجع أخبر رجع أخبر 

  داود داود   نوح نوح     إدريسإدريس  آدم آدم 

نجاراً وصنع سفينة في نجاراً وصنع سفينة في كان كان   خياطاً خياطاً ان ان كك  كان حراثاً يزرع األرضكان حراثاً يزرع األرض

  الصحراء بأمر من هللاالصحراء بأمر من هللا

حداداً يصنع الدروع حداداً يصنع الدروع كان كان 

  للجهاد والحربللجهاد والحرب

  ""  كان يأكل من عمل يدهكان يأكل من عمل يده  ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي هللا داود ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي هللا داود : " : "   قال رسول هللا قال رسول هللا 

  الرحلة األولىالرحلة األولى
من عمره حين خرج مع عمه من عمره حين خرج مع عمه   الثانية عشرةالثانية عشرة  وكانت عندما بلغوكانت عندما بلغ

أبوطالب إلى الشام ليعلمه التجارة ويدربه عليها ولما اقتربت أبوطالب إلى الشام ليعلمه التجارة ويدربه عليها ولما اقتربت 

ورأى أن غمامة ورأى أن غمامة   بحيرىبحيرىرآه راهب اسمه رآه راهب اسمه   بصرىبصرىالقافلة من القافلة من 

وهو يجيب ثم وهو يجيب ثم   تظلله فاستضاف القافلة وبدأ يسأل النبي تظلله فاستضاف القافلة وبدأ يسأل النبي 

رأى خاتم النبوة فعلم أنه النبي المنتظر فأمر أبوطالب أن رأى خاتم النبوة فعلم أنه النبي المنتظر فأمر أبوطالب أن 

  به قبل علم اليهود فيقتلوه   به قبل علم اليهود فيقتلوه     يعوديعود

  ةةالرحلة الثانيالرحلة الثاني

  شارك قومه في إعادة بناء الكعبةشارك قومه في إعادة بناء الكعبة  في صباهفي صباه

  فكان ينقل الحجارة مع رجال قريشفكان ينقل الحجارة مع رجال قريش

  في شبابهفي شبابه
السائب بن أبي السائب السائب بن أبي السائب عمل بالتجارة مع عمل بالتجارة مع 

وكان خير شريك له حيث وكان خير شريك له حيث   المخزوميالمخزومي

  وجد في نبينا الصدق واألمانة والعفةوجد في نبينا الصدق واألمانة والعفة
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في األمر فرضي بذلك، ولما تأكدت من موافقته في األمر فرضي بذلك، ولما تأكدت من موافقته نفيسة نفيسة   فاتحتهفاتحته

  وقالتوقالت  السيدة خديجةالسيدة خديجة  أرسلت إليهأرسلت إليه

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5252صفحة صفحة   ––  خديجةخديجة  بالسيدةبالسيدة    زواج الرسولزواج الرسول  ::  السادسالسادسالدرس الدرس 

ً وذرية كسائر الخلق ، وهو يحزن كما يحزنون   الرسول الرسول  ً وذرية كسائر الخلق ، وهو يحزن كما يحزنون بشر جعل هللا تعالى له أزواجا بشر جعل هللا تعالى له أزواجا

 هم مصطفون ...هم مصطفون ...، فالرسل بشر ال مالئكة ولكن، فالرسل بشر ال مالئكة ولكن  ويتزوج كما يتزوجونويتزوج كما يتزوجون  ويفرح كما يفرحونويفرح كما يفرحون

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

يا بن عم : إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك يا بن عم : إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك 

  في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثكفي قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك

 

  وافقة الرسول وافقة الرسول أرادت السيدة خديجة أن تعرف مدى مأرادت السيدة خديجة أن تعرف مدى م

  نفيسة بنت منيةنفيسة بنت منيةصديقتها صديقتها له له   أرسلتأرسلتففعلى الزواج منها على الزواج منها 

  عبدهللاعبدهللا  القاسمالقاسم

  رقيةرقية

  أم كلثومأم كلثوم

  زينبزينب

  فاطمةفاطمة

كان يصل كان يصل وبعد وفاتها وبعد وفاتها   ففي حياتها لم يتزوج عليها،ففي حياتها لم يتزوج عليها،  خديجةخديجةللوفياً وفياً   ظل النبي ظل النبي 

    ويذبح الشاة ويوزعها عليهن ويذكرها بخيرويذبح الشاة ويوزعها عليهن ويذكرها بخير  صديقاتها ويوزع عليهن الهداياصديقاتها ويوزع عليهن الهدايا

هذه هذه   يا رسول هللايا رسول هللا  ""  ::  فقالفقال  قال أتى جبريل النبي قال أتى جبريل النبي   عن أبي هريرة عن أبي هريرة حديث حفظ :حديث حفظ :

خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم 

    ""  من ربها ومني ، وبشرها ببيت في الجنة من قصب ال صخب فيه وال نصبمن ربها ومني ، وبشرها ببيت في الجنة من قصب ال صخب فيه وال نصب

  اللؤلؤ المجوفاللؤلؤ المجوف 

 

  الضجيجالضجيج

 

  التعبالتعب

 
ما سبب رفض السيدة خديجة من ما سبب رفض السيدة خديجة من   ::التقويم التقويم 

اذكر اثنين من اذكر اثنين من   ––الزواج من عظماء قريش الزواج من عظماء قريش 

األسباب التي رغبت السيدة خديجة بالزواج من األسباب التي رغبت السيدة خديجة بالزواج من 

ما اسم صديقة السيدة خديجة التي ما اسم صديقة السيدة خديجة التي   --  الرسول الرسول 

اذكر أسماء ثالثة من اذكر أسماء ثالثة من   --  أرسلتها للرسول أرسلتها للرسول 

  أبناء النبي أبناء النبي 

 

ولكنها كانت ترفضهم ولكنها كانت ترفضهم   لشرفها ومكانتها وثروتهالشرفها ومكانتها وثروتهادون الزواج من السيدة خديجة رضي هللا عنها دون الزواج من السيدة خديجة رضي هللا عنها ييء من رجال قريش يرء من رجال قريش يركان العظماكان العظما

اشتهر بين قومه بصفتين اشتهر بين قومه بصفتين   فكان شاباً عفيفاً في الخامسة والعشرين من عمرهفكان شاباً عفيفاً في الخامسة والعشرين من عمره  ألنها تعرف أنهم يطمعون بمالها، أما محمد ألنها تعرف أنهم يطمعون بمالها، أما محمد 

  عظيمتين ) الصدق واألمانة (عظيمتين ) الصدق واألمانة (

 

في حلف الفضول في حلف الفضول   مع السيدة خديجة مشاركة النبي مع السيدة خديجة مشاركة النبي كما وصل إلى مساكما وصل إلى مسا

  وهو حلف لنصرة المظلومين ورد حقوقهموهو حلف لنصرة المظلومين ورد حقوقهم  دار عبدهللا بن جدعاندار عبدهللا بن جدعانفي في 

 

وميسرة من الشام كان ميسرة يحدث السيدة وميسرة من الشام كان ميسرة يحدث السيدة   بعد عودة الرسول بعد عودة الرسول 

  فازداد إعجابها بهفازداد إعجابها به  خديجة رضي هللا عنها عن كمال أخالق النبي خديجة رضي هللا عنها عن كمال أخالق النبي 

 

ر ذلك ألعمامه فخرج ر ذلك ألعمامه فخرج ذكذك  فلما قالت ذلك للرسول فلما قالت ذلك للرسول 

وتمت خطبتها من عمها وتمت خطبتها من عمها   أبوطالبأبوطالبو و   حمزةحمزةمعه عماه معه عماه 

  ألن أباها خويلد كان ميتاً ألن أباها خويلد كان ميتاً   عمرو بن أسدعمرو بن أسد

لك لك عندها تم االتفاق على المهر وتم الزواج المبارك وذعندها تم االتفاق على المهر وتم الزواج المبارك وذ

