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  من أركان اإليمانمن أركان اإليماناألول األول اهلل هو الركن اهلل هو الركن يعتبر اإليمان بيعتبر اإليمان ب

 

االعتقاد الجازم بأن هللا رب كل شيء ومليكه وأنه متصف بصفات االعتقاد الجازم بأن هللا رب كل شيء ومليكه وأنه متصف بصفات 

  الكمال ومنزه عن العيوب وأنه وحده المستحق للعبادة الكمال ومنزه عن العيوب وأنه وحده المستحق للعبادة 

 

  وجودهوجوده

  والحياة الطيبةوالحياة الطيبة  األمن التاماألمن التام

  ::التقويمالتقويم

  ؟؟ما معنى اإليمان باهلل تعالىما معنى اإليمان باهلل تعالى  ––  11

  ؟؟ما متضمنات اإليمان باهللما متضمنات اإليمان باهلل  ––  22

  ؟؟عدد ثمرات اإليمان باهللعدد ثمرات اإليمان باهلل  ––  33

  ؟ ؟ وحدانيتهوحدانيتهدلل بالعقل على وجود الرب ودلل بالعقل على وجود الرب و  ––  44

 

  ""  ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه: " : "   قال قال 

  ومن دالئل الفطرة أن اإلنسان إذا أحاط به الخطر من كل جانب لجأ إلى هللا وحدهومن دالئل الفطرة أن اإلنسان إذا أحاط به الخطر من كل جانب لجأ إلى هللا وحده

 

لشجرة لمن األصول االعتقادية وهو بمثابة الجذور األول هو األصل 

 فإن ذهبت ذهبت جميع األركان

 

  أسمائه وصفاتهأسمائه وصفاته  ألوهيتهألوهيته  ربوبيتهربوبيته

  الخير والبركةالخير والبركة

  وكسب الشجاعةوكسب الشجاعة  دفاع هللادفاع هللا

  اإلسالماإلسالممعناها معناها 

عوة الناس إلى عوة الناس إلى وهي واضحة ومعلومة فإن هللا تعالى لم يرسل الرسل وينزل الكتب إال لدوهي واضحة ومعلومة فإن هللا تعالى لم يرسل الرسل وينزل الكتب إال لد 

  ""أفال يتدبرون القرآنأفال يتدبرون القرآنقال هللا تعالى "قال هللا تعالى "  عبادته وحدهعبادته وحده

 
  فكيف بهذا الكون الفسيح أفال يدل على وجود رب العالمينفكيف بهذا الكون الفسيح أفال يدل على وجود رب العالمين  فكل مصنوع البد له من صانعفكل مصنوع البد له من صانع

  ""أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقونأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون""

عرة تدل على البعير فسماء عرة تدل على البعير فسماء : األثر يدل على المسير والب: األثر يدل على المسير والبلل؟ فقا؟ فقاقيل ألعرابي بم عرفت ربكقيل ألعرابي بم عرفت ربك

  ؟!؟!ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أال تدل على السميع البصيرذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أال تدل على السميع البصير

 

  عبادة هللا وحده الشريك لهعبادة هللا وحده الشريك لهأرسل الرسل لـأرسل الرسل لـأنزل هللا الكتب وأنزل هللا الكتب و

 

  الشهادةالشهادةدليل دليل 

  رةرةالفطالفطدليل دليل 

  الشرعالشرعدليل دليل 

  العقلالعقلدليل دليل 

شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة فقد شهد هللا على وحدانيته وكذلك المالئكة وأولوا العلم "فقد شهد هللا على وحدانيته وكذلك المالئكة وأولوا العلم "

  ""وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيموأولوا العلم قائماً بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2929صفحة صفحة   ––  فضل كلمة التوحيدفضل كلمة التوحيد  ::الدرس الثانيالدرس الثاني

... ...   وأنه تعالى وحده المستحق للعبادةوأنه تعالى وحده المستحق للعبادة  ،،علمت أن هللا تعالى واحد أحد الشريك له وال ندعلمت أن هللا تعالى واحد أحد الشريك له وال ند

    وأنه يجب على جميع العباد اإلقرار بذلك عن طريق نطق كلمة التوحيد وااللتزام بها ...وأنه يجب على جميع العباد اإلقرار بذلك عن طريق نطق كلمة التوحيد وااللتزام بها ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال إله إال هللاال إله إال هللا

 

  إال هللاإال هللا  حقحقال معبود بال معبود ب

 

 

  ::التقويمالتقويم

خل خل كيف يدكيف يد  --هي كلمة التوحيد وما معناها هي كلمة التوحيد وما معناها   ماما

د اثنين من د اثنين من عدعد  --  اإلنسان الكافر إلى اإلسالماإلنسان الكافر إلى اإلسالم

ما هي أعلى شعب ما هي أعلى شعب   --فضائل كلمة التوحيد فضائل كلمة التوحيد 

  ..((ال إله إال هللاال إله إال هللااكتب ثالثة من شروط )اكتب ثالثة من شروط )  --اإليمان اإليمان 