  بعد رجوعه من الشام بشهرينبعد رجوعه من الشام بشهرين

أما السيدة خديجة كانت ) أرملة ( أي أما السيدة خديجة كانت ) أرملة ( أي   زواج للنبي زواج للنبي   أولأولكان هذا كان هذا 

  سبق لها الزواج وكانت بلغت األربعين من عمرهاسبق لها الزواج وكانت بلغت األربعين من عمرها

 

للرسول فكان يمكث في غار للرسول فكان يمكث في غار كانت السيدة خديجة تبحث عن كل سبل الراحة كانت السيدة خديجة تبحث عن كل سبل الراحة 

حراء شهراً وهي توفر له كل شيء وال تتضجر، كما أنها أخذته إلى ابن عمها حراء شهراً وهي توفر له كل شيء وال تتضجر، كما أنها أخذته إلى ابن عمها 

ورقة بن نوفل عندما نزل عليه الوحي لتطمئنه، وواسته بمالها وتحملت أعباء ورقة بن نوفل عندما نزل عليه الوحي لتطمئنه، وواسته بمالها وتحملت أعباء 

  الدعوة معه رضي هللا عنها وأرضاهاالدعوة معه رضي هللا عنها وأرضاها
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إن حسن الخلق واألدب مع الخلق واحترامهم من أجل تعاليم اإلسالم وأهمها ألن االحترام سلوك 

    ......  يثمر الحب بين الناس ويجعل الحياة طيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ""  إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا هللا لعلكم ترحمونإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا هللا لعلكم ترحمون  ""  قال تعالىقال تعالى

 

  الحديث مع اآلخرينالحديث مع اآلخرين  التأدب فيالتأدب في--  22

 

  التقويم :التقويم :

  --ماذا يفعل المسلم إذا سخر من أخيه المسلم ماذا يفعل المسلم إذا سخر من أخيه المسلم 

رية رية ما حكم السخما حكم السخ  ––اذكر اثنين من آداب الحديث اذكر اثنين من آداب الحديث 

ماذا يطلق على اإلنسان الذي ماذا يطلق على اإلنسان الذي   ––في اإلسالم في اإلسالم 

  يحترم ملكيات اآلخرين يحترم ملكيات اآلخرين 

 

نهى هللا عباده نهى هللا عباده 

المؤمنين عن المؤمنين عن 

أن يعيبوا أن يعيبوا السخرية والسخرية و

إخوانهم أو ينادونهم إخوانهم أو ينادونهم 

  بألقاب سيئةبألقاب سيئة

إنك البنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت إنك البنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت 

  نبي ففيم تفخر عليكنبي ففيم تفخر عليك

  لحفصة حين قالت لصفية إنك ابنة يهوديلحفصة حين قالت لصفية إنك ابنة يهودي  قالها النبي قالها النبي 

ومن أتى بشيء من ذلك فعليه ومن أتى بشيء من ذلك فعليه 

  وطلب الصفح من إخوانهوطلب الصفح من إخوانهالتوبة التوبة 

( فالمسلم ال ( فالمسلم ال   خيراً أو ليسكتخيراً أو ليسكت  من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقلمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل: ) : )   قال قال 

  يتكلم في ما ال يعنيه وال يقاطع وال يكثر من الكالم الغير هادفيتكلم في ما ال يعنيه وال يقاطع وال يكثر من الكالم الغير هادف

  احترام ملكيات اآلخريناحترام ملكيات اآلخرين  ––  33

 

والذين والذين " " قال تعالى قال تعالى يحبه هللا ويحبه الناس، يحبه هللا ويحبه الناس،   المسلم األمين يحترم ملكيات اآلخرين ويحافظ عليها حتىالمسلم األمين يحترم ملكيات اآلخرين ويحافظ عليها حتى

ومن أهم األمانات التي يجب أن نحرص عليها بلدنا الكويت الحبية ومن أهم األمانات التي يجب أن نحرص عليها بلدنا الكويت الحبية   ""  هم ألماناتهم وعهدهم راعونهم ألماناتهم وعهدهم راعون

  فنحافظ على مرافقها ومقدراتها وال نتلفهافنحافظ على مرافقها ومقدراتها وال نتلفها

من أخذ أموال الناس من أخذ أموال الناس   ""  قال رسول هللا قال رسول هللا 

 عنه، ومن أخذ يريد  عنه، ومن أخذ يريد يريد أداءها أدى هللايريد أداءها أدى هللا

  ""  إتالفها أتلفه هللاإتالفها أتلفه هللا

 

  هزاءهزاءعدم السخرية واالستعدم السخرية واالست  ––  11

 

يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن قال تعالى : " قال تعالى : " 

ونوا خيراً منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن وال ونوا خيراً منهم وال نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن وال يكيك

تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليمان من تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليمان من 

  ""  لم يتب فأولئك هم الظالمونلم يتب فأولئك هم الظالمون

  حسن االستماعحسن االستماع  ويلتزم بأدب الحوار والذي منه :ويلتزم بأدب الحوار والذي منه :

 

  عدم المقاطعةعدم المقاطعة

 

  عدم التعصب للرأيعدم التعصب للرأي
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6363صفحة صفحة   ––  الم بالصحة الجسميةالم بالصحة الجسميةناية اإلسناية اإلسعع  ::  الثامنالثامنالدرس الدرس 

اإلسالم بالصحة الجسمية اهتماماً كبيراً قبل تكليف المسلم بالعبادات واألعمال الصالحة، اهتم 

 ألن اإلسراف يتسبب باألمراض واألسقام ...فأحل له الطيبات ونهاه عن اإلسراف في تناولها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كالصالة والصيام والحج والجهادكالصالة والصيام والحج والجهاد  بواجباته الدينيةبواجباته الدينيةقوم قوم يي

 

ب المرض فإذا ب المرض فإذا ببتكون ماتت بستكون ماتت بسنه نه ألأل

  أكلها اإلنسان هلكأكلها اإلنسان هلك

  ––  ممسسججالال  ةةييذذغغتتبب  ممالالسساإلاإل  ممتتههاا  ااذذاامملل  التقويم :التقويم :

  --  ننييددالال  ييفف  ةةممررححممللاا  ةةممععططألألاا  ننمم  ننييننثثاا  ررككذذاا

ن ن مم  ––  ااههممللععتت  ىىللإإ  ممالالسسإلإلاا  ااععدد  ننييتتضضااييرر  ررككذذاا

أثر أثر ما ما   ––أول من رمى بسهم في سبيل هللا أول من رمى بسهم في سبيل هللا 

  الصوم على صحة المسلمالصوم على صحة المسلم

  اً يستطيع أن :اً يستطيع أن :حيححيحصصتغذى الجسم على طعام صحي سليم نشأ قوياً تغذى الجسم على طعام صحي سليم نشأ قوياً ذا ذا إإ

  ميتةميتةالال

 

  دمدمالال

 

  الخنزيرالخنزيرلحم لحم 

 

  تعالىتعالى  لطاعة هللالطاعة هللا  المسلمالمسلم  بدنبدن  قويقويتت

 

  الرجل القوي الذي يدافع عن دينه ووطنهالرجل القوي الذي يدافع عن دينه ووطنهصنع صنع تت

 
  ""  أال إن القوة الرميأال إن القوة الرمي" وقال أيضاً " " وقال أيضاً "   عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكمعليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم" "   قال قال ( (   ييالرمالرمالرياضات التي دعا لتعلمها ) الرياضات التي دعا لتعلمها ) من من وو

    بن أبي وقاصبن أبي وقاصعد عد سس

 
) السيف ( ) السيف (   ال سبق إال في نصلال سبق إال في نصل" "   قال رسول هللا قال رسول هللا   ((  التسابق بالخيل والجمالالتسابق بالخيل والجمال) ) أنواع الرياضة التي دعا لها اإلسالم أيضاً : أنواع الرياضة التي دعا لها اإلسالم أيضاً : من من وو