 معناها

 

  لغيره سبحانهلغيره سبحانه  فيحرم التوجه بالعبادةفيحرم التوجه بالعبادة

 

  دخول الجنةدخول الجنةللسبيل سبيل الال

  أفضل الذكرأفضل الذكر

  أعلى شعب اإليمانأعلى شعب اإليمان

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ال إله إال هللا خالصةً من أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ال إله إال هللا خالصةً من " "   قال قال   شفاعة النبي شفاعة النبي   تنال بهاتنال بها

  ""  قلبه أو نفسهقلبه أو نفسه

 

  اإليمان بضعاإليمان بضع  "": :   رسول هللا رسول هللا   قالقال: : للقاقا    أبي هريرةأبي هريرةعن عن   حديث حفظ:حديث حفظ:

وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ال إله إال هللا وأدناها وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ال إله إال هللا وأدناها 

  " "   إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمانإماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان

 

  ((إال هللاإال هللا( اإلثبات )( اإلثبات )ال إلهال إلهالنفي )النفي )  ::ركناهاركناها

 

  ""  أفضل الذكر ال إله إال هللا وأفضل الدعاء الحمد هللأفضل الذكر ال إله إال هللا وأفضل الدعاء الحمد هلل" "   قال قال 

 

  ""  هللا مخلصاً من قلبه دخل الجنةهللا مخلصاً من قلبه دخل الجنةمن شهد أن ال إله إال من شهد أن ال إله إال " "   قال قال 

 

  سبعةسبعةبشروط بشروط والعمل بمقتضاها وال تنفع قائلها إال والعمل بمقتضاها وال تنفع قائلها إال   بكلمة التوحيدبكلمة التوحيدقبول األعمال متوقف على النطق قبول األعمال متوقف على النطق   ::اعلم أناعلم أن
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  3535صفحة صفحة   ––  النظافة في اإلسالمالنظافة في اإلسالم  ::الثالثالثالثلدرس لدرس اا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في   "": : قالقال  أن النبي أن النبي     أبي هريرةأبي هريرةعن عن 

  ""  حتى يغسلها ثالثاً فإنه ال يدري أين باتت يدهحتى يغسلها ثالثاً فإنه ال يدري أين باتت يدهاإلناء اإلناء 

 

  : عبدالرحمن بن صخر الدوسي : عبدالرحمن بن صخر الدوسي اسمهاسمه

ً     53745374روى عن النبي روى عن النبي  ً حديثا   حديثا

 

مفتاحاً للصالة وهي أهم عباداته ليؤكد على مفتاحاً للصالة وهي أهم عباداته ليؤكد على   الطهارةالطهارةجعل اإلسالم جعل اإلسالم 

  أهمية النظافة في الدينأهمية النظافة في الدين

 

 

  استيقظاستيقظ

 

 

  الجنابةالجنابة

  

  
  الحيضالحيض

 

 

  الجمعةالجمعة

 

 
  العيدينالعيدين

  

  

  صحا من نومهصحا من نومه

  الوضوءالوضوء

  

  

  يغمسيغمس

 

 

  يدخليدخل

  غسل اليد عند االستيقاظ ينشط الدورة الدمويةغسل اليد عند االستيقاظ ينشط الدورة الدموية

  

  
  بإذن هللابإذن هللا  الرمدالرمدغسل اليد يمنع من غسل اليد يمنع من 

  

  

مرض يصيب مرض يصيب 

  العينالعين

  أغسالأغسال

  في دينيفي ديني

  اإلناءاإلناء

 

 

  الوعاءالوعاء

  الفم واألسنانالفم واألسنان

  

  

  الزينة والتطيبالزينة والتطيب

  

  ينينغسل اليدغسل اليد  

  

  

للصلوات الخمس للصلوات الخمس 

  في اليوم والليلةفي اليوم والليلة

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك ""

  ""عند كل وضوءعند كل وضوء

يا بني آدم خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم " " 

  ""  عند كل مسجدعند كل مسجد

كما في الحديث وذلك أن اإلنسان النائم ال كما في الحديث وذلك أن اإلنسان النائم ال 

يدري أين اتجهت يده فربما تكون لمست يدري أين اتجهت يده فربما تكون لمست 

  موضع غير طاهر وتلوثتموضع غير طاهر وتلوثت

  ::التقويمالتقويم

  ؟؟((استيقظاستيقظما معنى كلمة )ما معنى كلمة )  ––  11

  ..  ما االسم الحقيقي ألبي هريرة ما االسم الحقيقي ألبي هريرة   ––  22

  ..اذكر اثنين من األغسال المستحبةاذكر اثنين من األغسال المستحبة  ––  33

  بتنظيف األسنان بالـ .................بتنظيف األسنان بالـ .................  أرشدنا النبي أرشدنا النبي   ––  44