  ""علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل وقال عمر بن الخطاب " وقال عمر بن الخطاب "   ""  ) الخيل () الخيل (  أو حافرأو حافر) البعير ( ) البعير ( أو خف أو خف 

الجسم للمرض بسبب سوء التغذية أو باإلسراف في تناول الجسم للمرض بسبب سوء التغذية أو باإلسراف في تناول   يتعرضيتعرضد د قق

فعندها وجب على اإلنسان أن يتوكل فعندها وجب على اإلنسان أن يتوكل األطعمة أو خلط بعضها على بعض األطعمة أو خلط بعضها على بعض 

  بإذن هللابإذن هللا  ىىليشفليشف  ىىيتداويتداو  على هللا عزو جل وعلى هللا عزو جل و

صالة : وهي تحرك أعضاء الجسم وأجهزته وما فيها من صالة : وهي تحرك أعضاء الجسم وأجهزته وما فيها من الال  ––  11

  ركوع وسجود مفيد لفقرات الظهر وعضالت الكتفركوع وسجود مفيد لفقرات الظهر وعضالت الكتف

اضطرابات اضطرابات ويعالج ويعالج األمراض األمراض صوم : وفيه يتخلص البدن من صوم : وفيه يتخلص البدن من الال  ––  22

    ويفيد كذلك في عالج الوزن الزائد ويفيد كذلك في عالج الوزن الزائد   هرها كذلك،هرها كذلك،األمعاء كما أنه يطاألمعاء كما أنه يط

حج : وفيه حركة مستمرة لجميع مفاصل الجسم فيكسب حج : وفيه حركة مستمرة لجميع مفاصل الجسم فيكسب الال  ––  33

  الجسم قوة ونشاط وهو ينتقل بين طواف وسعي ورميالجسم قوة ونشاط وهو ينتقل بين طواف وسعي ورمي

  

  الذي يحصل منه على رزقه ورزق عيالهالذي يحصل منه على رزقه ورزق عياله  عملهعملهؤدي ؤدي يي

 
  ""  إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير هللا بهإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير هللا به" "   هللا باألكل من الطيبات وحّرم علينا الخبائثهللا باألكل من الطيبات وحّرم علينا الخبائثمرنا مرنا أأ

يحمل مواد ضارة وعسير يحمل مواد ضارة وعسير نه نه ألأل

  الهضم وتعافه النفس السويةالهضم وتعافه النفس السوية

يأكل النجاسات ويحمل أنواعاً يأكل النجاسات ويحمل أنواعاً نه نه ألأل

  خطيرة من الديدان الضارة بالصحةخطيرة من الديدان الضارة بالصحة

  اإلسالم بالرياضة البدنية لعدة أسباب منها :اإلسالم بالرياضة البدنية لعدة أسباب منها :هتم هتم اا

  لهله  عمره سبعة عشر عاماً ، قال عمره سبعة عشر عاماً ، قال كان كان وو

  ""  ارم فداك أبي وأميارم فداك أبي وأمي" "   في غزوة أحدفي غزوة أحد

    بن العوامبن العوامزبير زبير الال

 

ً   مسةمسةخخعمره عمره كان كان وو   عشر عاماً عشر عاما

كنت عند كنت عند قال : " قال : "   عن أسامة بن شريك عن أسامة بن شريك   حفظ /حفظ /حديث حديث 

فجاءت األعراب قالوا : يا رسول هللا : أنتداوى فجاءت األعراب قالوا : يا رسول هللا : أنتداوى   النبي النبي 

؟ فقال : نعم يا عباد هللا تداووا فإن هللا عز وجل لم يضع ؟ فقال : نعم يا عباد هللا تداووا فإن هللا عز وجل لم يضع 

في األرض داء إال وضع له شفاء غير داء واحد قالوا : في األرض داء إال وضع له شفاء غير داء واحد قالوا : 

  ""ما هو ؟ قال : الَهَرم ما هو ؟ قال : الَهَرم 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  7373صفحة صفحة   ––  وصفاتهوصفاتههللا تعالى هللا تعالى بأسماء بأسماء اإليمان اإليمان   ::األول األول   الدرسالدرس

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

من صفات الكمال من صفات الكمال     رسوله رسوله   أثبته لهأثبته لهأو أو   هللا لنفسههللا لنفسه  إثبات ما أثبتهإثبات ما أثبته

  من صفات النقصمن صفات النقص  ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 

  التقويم :التقويم :

ما معنى اسم هللا ) ما معنى اسم هللا )   ––ن معنى توحيد األسماء والصفات ن معنى توحيد األسماء والصفات بي  بي    ––عدد أنواع التوحيد الثالثة عدد أنواع التوحيد الثالثة 

كم عدد أسماء كم عدد أسماء   ––دل ثلث القرآن دل ثلث القرآن ما السورة التي تعما السورة التي تع  ––  ما أعظم آية في القرآنما أعظم آية في القرآن  --الرحمن ( الرحمن ( 

اكتب اثنين من ثمرات وفوائد اإليمان بأسماء هللا اكتب اثنين من ثمرات وفوائد اإليمان بأسماء هللا   ––جزاء من يحصيها جزاء من يحصيها   هللا تعالى ؟ وماهللا تعالى ؟ وما

  وصفاته .وصفاته .

 

ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء   أهم قاعدة فيه قوله "أهم قاعدة فيه قوله "

  ""وهو السميع البصير وهو السميع البصير 

 

  األلوهيةاأللوهية  الربوبيةالربوبية

  األسماء والصفاتاألسماء والصفات

ماء هللا ماء هللا يعظم أسيعظم أسالمسلم المسلم 

  ::  وصفاته ومن تعظيمهاوصفاته ومن تعظيمها

 

أن ال يكثر الحلف ألن كثرة الحلف يدل على أن ال يكثر الحلف ألن كثرة الحلف يدل على 

  ""  واحفظوا أيمانكمواحفظوا أيمانكمعدم التعظيم " عدم التعظيم " 

  إخالص العمل هللإخالص العمل هلل

  محبة هللامحبة هللا

  لمعاصيلمعاصياالبتعاد عن ااالبتعاد عن ا

  دخول الجنةدخول الجنة

يمان يمان داخل في اإلداخل في اإل

  باهلل تعالىباهلل تعالى

  آية الكرسيآية الكرسيجعل جعل 

ألنها ألنها   أعظم آيةأعظم آية

  اشتملت عليهاشتملت عليه

سورة سورة جعل جعل 

ثلث ثلث تعدل تعدل اإلخالص اإلخالص 

ألنها ألنها   القرآنالقرآن

  اشتملت عليهاشتملت عليه

ً مائة إال   ""  قال قال  ً مائة إال إن هلل تسعة وتسعين اسما إن هلل تسعة وتسعين اسما

  ""  واحداً من أحصاها دخل الجنةواحداً من أحصاها دخل الجنة

 

ومعنى أن ومعنى أن   ""  هللا ال إله إال هو له األسماء الحسنىهللا ال إله إال هو له األسماء الحسنى  ""  قال تعالىقال تعالى

  أسماءه حسنى : أي بلغت الغاية في الحسن فال أحسن منهاأسماءه حسنى : أي بلغت الغاية في الحسن فال أحسن منها

  من أسمائهمن أسمائه  الرحمنالرحمن 

 
قال تعالى قال تعالى   الرحمة الكاملة الواسعةالرحمة الكاملة الواسعةوهو اسم من األسماء التي تتضمن على وهو اسم من األسماء التي تتضمن على 

  ""  قل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعو فله األسماء الحسنىقل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعو فله األسماء الحسنى" " 

 

هلل صفات أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله مثل صفة ) الحياة ( و هلل صفات أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله مثل صفة ) الحياة ( و 