  ؟؟عن غمس اليد في اإلناء عن االستيقاظ من النومعن غمس اليد في اإلناء عن االستيقاظ من النوم  ب نهي النبي ب نهي النبي ما سبما سب  ––  55
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  4141صفحة صفحة   ––  الطهارة وأنواع المياهالطهارة وأنواع المياه  ::الرابعالرابعدرس درس الال

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  شرطاً لصحة الصالةشرطاً لصحة الصالةاهتم اإلسالم بالطهارة اهتماماً كبيراً فجعل الطهارة اهتم اإلسالم بالطهارة اهتماماً كبيراً فجعل الطهارة 

 

  طهر بهطهر بهليتليت  الماءالماءسخر هللا لإلنسان سخر هللا لإلنسان 

 

  هي رفع ما يمنع من الصالة من حدث أو نجاسةهي رفع ما يمنع من الصالة من حدث أو نجاسة

 

  ––البحار البحار   ––األمطار األمطار 

  اآلباراآلبار  ––الينابيع الينابيع   ––األنهار األنهار 

 

  معنويةمعنوية

  طهورطهور

  جعل الطهارة نصف اإليمانجعل الطهارة نصف اإليمان

 

 

  يوجب الغسليوجب الغسل  أكبر:أكبر:  يوجب الوضوءيوجب الوضوء  ر:ر:أصغأصغ  أقسام الحدث /أقسام الحدث /

  حسيةحسية

  طهارة الجوارح ) أعضاء اإلنسان (طهارة الجوارح ) أعضاء اإلنسان (  طهارة القلب من دنس الذنوبطهارة القلب من دنس الذنوب

  طاهرطاهر

  نجسنجس

  أنواع المياهأنواع المياه

، وهو كل ما نبع من األرض أو نزل من السماء كمياه ، وهو كل ما نبع من األرض أو نزل من السماء كمياه وهو الماء الباقي على خلقتهوهو الماء الباقي على خلقته

ار واآلبار، ويدخل فيه كذلك الماء المتغير بطول ار واآلبار، ويدخل فيه كذلك الماء المتغير بطول األمطار والثلج والبرد والبحار واألنهاألمطار والثلج والبرد والبحار واألنه

  بهبه  إالإالوال يصح الوضوء وال يصح الوضوء المكث أو بمخالطته ما ال ينفك عنه كالطحالب المكث أو بمخالطته ما ال ينفك عنه كالطحالب 

أوصافه بمخالطة طاهر أوصافه بمخالطة طاهر ، وهو ما تغير أحد ، وهو ما تغير أحد وهو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيرهوهو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره

  ء به.ء به.صح الوضوصح الوضو، وال ي، وال يمثل الصابون والزعفران وغيرهمثل الصابون والزعفران وغيره

اللون اللون ))  وتغير بها أحد أوصافهوتغير بها أحد أوصافه  كثيراً كثيراً أو كان أو كان   قليلقليله النجاسة وهو ه النجاسة وهو وهو ما وقعت فيوهو ما وقعت في

  ويحرم استعماله إال لضرورةويحرم استعماله إال لضرورة( ( أو الطعم أو الرائحةأو الطعم أو الرائحة

  أما القليل فهو ما كان دون القلتينأما القليل فهو ما كان دون القلتين( ( القلة: الجرةالقلة: الجرة))ء الكثير هو ما زاد على القلتين ء الكثير هو ما زاد على القلتين الماالما

 

 

    ::التقويمالتقويم

  ..عرف الطهارةعرف الطهارة  ––  11

  ..اذكر أنواع الطهارةاذكر أنواع الطهارة  ––  22

  ..دلل على مشروعية الطهارةدلل على مشروعية الطهارة  ––  33

؟ وما النوع الذي يرفع ؟ وما النوع الذي يرفع ما أنواع المياهما أنواع المياه  ––  44

  ؟؟الحدث منهاالحدث منها

 

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

فقال: يا رسول هللا إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من 

الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال 

  "الطهور ماؤه الحل ميتته : هو  رسول هللا 

  األمر بالوضوءاألمر بالوضوء

 

 

  الحض على الغسلالحض على الغسل

 

 

  الوصية بنظافة الثيابالوصية بنظافة الثياب

 

 

الطهور شطر الطهور شطر : " : "   قال قال 

  ""  اإليماناإليمان

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى " " 

الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 

وأرجلكم وأرجلكم   ممالمرافق وامسحوا برؤوسكالمرافق وامسحوا برؤوسك

  ""  إلى الكعبينإلى الكعبين

إذا جاء إذا جاء : " : "   قال قال 

  ""  أحدكم الجمعة فليغتسلأحدكم الجمعة فليغتسل

  ""  وثيابك فطهروثيابك فطهر" " 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  4747صفحة صفحة   --النجاسات وكيفية التطهر منها النجاسات وكيفية التطهر منها   ::الخامسالخامسالدرس الدرس 