  ) العلم ( و ) القدرة ( وكل هذه صفات كمال ال نقص فيها أبداً ) العلم ( و ) القدرة ( وكل هذه صفات كمال ال نقص فيها أبداً 

ن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله مثل صفة ن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله مثل صفة كما أن هناك صفات نفاها عكما أن هناك صفات نفاها ع

  ) الموت ( فهي صفة نقص ال تليق بالخالق الحي الذي ال يموت) الموت ( فهي صفة نقص ال تليق بالخالق الحي الذي ال يموت
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  7979صفحة صفحة   ––علم هللا تعالى وقدرته علم هللا تعالى وقدرته   ::  الثانيالثانيالدرس الدرس 

قولكم حتى ال يسمع إله محمد ، قولكم حتى ال يسمع إله محمد ، سراً ويقولون : أسروا سراً ويقولون : أسروا   كان المشركون ينالون من رسول هللا كان المشركون ينالون من رسول هللا 

    ، ليبي ن هللا تعالى لهم أنه يعلم السر وأخفى ...، ليبي ن هللا تعالى لهم أنه يعلم السر وأخفى ...  يخبره بما يقولونيخبره بما يقولون  فكان جبريل فكان جبريل 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لم بكل شيء الذي شمل علمه كل المعلومات وأحاط بهالم بكل شيء الذي شمل علمه كل المعلومات وأحاط بهاهو العاهو العا

  كل علم جاءت به الرسل هو من علم هللا تعالىكل علم جاءت به الرسل هو من علم هللا تعالى

 

  تعظيم هللا وتوقيرهتعظيم هللا وتوقيره

 
  وكل عليهوكل عليهاالستعانة باهلل وحسن التاالستعانة باهلل وحسن الت

 

  بالعجز والقصوربالعجز والقصورو قدرة المخلوقين تتصف و قدرة المخلوقين تتصف   بالتمام والكمالبالتمام والكمالقدرة هللا تتصف قدرة هللا تتصف 

  التقويم :التقويم :

اكتب اثنين من ثمرات اإليمان باسم هللا العليم اكتب اثنين من ثمرات اإليمان باسم هللا العليم   ––بين معنى اسم هللا العليم بين معنى اسم هللا العليم 

بين بين   ––وعلم المخلوق من حيث : السعة والنسيان وعلم المخلوق من حيث : السعة والنسيان   فرق بين علم هللافرق بين علم هللا  ––

اكتب اكتب   ––اكتب اثنين من مظاهر قدرة هللا تعالى اكتب اثنين من مظاهر قدرة هللا تعالى   ––معنى اسم هللا القدير معنى اسم هللا القدير 

  اثنين من الثمار التي يجنيها العبد من اإليمان باسم هللا القديراثنين من الثمار التي يجنيها العبد من اإليمان باسم هللا القدير

  

  الخوف من هللاالخوف من هللا

  طلب العلم من هللاطلب العلم من هللا

ألنه يعلم أن هللا مطلع على كل ألنه يعلم أن هللا مطلع على كل 

  أحواله فيستقيمأحواله فيستقيم

فيردد دائماً رب زدني علماً ألنه لن فيردد دائماً رب زدني علماً ألنه لن  

  يحصل على أي معلومة إال بإذنهيحصل على أي معلومة إال بإذنه

 

وأن هللا قد أحاط بكل وأن هللا قد أحاط بكل واسع ومحيط بكل شيء " واسع ومحيط بكل شيء " 

  ""شيء علماً شيء علماً 

ً ال يعتريه النسيان " ال يعتريه النسيان "  ً وما كان ربك نسيا   ""  وما كان ربك نسيا

قل ال يعلم من قل ال يعلم من يعلم الماضي والحاضر والمستقبل " يعلم الماضي والحاضر والمستقبل " 

  ""  السماوات واألرض الغيب إال هللاالسماوات واألرض الغيب إال هللا  فيفي

  ""  وما أوتيتم من العلم إال قليالً وما أوتيتم من العلم إال قليالً قاصر ومحدود " قاصر ومحدود " 

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي يصيبه النسيان " يصيبه النسيان " 

 ً ً ولم نجد له عزما   ""  ولم نجد له عزما

يعلم شيء من الماضي والحاضر ويجهل المستقبل يعلم شيء من الماضي والحاضر ويجهل المستقبل 

  ""  وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس ماذا تكسب غداً تماماً " تماماً " 

  هو القادر على كل شيء لما تقتضيه حكمتههو القادر على كل شيء لما تقتضيه حكمته

  ويدل هذا االسم على كمال صفة القدرة هلل تعالىويدل هذا االسم على كمال صفة القدرة هلل تعالى

  ––ومن مظاهر قدرته / خلق الكون بما فيه ومن مظاهر قدرته / خلق الكون بما فيه 

وإذا أرد شيئاً وإذا أرد شيئاً   ––البعث للجزاء البعث للجزاء   ––اإلحياء واإلماتة اإلحياء واإلماتة 

  قال له كن فيكونقال له كن فيكون

 

  المداومة على سؤاله وكثرة الدعاءالمداومة على سؤاله وكثرة الدعاء

 

  قوله : "قوله : "  كان من أكثر دعاء النبي كان من أكثر دعاء النبي ديث حفظ / ديث حفظ / حح

  ""اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  8585صفحة صفحة   ––حق الطريق حق الطريق   ::  الثالثالثالثالدرس الدرس 

ب العالية : والتي منها حقوق الطريق ب العالية : والتي منها حقوق الطريق اآلدااآلدا  نظم اإلسالم حياة المسلم وحرص على كل ما يحققنظم اإلسالم حياة المسلم وحرص على كل ما يحقق

  ......  وآدابه التي علمنا إياها رسولنا وآدابه التي علمنا إياها رسولنا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا بد ، إنما هي ا بد ، إنما هي إياكم والجلوس على الطرقات ، فقالوا : ما لنإياكم والجلوس على الطرقات ، فقالوا : ما لن" " قال : قال :   عن النبي عن النبي   عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري 

غض غض   ا ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال :ا ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال :فأعطوا الطريق حقهفأعطوا الطريق حقه  المجالسالمجالسمجالسنا نتحدث فيها . قال : فإذا أبيتم إال مجالسنا نتحدث فيها . قال : فإذا أبيتم إال 

  ""  البصر ، وكف األذى ، ورد السالم ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكرالبصر ، وكف األذى ، ورد السالم ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر

 

وملك للجميع ويستخدمه وملك للجميع ويستخدمه   مشتركمشترك  عامعام  مرفقمرفقالطريق الطريق 

  حاجاتهم الحياتيةحاجاتهم الحياتية  ليقضواليقضواالناس الناس 

 

  يجب على كل مسلم أن يحرص عليهايجب على كل مسلم أن يحرص عليها  خمسةخمسةاهتم اإلسالم بالطريق وأعطى له حقوقاً اهتم اإلسالم بالطريق وأعطى له حقوقاً 

  غض البصرغض البصر

11  

وهو عدم التمعن والنظر في المارة وهو عدم التمعن والنظر في المارة 

  طويالً سواء كان رجالً أو امرأةطويالً سواء كان رجالً أو امرأة

22  

  كف األذىكف األذى

  والتعليق على المارةوالتعليق على المارة  لي / كالغيبة والنميمة والسخريةلي / كالغيبة والنميمة والسخريةالقوالقو

  وإتالف المرافقوإتالف المرافق  والفعلي / كالمضايقة وسد الطريقوالفعلي / كالمضايقة وسد الطريق