اعلم عزيزي الطالب أن اإلسالم دين الطهارة والنظافة وقد شرع هللا وسائل للطهارة وجعلها اعلم عزيزي الطالب أن اإلسالم دين الطهارة والنظافة وقد شرع هللا وسائل للطهارة وجعلها 

  شرطاً لقبول العبادة ...شرطاً لقبول العبادة ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  المانعة من صحة الصالةالمانعة من صحة الصالةهي القذارة هي القذارة 

  اإلناء الذي يشرب فيه الكلباإلناء الذي يشرب فيه الكلب  األرضاألرض

 

  بالغسل بالماءبالغسل بالماء

 
  عليهاعليها  إذا كانت النجاسة سائالً نصبإذا كانت النجاسة سائالً نصب

إذا كانت النجاسة لها جرم إذا كانت النجاسة لها جرم وو  ،،الماءالماء

  نزيله ثم نصب الماءنزيله ثم نصب الماء

 

 

  نغسله سبع مرات أوالها بالترابنغسله سبع مرات أوالها بالتراب

 

 

  بالدلك على التراببالدلك على التراب

 

 

ما حكم التطهر من ما حكم التطهر من   ––عرف النجاسة عرف النجاسة   ::التقويمالتقويم

التي نتطهر التي نتطهر اذكر ثالثة من النجاسات اذكر ثالثة من النجاسات   --النجاسة النجاسة 

  ––  تطهر النعل إذا أصابته النجاسةتطهر النعل إذا أصابته النجاسة  كيفكيف  --  منهامنها

  كيف نطهر اإلناء الذي ولغ فيه الكلبكيف نطهر اإلناء الذي ولغ فيه الكلب

 

  ""ال يقبل هللا صالة إال بطهور ال يقبل هللا صالة إال بطهور : " : "   قال رسول هللا قال رسول هللا 

  النعل والخفالنعل والخف  البدن والثوبالبدن والثوب

  واجبةواجبةوهي وهي   إزالة النجاسةإزالة النجاسة

: "  قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  :حديث حفظ

له سبع مرات طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغس

  "أوالهن بالتراب 

 

 

  وما حوله وينتفع بهوما حوله وينتفع بهفي جامد يلقى ما أصابه في جامد يلقى ما أصابه إذا ولغ إذا ولغ 

 

 

  حكم التطهر من النجاساتحكم التطهر من النجاسات

  واجبواجب
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5353  صفحةصفحة  ––  بشائر النبوةبشائر النبوة  ::سادسسادسالدرس الالدرس ال

، بعضها كان صحيحاً وبعضها كان ، بعضها كان صحيحاً وبعضها كان   انتشرت في بالد العرب الكثير من األديان قبل بعثة النبي انتشرت في بالد العرب الكثير من األديان قبل بعثة النبي 

  فاسداً، كما انتشر لدى العرب بعض الصفات الحسنة وبعض الصفات السيئة ...فاسداً، كما انتشر لدى العرب بعض الصفات الحسنة وبعض الصفات السيئة ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  لعب الميسرلعب الميسر  شرب الخمرشرب الخمر

  وأد البناتوأد البنات

  حسن الجوارحسن الجوار  إكرام الضيفإكرام الضيف

  الصدقالصدق

  هزيمة أصحاب الفيلهزيمة أصحاب الفيل  فارسفارسخمود نار خمود نار   بشارة األنبياءبشارة األنبياء  سقوط األصنامسقوط األصنام

لماذا ال يمكن التحاكم إلى شريعة اليهود لماذا ال يمكن التحاكم إلى شريعة اليهود   ––  فاسدة عن العرب واثنين من الحسنةفاسدة عن العرب واثنين من الحسنةاذكر اثنين من األخالق الاذكر اثنين من األخالق ال  ::التقويمالتقويم

  اذكر اثنين من بشائر النبوة.اذكر اثنين من بشائر النبوة.  ––  ((فيمونفيمونماذا تعرف عن )ماذا تعرف عن )  ––ما المقصود بالحنيفية ما المقصود بالحنيفية   ––  صارى اليومصارى اليوموالنوالن

 

  الشجاعةالشجاعة

  النصرانيةالنصرانية  اليهوديةاليهودية  الحنيفيةالحنيفية  الوثنيةالوثنية

هي ديانة الكفار الذين يعبدون هي ديانة الكفار الذين يعبدون 

األوثان ) وهي الحجارة التي يأخذها األوثان ) وهي الحجارة التي يأخذها 

العرب معهم من الحرم في أسفارهم العرب معهم من الحرم في أسفارهم 

كطوافهم بالكعبة ( كطوافهم بالكعبة (   ويطوفون حولهاويطوفون حولها

وأما األصنام فهي تماثيل أتى بها وأما األصنام فهي تماثيل أتى بها 

من الشام من الشام   عمرو بن لحّي الخزاعيعمرو بن لحّي الخزاعي

  أول من بدل دين إبراهيم أول من بدل دين إبراهيم ليكون ليكون 

( ثم ( ثم ُهبل ُهبل وأول صنم جاء به يدعى ) وأول صنم جاء به يدعى ) 

انتشرت عبادة األصنام وكان من انتشرت عبادة األصنام وكان من 

  ((  مناةمناة  ––العزى العزى   ––الالت الالت أصنامهم ) أصنامهم ) 

 

 

الذي دعا إلى الذي دعا إلى   هي دين إبراهيم هي دين إبراهيم 

اإليمان باهلل وحده كدعوة سائر اإليمان باهلل وحده كدعوة سائر 

رسل هللا، والحنفاء: هم فريق من رسل هللا، والحنفاء: هم فريق من 

العرب قبل اإلسالم كانوا على ملة العرب قبل اإلسالم كانوا على ملة 

وأنكروا الوثنية وعبادة وأنكروا الوثنية وعبادة   إبراهيم إبراهيم 

األصنام ولم يبق منهم قبيل البعثة األصنام ولم يبق منهم قبيل البعثة 

  زيد بن عمرو بن نفيلزيد بن عمرو بن نفيلإال إال 

 

 

وقد دخل وقد دخل   هي دين موسى هي دين موسى 

اليهود بالد العرب بسبب الضغط اليهود بالد العرب بسبب الضغط 

الذي أصابهم من الرومان إلى جانب الذي أصابهم من الرومان إلى جانب 

تطلعهم بظهور النبي المبشر به في تطلعهم بظهور النبي المبشر به في 

فدك وتيماء وخيبر فدك وتيماء وخيبر التوراة وسكنوا التوراة وسكنوا 

، ولكنهم حرفوا النصوص ، ولكنهم حرفوا النصوص ويثربويثرب

  وأفسدوا الدين الصحيحوأفسدوا الدين الصحيح

 

 

ودخلت ودخلت   هي دين عيسى هي دين عيسى 

على يد على يد ( ( نجراننجرانالنصرانية مدينة )النصرانية مدينة )

  واواكانكان( ف( ففيمونفيمونرجل صالح يدعى )رجل صالح يدعى )

على الدين الصحيح ثم طرأ بعد ذلك على الدين الصحيح ثم طرأ بعد ذلك 

عليها البدع والتحريف ففسدت كما عليها البدع والتحريف ففسدت كما 

  فسدت اليهودية فسدت اليهودية 

 

 

  ""  إن هللا نظر إلى أهل األرض فمقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتابإن هللا نظر إلى أهل األرض فمقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب: " : "   قال قال 

 لكفرهم وعنادهم إال عدد قليل منهم لم يكن كافياً  لكفرهم وعنادهم إال عدد قليل منهم لم يكن كافياً وبسبب ضالل أهل الكتاب وتحريفهم لدينهم أبغضهم هللاوبسبب ضالل أهل الكتاب وتحريفهم لدينهم أبغضهم هللا

  فكان البد من ظهور النور لهداية الناس فاقترب مبعث النبي فكان البد من ظهور النور لهداية الناس فاقترب مبعث النبي   لهداية الناس وإصالحهملهداية الناس وإصالحهم

 

 

فقد بشر أنبياء هللا ورسله بمبعث فقد بشر أنبياء هللا ورسله بمبعث 

وأخذ هللا عليهم الميثاق وأخذ هللا عليهم الميثاق   النبي النبي 

  باإليمان به ونصرتهباإليمان به ونصرته

 

 

لحظة لحظة   فقد سقطت األصنام على وجههافقد سقطت األصنام على وجهها

والدته إيذاناً برحيل عهد الشرك وبداية والدته إيذاناً برحيل عهد الشرك وبداية 

  عهد التوحيد والعبادة الحقة هلل وحدهعهد التوحيد والعبادة الحقة هلل وحده

 

 

يوم فأهلك هللا يوم فأهلك هللا   5050وذلك قبل والدته بـ وذلك قبل والدته بـ 

أبرهة وجنوده تعظيماً للبيت الحرام أبرهة وجنوده تعظيماً للبيت الحرام 

  وإيذاناً بقدومه وإيذاناً بقدومه 

 

 

وقد ظلت موقدة ألف سنة يعبدها وقد ظلت موقدة ألف سنة يعبدها 

المجوس من دون هللا فانطفأت المجوس من دون هللا فانطفأت 

  إيذاناً برحيل العبادات الباطلةإيذاناً برحيل العبادات الباطلة
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6161صفحة صفحة   ––  محاسبة النفسمحاسبة النفس  ::السابعالسابعالدرس الدرس 

سبيل تقويم النفس اإلنسانية وكمالها وفالحها لذا أمرنا هللا سبيل تقويم النفس اإلنسانية وكمالها وفالحها لذا أمرنا هللا   واإليمان الصادقواإليمان الصادقمحاسبة النفس محاسبة النفس 

  ... ...   ا لنندم ونتوب ونطهر نفوسناا لنندم ونتوب ونطهر نفوسناتعالى بالنظر في مآل ما قدمنتعالى بالنظر في مآل ما قدمن