33  

  رد السالمرد السالم

على على   وجبوجبفإذا سلم أحد المارة فإذا سلم أحد المارة 

  الجالس رد السالم عليهالجالس رد السالم عليه

  األمر بالمعروفاألمر بالمعروف

44  

وهو مسؤولية واجبة على المسلم وهو مسؤولية واجبة على المسلم 

يستطيع من خاللها حث المارين على يستطيع من خاللها حث المارين على 

  الخير بأسلوب طيب وكلمة حسنةالخير بأسلوب طيب وكلمة حسنة

55  

  النهي عن المنكرالنهي عن المنكر

فإذا فعل أحد المارة أي منكر وجب نهيه بالتي فإذا فعل أحد المارة أي منكر وجب نهيه بالتي 

  هي أحسن بعيداً عن الشدة والغلظةهي أحسن بعيداً عن الشدة والغلظة

حسن  – تحمل المسؤولية على الفرد /

 مع اآلخرين المعاملة

 – يتسم بالمحبة و التآلف على المجتمع /

 ينعم بالسالم والطمأنينة

  التقويمالتقويم

لماذا اهتم اإلسالم لماذا اهتم اإلسالم     --ما كنية راوي الحديث ما كنية راوي الحديث 

لماذا حذر الحديث من الجلوس على لماذا حذر الحديث من الجلوس على   ––بالطريق بالطريق 

ما ما   ––ما المقصود بغض البصر ما المقصود بغض البصر   ––الطرقات الطرقات 

  الفوائد العائدة على الفرد من إعطاء الطريق حقهالفوائد العائدة على الفرد من إعطاء الطريق حقه

  هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة ويُكنى بـ ) أبي سعيد (هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة ويُكنى بـ ) أبي سعيد (

وى وى رر    ––للهجرة للهجرة   7474وتوفي وتوفي   ––قبل الهجرة قبل الهجرة   1010  سنةسنة  ولدولد

  حديثحديث  11701170سنة سنة     عن النبيعن النبي

 

  كف األذىكف األذى  غض البصرغض البصر  ما لنا بدما لنا بد  م والجلوسم والجلوسإياكإياك

منع البصر عن منع البصر عن   ال نستغني عنهاال نستغني عنها  احذروا وابتعدوااحذروا وابتعدوا

  المحرمالمحرم

  منع األذىمنع األذى

فال يجوز الجلوس في غير األماكن المخصصة فيه فال يجوز الجلوس في غير األماكن المخصصة فيه 

  وتضييقه وعرقلة المرور وتعطيل مصالح الخلقوتضييقه وعرقلة المرور وتعطيل مصالح الخلق

فاق ديننا اإلسالمي بتشريعاته كل نظم العالم ، ألنه من عند هللا فاق ديننا اإلسالمي بتشريعاته كل نظم العالم ، ألنه من عند هللا 

في حوار في حوار   لحديث يبين لنا الرسول لحديث يبين لنا الرسول الخالق العظيم وفي هذا االخالق العظيم وفي هذا ا

هادف مع أصحابه آداب الطريق فبدأه بالتحذير من الجلوس على هادف مع أصحابه آداب الطريق فبدأه بالتحذير من الجلوس على 

الطرقات لغير حاجة لما في ذلك من كشف عورات الناس والكالم الطرقات لغير حاجة لما في ذلك من كشف عورات الناس والكالم 

  الغير الئق والغيبة وتعطيل مصالح البشر الغير الئق والغيبة وتعطيل مصالح البشر 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  9292صفحة صفحة   --التيمم التيمم   ::  الرابعالرابعالدرس الدرس 

ورحمة ورفع للمشقة، قال تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ومن ورحمة ورفع للمشقة، قال تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ومن   اإلسالم دين يسراإلسالم دين يسر

رحمة هللا أن جعل التراب صالحاً للطهارة بدالً عن الوضوء في حاالت معينة سنتعرف عليها في رحمة هللا أن جعل التراب صالحاً للطهارة بدالً عن الوضوء في حاالت معينة سنتعرف عليها في 

  هذا الدرس ...هذا الدرس ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ستخدام التراب الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصالةستخدام التراب الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصالةااهو هو 

  على التراب الطاهرعلى التراب الطاهر  ضرب اليدينضرب اليدين  النيةالنية

  النيةالنية  --  11

 

  يمسح الوجهيمسح الوجه  --  44

 

    التقويم :التقويم :

عدد أركان التيمم عدد أركان التيمم   ––عرف التيمم عرف التيمم 

اثنين من األسباب اثنين من األسباب عدد عدد   --التيمم التيمم 

اثنين من اثنين من اذكر اذكر   ––المبيحة للتيمم المبيحة للتيمم 

ما حكم صالة رجل ما حكم صالة رجل   ––مبطالت التيمم مبطالت التيمم 

  تيمم فحضر الماء أثناء الصالةتيمم فحضر الماء أثناء الصالة

 

  إذا عجز عن استعمال الماءإذا عجز عن استعمال الماء  إذا كان الماء ال يكفي للطهارةإذا كان الماء ال يكفي للطهارة  إذا لم يجد الماءإذا لم يجد الماء

  التسميةالتسمية  --  22

 

  ضرب الكفين على األرضضرب الكفين على األرض  --  33

 

  يمسح الكفينيمسح الكفين  --  55

 

  إذا حضر الماء أثناء الصالة فعليه أن يقطع الصالة ويتوضأ ويعيدإذا حضر الماء أثناء الصالة فعليه أن يقطع الصالة ويتوضأ ويعيد

  التسميةالتسمية

 
أن تقول ) بسم هللا ( وهو أن تقول ) بسم هللا ( وهو 

 مشروع قبل كل عملمشروع قبل كل عمل

  كل مبطالت الوضوءكل مبطالت الوضوء

 

  وجود الماء لمن فقدهوجود الماء لمن فقده

 
  القدرة على استخدام الماء لمن كان عاجزاً القدرة على استخدام الماء لمن كان عاجزاً 

 

  الترتيبالترتيب  مسح الوجه ثم الكفين مرة واحدةمسح الوجه ثم الكفين مرة واحدة

ً   ""قوله تعالى : قوله تعالى :  ً فتيمموا صعيداً طيبا   ""  فتيمموا صعيداً طيبا

الصعيد الطيب وضوء الصعيد الطيب وضوء   : ": "  قال : قال رسول هللا قال : قال رسول هللا   عن أبي ذر عن أبي ذر 

  ""  المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنينالمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين

 

  حديث حفظحديث حفظ

 

ومحلها القلب وتكون بقصد ومحلها القلب وتكون بقصد 

 استباحة الصالةاستباحة الصالة
 قول ) بسم هللا (قول ) بسم هللا (

 بسم هللا

سواء كان تراباً أم رمالً أم سواء كان تراباً أم رمالً أم 

 نفض الغبارنفض الغبار  حجارة ويجوزحجارة ويجوز

 مرة واحدةمرة واحدة

 قبل الدخول بالصالةقبل الدخول بالصالة  وهذه المبطالت تكونوهذه المبطالت تكون

  حة وال إعادة عليهحة وال إعادة عليهإذا حضر الماء أثناء بعد االنتهاء من الصالة فصالته صحيإذا حضر الماء أثناء بعد االنتهاء من الصالة فصالته صحي

 الحالة األولىالحالة األولى

 الحالة الثانيةالحالة الثانية
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  درسيدرسيبالكتاب المبالكتاب الم  9797صفحة صفحة   ––  في غار حراءفي غار حراء  تأمل الرسول تأمل الرسول   ::  الخامسالخامسالدرس الدرس 

كان العرب قبل اإلسالم يعرفون تمام المعرفة أن هللا هو الذي خلقهم وخلق الكون بما فيه كان العرب قبل اإلسالم يعرفون تمام المعرفة أن هللا هو الذي خلقهم وخلق الكون بما فيه 

  دون تفكير فأرسل هللا إليهم رسولنا دون تفكير فأرسل هللا إليهم رسولنا   تقليداً آلبائهمتقليداً آلبائهمولكنهم أصروا على عبادة األصنام ولكنهم أصروا على عبادة األصنام 