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  صيةصيةعلى كل مسلم ومسلمة في كل حال سواء ترك طاعة أو فعل مععلى كل مسلم ومسلمة في كل حال سواء ترك طاعة أو فعل مع  واجبةواجبةالتوبة التوبة 

  ::التقويمالتقويم

  ..أقسام النفس اإلنسانيةأقسام النفس اإلنسانيةاكتب اكتب   ––  11

  ..ما المقصود بالنفس اللوامةما المقصود بالنفس اللوامة  ––  22

  ما الفائدة المرجوة من محاسبة النفس؟ما الفائدة المرجوة من محاسبة النفس؟  ––  33

  اذكر سببين يعينان على محاسبة النفس.اذكر سببين يعينان على محاسبة النفس.  ––  44

  ما حكم التوبة في اإلسالم.ما حكم التوبة في اإلسالم.  ––  55

 

  وامةوامةللللالنفس االنفس ا

  النفس المطمئنةالنفس المطمئنة

اليقين والطمأنينة اليقين والطمأنينة   هي التي فيهاهي التي فيها

يا أيتها النفس يا أيتها النفس " "   والخشوعوالخشوع

المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 

  ""  مرضيةمرضية

  النفس األمارة بالسوءالنفس األمارة بالسوء

هي التي تندم على فعل الذنب أو هي التي تندم على فعل الذنب أو 

وال أقسم وال أقسم " "   لربلربالتقصير في طاعة االتقصير في طاعة ا

  ""بالنفس اللوامة بالنفس اللوامة 

منبع الشرور وأساس األخالق منبع الشرور وأساس األخالق هي هي 

  ""  إن النفس ألمارة بالسوءإن النفس ألمارة بالسوء" "   الذميمةالذميمة

  سوءسوء  صاحبصاحبمن غفل عن ذكر هللا وجد الشيطان في طريقه وأصبح له من غفل عن ذكر هللا وجد الشيطان في طريقه وأصبح له 

  ""  ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرينومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين  ""

إن العبد إذا أخطأ : "  قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل 

 "اد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر هللا قلبه، وإن ع

  " كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون " :قال تعالى
  االطالع على عيوب النفس االطالع على عيوب النفس 

  التوبة وتدارك ما فاتالتوبة وتدارك ما فات

  تربية الضمير والشعور بالمسؤوليةتربية الضمير والشعور بالمسؤولية

  خيارخيارمصاحبة األمصاحبة األ  حضور مجالس العلم والذكرحضور مجالس العلم والذكر  االبتعاد عن أماكن اللهو والغفلةاالبتعاد عن أماكن اللهو والغفلة
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6767صفحة صفحة   ––  تحّمل المسؤوليةتحّمل المسؤولية  ::الثامنالثامنالدرس الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات يوم كان الصحابي عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما مع بعض أصحابه يسيرون في الصحراء، 

 له ؟ فقالال له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمكفرأوا شاباً يرعى الغنم، فأراد ابن عمر اختبار أمانته فق

! فغضب الراعي وابتعد عنه وهو يرفع الشاب: إنها غنم سيدي، فقال له ابن عمر: قل له: أكلها الذئب

فمازال ابن عمر يرددها أين هللا أين هللا، فلما قدم إلى المدينة  ؟فأين هللاإصبعه إلى السماء ويقول: 

  . والغنم ثم أعتقه ووهب له الغنم أرسل إلى سيده واشتراه

  هي أن تؤدي العمل المطلوب منك على الوجه األكمل في الوقت المحددهي أن تؤدي العمل المطلوب منك على الوجه األكمل في الوقت المحدد

المسؤولية منذ  تحمل رسولنا 

  برهصغره وحتى ك

  الغنم صغيراً  يرعفاشتغل ب

مسؤولية بيته وأزواجه وبناته  كما تحمل

  وعامة المسلمين

ولما بلغ سن الشباب اشتغل في التجارة 

  مساعدةً لعمه في تحمل أعباء المعيشة

مسؤولية الدعوة عند نزول  وتحمل 

  الرسالة عليه حتى بلغها كاملة وافية

جيوش في الغزوات صداً إضافة لقيادته ال

  الدينألعداء 

  الصحةالصحة

  االجتهاد بالدراسةاالجتهاد بالدراسة

  التخطيط للمستقبلالتخطيط للمستقبل

  العباداتالعبادات

  امامتحري الحالل والحرتحري الحالل والحر

  نشر اإلسالمنشر اإلسالم

  طاعة الوالدينطاعة الوالدين

  احترام الكبيراحترام الكبير

  العطف على الصغيرالعطف على الصغير

  االلتزام بالقوانينااللتزام بالقوانين

  المحافظة على الممتلكاتالمحافظة على الممتلكات

  الدفاع عنهالدفاع عنه

 د. عبدالرحمن حمود السميط

طبيب كويتي وداعية إسالمي يتشرف به 

 المسلمون في كل بقاع األرض

 :من إنجازاته

 11أسلم على يديه حوالي  :نشر اإلسالم –أ 

 مليون إنسان

في كل مكان وخاصة  :مساعدة المحتاجين –ب 

منشآت  –عمليات طبية  –حفر آبار في أفريقيا )