  ......  ليصحح هذا الفكر الخاطئ ويدعوهم إلى عبادة هللا وحدهليصحح هذا الفكر الخاطئ ويدعوهم إلى عبادة هللا وحده

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

  الرؤيا الصادقةالرؤيا الصادقة

إذا تفكرت في الماء الذي تشربه تجد عجباً، فهو ماء ال لون له وال رائحة وال طعم، فإذا سقيت إذا تفكرت في الماء الذي تشربه تجد عجباً، فهو ماء ال لون له وال رائحة وال طعم، فإذا سقيت 

لروائح العطرة، أو تخرج تلك الفواكه لروائح العطرة، أو تخرج تلك الفواكه به النبات خرجت أزهار مختلفة األلوان واألشكال وابه النبات خرجت أزهار مختلفة األلوان واألشكال وا

  والخضروات المختلفة الطعم والشكل والرائحة مع أن الماء واحد ... فسبحان هللا القادروالخضروات المختلفة الطعم والشكل والرائحة مع أن الماء واحد ... فسبحان هللا القادر

ما الديانة التي اعتنقها ورقة بن نوفل ما الديانة التي اعتنقها ورقة بن نوفل   التقويم :التقويم :

ما الفائدة المرجوة من التأمل والتفكر في ما الفائدة المرجوة من التأمل والتفكر في   --

  --اذكر اثنين من دالئل النبوة قبل البعثة اذكر اثنين من دالئل النبوة قبل البعثة   --الكون الكون 

  ––عندما كلف بالرسالة عندما كلف بالرسالة     كم كان عمر النبيكم كان عمر النبي

  الخلوة في غار حراء . الخلوة في غار حراء .   علل : حبب للنبي علل : حبب للنبي 

 

لخلوة في غار حراء لخلوة في غار حراء اا  حبب له حبب له   سالم الحجر والشجر عليهسالم الحجر والشجر عليه

سنوات ، فكان سنوات ، فكان   ثالثثالثقبل مبعثه بقبل مبعثه ب

يأخذ معه الطعام والماء الذي تعده يأخذ معه الطعام والماء الذي تعده 

السيدة خديجة ويخلو في هذا الغار السيدة خديجة ويخلو في هذا الغار 

  لوحده إلى انقضاء رمضانلوحده إلى انقضاء رمضان

 

ترك دين قريش وخرج في البالد يبحث عن الدين الصحيح فاهتدى إلى النصرانية ترك دين قريش وخرج في البالد يبحث عن الدين الصحيح فاهتدى إلى النصرانية   ورقة بن نوفلورقة بن نوفل

  والتزم التوحيد، ومات في بداية البعثةوالتزم التوحيد، ومات في بداية البعثة

قومه على ضاللتهم فارقهم واعتنق الحنيفية دين قومه على ضاللتهم فارقهم واعتنق الحنيفية دين كان رجالً سليم التفكير فلما رأى كان رجالً سليم التفكير فلما رأى   زيد بن عمرو بن نفيلزيد بن عمرو بن نفيل

  وقال " أعبد رب إبراهيم " ومات موحداً قبل البعثة بخمس سنين وقال " أعبد رب إبراهيم " ومات موحداً قبل البعثة بخمس سنين   إبراهيم إبراهيم 

ا الذبائح فرأى بعض األفراد أن ما تفعله قريش ضالل ا الذبائح فرأى بعض األفراد أن ما تفعله قريش ضالل اجتمعت قريش في عيد من أعيادها تعظم األصنام وتذبح لهاجتمعت قريش في عيد من أعيادها تعظم األصنام وتذبح له

  ال يقبله عقل فاعتزلوهم ومنهم :ال يقبله عقل فاعتزلوهم ومنهم :

  الماءالماء

  طاعته والبعد عن معصيتهطاعته والبعد عن معصيته  زيادة اإليمان باهللزيادة اإليمان باهلل  اكتساب محبة هللااكتساب محبة هللا  الشعور بعظمة هللا وقدرتهالشعور بعظمة هللا وقدرته

م م فكان إذا مر بحجر أو شجر سمع " السالفكان إذا مر بحجر أو شجر سمع " السال

عليك يا رسول هللا " فيلتفت يميناً وشماالً عليك يا رسول هللا " فيلتفت يميناً وشماالً 

  فال يرى سوى الحجر والشجرفال يرى سوى الحجر والشجر

 

فكان ال يرى مناماً إال تحقق مباشرة فكان ال يرى مناماً إال تحقق مباشرة 

  كما رآهكما رآه

 

  و يتعبد هللا تعالىو يتعبد هللا تعالى  يتفكر ويتأمل في المخلوقات يتفكر ويتأمل في المخلوقات 

  يبتعد عن ما كان عليه قومه من فساد في العقيدة واألخالقيبتعد عن ما كان عليه قومه من فساد في العقيدة واألخالق

  

  نبتعد عن كل ما نهى عنهنبتعد عن كل ما نهى عنه  نطيعه في كل ما أمر بهنطيعه في كل ما أمر به

  نصلي عليه كلما ذكرنصلي عليه كلما ذكر

قال : قال رسول هللا قال : قال رسول هللا   عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك 

  " :" :   من صلى عليَّ صالةً واحدةً صلى من صلى عليَّ صالةً واحدةً صلى

هللا عليه عشر صلوات، وُحطَّت عنه عشر هللا عليه عشر صلوات، وُحطَّت عنه عشر 

  "  "    خطيئات، وُرفعت له عشُر درجاتخطيئات، وُرفعت له عشُر درجات

 

  حديث حفظحديث حفظ

 



                                                                                                                                    6  

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  103103صفحة صفحة   ––  آداب المتعلمآداب المتعلم  ::  السادسالسادسالدرس الدرس 

للعلم فضل كبير وشرف ومكانة ، ينالها المتعلم في الدنيا واآلخرة ، ويرفع هللا له ذكره في للعلم فضل كبير وشرف ومكانة ، ينالها المتعلم في الدنيا واآلخرة ، ويرفع هللا له ذكره في 

  ... ...   ما يصنعما يصنعله رضاً بله رضاً بأن المالئكة تضع أجنحتها أن المالئكة تضع أجنحتها   طالب العلمطالب العلمخرة ، ومن فضل خرة ، ومن فضل الدنيا قبل اآلالدنيا قبل اآل

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  التقويم :التقويم :

اكتب اثنين من فوائد اكتب اثنين من فوائد   --ما العلوم التي يدعو إليها اإلسالم ما العلوم التي يدعو إليها اإلسالم 

اذكر نقطتين اذكر نقطتين   ––  لب العلملب العلمطط  آدابآداب  اذكر اثنين مناذكر اثنين من  --تعلم العلم تعلم العلم 

ما أفضل أوقات المذاكرة ما أفضل أوقات المذاكرة   ––تدل على احترام الطالب لمعلمه تدل على احترام الطالب لمعلمه 

  التي نصحنا بها الخطيب البغداديالتي نصحنا بها الخطيب البغدادي

  إخالص النية هلل تعالىإخالص النية هلل تعالى  --  11

  خير العلم هو الذي ينفع صاحبه سواء أكان علماً دينياً أو دنيوياً ومن أهم فوائد العلم :خير العلم هو الذي ينفع صاحبه سواء أكان علماً دينياً أو دنيوياً ومن أهم فوائد العلم :

  يبقى أجره بعد الموتيبقى أجره بعد الموت  طريق الوصول للجنةطريق الوصول للجنة  طلب العلم عبادةطلب العلم عبادة  أنه سبب للرفعة عند هللا والناسأنه سبب للرفعة عند هللا والناس

ء التي ال تنقطع بعد ء التي ال تنقطع بعد عن األشياعن األشيا  قال قال 

  ... "... "  أو علم ينتفع بهأو علم ينتفع بهالموت " ... الموت " ... 

فإذا جاء إلى مجلس العلم أقبل عليه بقلب نخلص وجلس فإذا جاء إلى مجلس العلم أقبل عليه بقلب نخلص وجلس 

بإنصات دون حب للظهور أو تكبر على األقران وقد حذر النبي بإنصات دون حب للظهور أو تكبر على األقران وقد حذر النبي 

  لم الذي يُبتغى به وجه هللا ليصيب به شيئاً من لم الذي يُبتغى به وجه هللا ليصيب به شيئاً من من يتعلم العمن يتعلم الع

  بأنه ال يجد ريح الجنةبأنه ال يجد ريح الجنةالدنيا الدنيا 

  احترام المعلماحترام المعلم  --  22

  االنصات لشرحهاالنصات لشرحه

  فتحرص كل الحرص على :فتحرص كل الحرص على :

  ال تتحدث إلى زميلك إال بإذنهال تتحدث إلى زميلك إال بإذنه

  تساعده وتدعو له بالخيرتساعده وتدعو له بالخير  ال تمزح وتضحك أثناء الحصةال تمزح وتضحك أثناء الحصة

الصبر وتحمل المذاكرة والتحصيل من االجتهاد، فبقدر ما تبذل من جهد الصبر وتحمل المذاكرة والتحصيل من االجتهاد، فبقدر ما تبذل من جهد 

  ترسخ المعلومات ويحفظ العلمترسخ المعلومات ويحفظ العلم

أجود أوقات الحفظ أجود أوقات الحفظ من الخطيب البغدادي يقول فيها " من الخطيب البغدادي يقول فيها "   وإليك نصيحة قيمةوإليك نصيحة قيمة

  ((ما بين الفجر وطلوع الشمس ما بين الفجر وطلوع الشمس   ))ثم الغداة ثم الغداة   ((قبيل الفجر قبيل الفجر   ))االسحار االسحار 

  ""  وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بَعُد عن الملهياتوأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بَعُد عن الملهيات

  الجد واالجتهادالجد واالجتهاد  ––  33

  العمل بالعلمالعمل بالعلم  ––  44

ينبغي عليك أن تطبق ينبغي عليك أن تطبق فالعلم الذي ال يترجم إلى عمل ال فائدة منه لذى فالعلم الذي ال يترجم إلى عمل ال فائدة منه لذى 

عملياً كل ما تتعلمه من علوم دينية أو دنيوية وقد مدح هللا في كتابه عملياً كل ما تتعلمه من علوم دينية أو دنيوية وقد مدح هللا في كتابه 

  العاملين بما عملوا وسماهم أولو األلباب ) أي العقول (العاملين بما عملوا وسماهم أولو األلباب ) أي العقول (

  ""  ليس العلم ما ُحفظ، العلم ما نفعليس العلم ما ُحفظ، العلم ما نفعقال الشافعي : " قال الشافعي : " 
  صاحب رسول هللا صاحب رسول هللا   جاء كثير بن قيس من المدينة إلى أبي الدرداء جاء كثير بن قيس من المدينة إلى أبي الدرداء   ––أ أ 

كان في دمشق طلباً لحديث فقال له أبو الدرداء ما جاء بك حاجة وال جاءت كان في دمشق طلباً لحديث فقال له أبو الدرداء ما جاء بك حاجة وال جاءت وو

بك تجارة وال جاء بك إال هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال فإني سمعت رسول هللا بك تجارة وال جاء بك إال هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال فإني سمعت رسول هللا 

  من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك هللا به طريقاً من من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك هللا به طريقاً من " "   حديث حفظحديث حفظ: :   يقوليقول

  ""  لب العلملب العلمطرق الجنة وإن المالئكة لتضع أجنحتها رضاً لطاطرق الجنة وإن المالئكة لتضع أجنحتها رضاً لطا

سمعت سمعت قال ابن أبي حاتم عن رحلة أبيه ) الرازي ( في طلب العلم : " قال ابن أبي حاتم عن رحلة أبيه ) الرازي ( في طلب العلم : "   ––ب ب 

" "   221221في شهر رمضان ورجعت سنة في شهر رمضان ورجعت سنة   213213أبي يقول خرجت من الري سنة أبي يقول خرجت من الري سنة 

  سنواتسنوات  88أي رجع بعد أي رجع بعد 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  110110صفحة صفحة   ––آداب الضيافة آداب الضيافة   ::  السابعالسابعالدرس الدرس 

شاع بين الناس اليوم مصطلح جديد من مصطلحات اآلداب وهو ) الذوق ( أي جمال التعامل مع شاع بين الناس اليوم مصطلح جديد من مصطلحات اآلداب وهو ) الذوق ( أي جمال التعامل مع 

  ... ...   ام الضيفام الضيفالناس، وديننا اإلسالمي هو دين اآلداب ويظهر هذا المصطلح جلياً في أدب إكرالناس، وديننا اإلسالمي هو دين اآلداب ويظهر هذا المصطلح جلياً في أدب إكر

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  ""  إبراهيم إبراهيم أول من ضيّف الضيف أول من ضيّف الضيف كان كان   ""  قال رسول هللا قال رسول هللا 

 

  التقويم :التقويم :

) إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف ) إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف   

اذكر اذكر   --العبارة وما وجه االستفادة منها العبارة وما وجه االستفادة منها ( من قائل ( من قائل 

ما ما   --  ن آداب الضيافة في الدين الحنيفن آداب الضيافة في الدين الحنيفثالثة مثالثة م

 مدة الضيافة في اإلسالممدة الضيافة في اإلسالمما ما   --  معنى كلمة ) يقري (معنى كلمة ) يقري (

  ""  هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمينهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمينقال تعالى " قال تعالى " 

  الترحيب بالضيف وفتح الباب لهالترحيب بالضيف وفتح الباب له

  تقديم الطعام لهتقديم الطعام له

  الضيف ثالثة أيامالضيف ثالثة أيامإكرام إكرام 

وقد وصفته السيدة خديجة رضي هللا عنها وذلك عندما نزل من غار حراء بعد أن وقد وصفته السيدة خديجة رضي هللا عنها وذلك عندما نزل من غار حراء بعد أن 

زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ) الخوف ( زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ) الخوف ( : :   نزلت علي ) اقرأ ( فقال نزلت علي ) اقرأ ( فقال 

  فقالت :فقالت :  أخبرها الخبرأخبرها الخبرفقال لخديجة : أي خديجة مالي لقد خشيت على نفسي ففقال لخديجة : أي خديجة مالي لقد خشيت على نفسي ف

كال . أبشر فوهللا ال يخزيك هللا أبداً . كال . أبشر فوهللا ال يخزيك هللا أبداً . 

 إنك لتصل الرحم وتصدق  إنك لتصل الرحم وتصدق فوهللافوهللا

الحديث وتحمل الكل وتكسب الحديث وتحمل الكل وتكسب 

  وتقري الضيفوتقري الضيفالمعدوم المعدوم 

  الخروج مع الضيف إلى البابالخروج مع الضيف إلى الباب

قد يقضي وقتاً قصيراً كغداء أو عشاء أما إن كان من قد يقضي وقتاً قصيراً كغداء أو عشاء أما إن كان من   البلدالبلدكون من أهل كون من أهل الضيف الذي يالضيف الذي ي

  فصدقةفصدقة  33فوق فوق   وإن زادوإن زاد  أيامأيام  33  ::في اإلسالم أقصاها في اإلسالم أقصاها الضيافة الضيافة بلد آخر أو مكان بعيد فبلد آخر أو مكان بعيد ف

فترحب به وتفتح له الباب وتدعوه للدخول حتى ال يشعر بالحرج وكان من فترحب به وتفتح له الباب وتدعوه للدخول حتى ال يشعر بالحرج وكان من 

  ""مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا وال ندامى مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا وال ندامى " "   ترحيب النبي ترحيب النبي 