  (..توزيع مصاحف –مساجد  –تعليمية 

أنا : أستخدم الكلمات اإليجابية مثل

وابتعد  أنا أهتم – أنا حريص – ملتزم

  عن األلفاظ التي تقلل من همتي

 باألمانة أمام هللا وأمام الناس الشعور - 1

 راتة بالنفس والقدزيادة الثق - 2

 تماسك المجتمع وترابطه - 3

اكتب اثنين من  –عّرف المسؤولية  :التقويم

ما أهم إنجازات الدكتور  –مسؤولياتك الدينية 

 .ن من فوائد تحمل المسؤوليةاذكر اثني –السميط 

 

إن هللا سائل كلَّ : "  رسول هللا قال  :حديث حفظ

راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيَّع حتى يسأل الرجل 

  "عن أهِل بيته 
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ال يقعد قوم يذكرون : "  قال رسول هللا   حديث حفظ:حديث حفظ:

نزلت هللا عز وجل إال حفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة و

  " عليهم السكينة، وذكرهم هللا فيمن عنده

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  7979صفحة صفحة   ––مفهوم العبودية هلل تعالى مفهوم العبودية هلل تعالى   ::األولاألولالدرس الدرس 

، ، األسماء والصفات األسماء والصفات التوحيد ينقسم إلى ثالثة أقسام هي : توحيد الربوبية توحيد األلوهية وتوحيد التوحيد ينقسم إلى ثالثة أقسام هي : توحيد الربوبية توحيد األلوهية وتوحيد 

    ......  ) العبادة () العبادة (  توحيد األلوهيةتوحيد األلوهيةوهو وهو   وأعظمهاوأعظمها  وسنتناول في هذا الدرس أهم هذه األنواعوسنتناول في هذا الدرس أهم هذه األنواع

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هو إفراد هللا تعالى بالعبادةهو إفراد هللا تعالى بالعبادة

 

 

  عبادات قلبيةعبادات قلبية

  ::التقويمالتقويم

  ..عرف توحيد األلوهيةعرف توحيد األلوهية  ––  11

  ؟؟((العبادةالعبادةبـ )بـ )  ما المقصودما المقصود  ––  22

  ؟؟اتاتاذكر اثنين من أنواع العباداذكر اثنين من أنواع العباد  ––  33

  ؟؟ما المقصود بالعبادة القوليةما المقصود بالعبادة القولية  ––  44

  ؟؟أعِط مثالين للعبادات البدنيةأعِط مثالين للعبادات البدنية  ––  55

  ؟؟أهمية العبادةأهمية العبادة  دلل بدليلين علىدلل بدليلين على  ––  66

 

  عبادات قوليةعبادات قولية

  عبادات بدنيةعبادات بدنية

  عبادات ماليةعبادات مالية

وهو التوحيد الذي جاءت به األنبياء وهو التوحيد الذي جاءت به األنبياء 

  بسببهبسببه  فحاربهم أقوامهمفحاربهم أقوامهم

 
  هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرةهي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة

 

 

  التي مصدرها القلبالتي مصدرها القلب  وهي العباداتوهي العبادات

  التوكلالتوكل  --المحبة المحبة   --  مثل / الخوفمثل / الخوف

  العبد بلسانهالعبد بلسانه  يقولهيقولهوهي ما وهي ما 

  الحمدالحمد  ––الدعاء الدعاء   ––مثل / ذكر هللا مثل / ذكر هللا 

  والتسبيحوالتسبيح  التهليلالتهليلوو

  وهي عبادات الجوارحوهي عبادات الجوارح

  ––الحج الحج   ––الصيام الصيام   ––مثل / الصالة مثل / الصالة 

  الجهادالجهاد  --العمرة العمرة 

  وهي ما يكون فيها بذل للمالوهي ما يكون فيها بذل للمال

  الصدقاتالصدقات  --مثل / الزكاة مثل / الزكاة 

  الهدف األساس من دعوة جميع الرسلالهدف األساس من دعوة جميع الرسل  أنها الغاية من خلق اإلنسانأنها الغاية من خلق اإلنسان

  تطرد الشيطانتطرد الشيطان  فيها إصالح للنفوس وتهذيب للسلوكفيها إصالح للنفوس وتهذيب للسلوك

  قلبيةقلبية

 

  قوليةقولية

 

  بدنيةبدنية

 

  ماليةمالية
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  اب المدرسياب المدرسيبالكتبالكت  8585صفحة صفحة   ––  تكفير الذنوبتكفير الذنوب  ::الدرس الثانيالدرس الثاني