ر عليه ُسئل األوزاعي : ر عليه ُسئل األوزاعي : فالحديث الطيب المباح يدخل السروفالحديث الطيب المباح يدخل السرو

  ""  المالمككضيف ؟ قال : طالقة الوجه وطيب الضيف ؟ قال : طالقة الوجه وطيب الما إكرام الما إكرام ال" " 

فتنظم الطعام على المائدة بحيث يصل إليه دون حرج وتشجعه على األكل بقول ) كل ( فتنظم الطعام على المائدة بحيث يصل إليه دون حرج وتشجعه على األكل بقول ) كل ( 

  دون إلحاح وال مانع أن يكون لكل واحد إناء يأكل منه دون إلحاح وال مانع أن يكون لكل واحد إناء يأكل منه 

أحمد بن حنبل فقام أحمد بن حنبل فقام   بن سالمبن سالم  يستحب أن تخرج معه إلى باب الدار مودعاً ، زار القاسميستحب أن تخرج معه إلى باب الدار مودعاً ، زار القاسم

من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه " "   ::  الشعبيالشعبي  لل: قا: قاله مودعاً فقال له ال تفعل فقالله مودعاً فقال له ال تفعل فقال

  " "   إلى باب الدار ..إلى باب الدار ..

  مالطفته بالحديث وبشاشة الوجه واللقاء الجميلمالطفته بالحديث وبشاشة الوجه واللقاء الجميل
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  116116صفحة صفحة   ––  التفكير اإليجابي في حياة المسلمالتفكير اإليجابي في حياة المسلم  ::  الثامنالثامنالدرس الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لكل شيء في حياتنا جانب مشرق وجانب مظلم، وديننا حثنا على اإليجابية فننظر دائماً إلى الجوانب المشرقة لنعيش حياة أفضللكل شيء في حياتنا جانب مشرق وجانب مظلم، وديننا حثنا على اإليجابية فننظر دائماً إلى الجوانب المشرقة لنعيش حياة أفضل

 

يتخير اإلنسان لنفسه أفضل الطعام والشراب لبناء جسمه يتخير اإلنسان لنفسه أفضل الطعام والشراب لبناء جسمه 

  فلماذا ال يتخير أفضل األفكار لتنمية عقله !!فلماذا ال يتخير أفضل األفكار لتنمية عقله !!

 
  هو جهد عقلي نأمل منه نتائج جيدة ومرضيةهو جهد عقلي نأمل منه نتائج جيدة ومرضية

  ""  اً فلهاً فلهأنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شرأنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شرقال " قال "   عن النبي عن النبي   عن أبي هريرة عن أبي هريرة   حديث حفظ /حديث حفظ /

  التقويم :التقويم :

  استخدم النبي استخدم النبي   ––عّرف التفكير اإليجابي عّرف التفكير اإليجابي 

يلتين يلتين عدد وسعدد وس  ––حياته . وضح ذلك حياته . وضح ذلك   اإليجابية فياإليجابية في

بيّن ما بيّن ما   ––دعا فيها اإلسالم إلى التفكير اإليجابي دعا فيها اإلسالم إلى التفكير اإليجابي 

التفكير اإليجابي وما التفكير السلبي في الموقف التفكير اإليجابي وما التفكير السلبي في الموقف 

  ––التالية : طالب مشترك في حلقات التحفيظ التالية : طالب مشترك في حلقات التحفيظ 

  طالب متخوف من دخول اإلختبارطالب متخوف من دخول اإلختبار

ترد على عقولنا أفكار كثيرة يومياً منها ما يكون ترد على عقولنا أفكار كثيرة يومياً منها ما يكون 

إيجابياً كالقراءة والدراسة والبر والعبادة ومنها ما إيجابياً كالقراءة والدراسة والبر والعبادة ومنها ما 

 ً ً يكون سلبيا فمتى فكرت فمتى فكرت   كالغيبة والسب وأذية اآلخرينكالغيبة والسب وأذية اآلخرين  يكون سلبيا

  بشيء يعود بالنفع عليك وعلى أمتك كنت إيجابياً بشيء يعود بالنفع عليك وعلى أمتك كنت إيجابياً 

  التفكير في حل المشكالتالتفكير في حل المشكالت

 

  ر في تحقيق المستقبلر في تحقيق المستقبلالتفكيالتفكي

 

  التفكير في مساعدة اآلخرينالتفكير في مساعدة اآلخرين

 

  الدعوة إلى التفكر في الكونالدعوة إلى التفكر في الكون

 

  الدعوة إلى الشورىالدعوة إلى الشورى

حث هللا عباده على التفكر في حث هللا عباده على التفكر في  

الكون ألنه يهدي إلى اإليمان الكون ألنه يهدي إلى اإليمان 

أولم ينظروا في ملكوت أولم ينظروا في ملكوت " " 

  ""  السماوات واألرضالسماوات واألرض

وشاورهم وشاورهم " "   تعالى مخاطباً نبيه تعالى مخاطباً نبيه قال قال 

  " وقد كان رسول هللا " وقد كان رسول هللا   في األمرفي األمر

يستشير أصحابه في كثير من األمور يستشير أصحابه في كثير من األمور 

التي لم ينزل فيها الوحي ليفكروا ويأتوا التي لم ينزل فيها الوحي ليفكروا ويأتوا 

  غزوة بدرغزوة بدربالرأي الصائب مثل بالرأي الصائب مثل 

  قبل النبوةقبل النبوة

 

  بعد النبوةبعد النبوة

ه لحادثة الحجر األسود وعمره ه لحادثة الحجر األسود وعمره حلحل 

زع سادات وكبار زع سادات وكبار سنة مع تناسنة مع تنا  3535

أنه فكر بإيجابية أنه فكر بإيجابية   قريش في األمر إالقريش في األمر إال

وأرضى جميع األطراف بأن وضع وأرضى جميع األطراف بأن وضع 

وأمر رئيس كل قبيلة أن يحمل وأمر رئيس كل قبيلة أن يحمل رداءه رداءه 

  طرفاً فرضي الجميعطرفاً فرضي الجميع

عندما أراد الهجرة خطط بإيجابية عندما أراد الهجرة خطط بإيجابية 

فسلك طريقاً ال يسلكه الناس عادة فسلك طريقاً ال يسلكه الناس عادة 

فال يستطيع الكفار أن يالحقوه فال يستطيع الكفار أن يالحقوه 

  نةنةووصل إلى المديووصل إلى المدي

  السيدة خديجة رضي هللا عنهاالسيدة خديجة رضي هللا عنها

 

  الحباب بن المنذر الحباب بن المنذر 

 

شيطان وليس ملك فكرت بإيجابية شيطان وليس ملك فكرت بإيجابية   عندما تحدث الناس أن الذي نزل على النبي عندما تحدث الناس أن الذي نزل على النبي 

  فنزعت خمارها فانصرف فعلمت أنه ملك ألن الملك يستحي والشيطان ال يستحيفنزعت خمارها فانصرف فعلمت أنه ملك ألن الملك يستحي والشيطان ال يستحي

في غزوة بدر أن ينزل المسلمون عند أقرب ماء للعدو في غزوة بدر أن ينزل المسلمون عند أقرب ماء للعدو   أشار على النبي أشار على النبي 

  بفكرته اإليجابيةبفكرته اإليجابية  العدو فاقتنع النبي العدو فاقتنع النبي   فيشربون هم وال يشربفيشربون هم وال يشرب

  

جهاز ) الهاتف ( الذي جهاز ) الهاتف ( الذي   من األمثلة على ذلكمن األمثلة على ذلك

  منمنه إنساناً آخر في أبعد مكان ه إنساناً آخر في أبعد مكان تكلم فيتكلم في

األرض كان أصله فكرة إيجابية تطورت األرض كان أصله فكرة إيجابية تطورت 

  وأصبحت واقعاً مشهوداً وأصبحت واقعاً مشهوداً 
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