خلق هللا تعالى اإلنسان في هذه الدنيا وجعل فيها صحته ومرضه، وحزنه وسروره، ويسره خلق هللا تعالى اإلنسان في هذه الدنيا وجعل فيها صحته ومرضه، وحزنه وسروره، ويسره 

  وعسره، وذلك اختباراً للناس وتمييزاً بينهم ...وعسره، وذلك اختباراً للناس وتمييزاً بينهم ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما يصيب المسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن ما يصيب المسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن   "": : قال قال     عن النبيعن النبي    أبي هريرةأبي هريرةعن عن 

  ""  ة يشاكها إال كفر هللا بها من خطاياهة يشاكها إال كفر هللا بها من خطاياهوال أذى وال غم حتى الشوكوال أذى وال غم حتى الشوك

 

  هو كل ما يصيب اإلنسان من مصائب وأمراض ومتاعبهو كل ما يصيب اإلنسان من مصائب وأمراض ومتاعب

 

البالء يمحو الذنوب ويرفع البالء يمحو الذنوب ويرفع 

الدرجات إذا صبر اإلنسان الدرجات إذا صبر اإلنسان 

  عليهعليه

 

  سديسديجج

 

  قلبيقلبي

 

 

  صور للبالء الذي وقع على األنبياءصور للبالء الذي وقع على األنبياء

 

  الغمالغم  ––  الهمالهم  ––  الحزنالحزنمثل / مثل /     المرضالمرض  ––  التعبالتعبمثل / مثل / 

  ألقاه قومه في النارألقاه قومه في النار

  التقويمالتقويم

  ..عرف البالءعرف البالء  ––  11

  ..عدد أنواع البالء مع التمثيل لكل نوععدد أنواع البالء مع التمثيل لكل نوع  ––  22

  ؟؟ما أصناف الناس أمام البالءما أصناف الناس أمام البالء  ––  33

  ؟؟ما الخطوات المتبعة أمام البالءما الخطوات المتبعة أمام البالء  ––  44

  إبراهيم إبراهيم 

 

 

  يونس يونس 

 

 

  محمد محمد 

 

 

  أيوب أيوب 

 

 

  عاش يتيم األبوين وصبرعاش يتيم األبوين وصبر  سنةسنة  1818أصابه المرض أصابه المرض   صار في بطن الحوتصار في بطن الحوت

  ساخط متذمرساخط متذمر  على أذية قومه الكبيرةعلى أذية قومه الكبيرة

 

 
  صابر محتسبصابر محتسب

 

 

  قراءة القرآنقراءة القرآن

 

 

  الدعاءالدعاء

 

  الصدقةالصدقة 

 

  االستغفاراالستغفار 

 

 

  الصبرالصبر

 

 

  نصبنصب

 

  وصبوصب

 

  همهم

 

  أذىأذى

 

  غمغم

 
ما يخافه ما يخافه   مرضمرض  تعبتعب

  اإلنسان ويكرههاإلنسان ويكرهه
ما يسبب ما يسبب   ضررضرر

  ضيق القلبضيق القلب

فال يختص بأحد دون اآلخر بل فال يختص بأحد دون اآلخر بل 

  يصيب الجميعيصيب الجميع

  للفائدة فقطللفائدة فقط
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  مدرسيمدرسيبالكتاب البالكتاب ال  9393صفحة صفحة   ––  الوضوءالوضوء  ::الدرس الثالثالدرس الثالث

الذي ينشط الذي ينشط   بالوضوءبالوضوءجعل اإلسالم الطهارة شرطاً من شروط صحة الصالة فال تصح صالتك إال جعل اإلسالم الطهارة شرطاً من شروط صحة الصالة فال تصح صالتك إال 

  ......  جسمك للعبادة ويجعلك طاهراً ونظيفاً بين يدي هللا تعالىجسمك للعبادة ويجعلك طاهراً ونظيفاً بين يدي هللا تعالى

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ء الطهور في أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصةء الطهور في أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصةهو استعمال الماهو استعمال الما

  ويمحو الخطاياويمحو الخطايا  يرفع الدرجاتيرفع الدرجات  الكتابالكتاب

ها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ها الذين آمنوا إذا قمتم إلى يا أييا أي""قوله تعالى قوله تعالى 

الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 

  ""وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبينوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

اذكر اثنين من اذكر اثنين من   ––عرف الوضوء عرف الوضوء   ::التقويمالتقويم

دلل على مشروعية دلل على مشروعية   ––الوضوء الوضوء   فضائلفضائل

  ––بفرائض الوضوء بفرائض الوضوء   ما المقصودما المقصود  ––  الوضوءالوضوء

  ..اكتب اثنين من سنن الوضوءاكتب اثنين من سنن الوضوء

 

  السنةالسنة

  ::قالقال  عن النبي عن النبي عن أبي هريرة عن أبي هريرة 

ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى ""

    ""  يتوضأيتوضأ

1 2 

  التسميةالتسمية

متم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم متم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيا أيها الذين آمنوا إذا ق  ""قوله تعالى قوله تعالى 

    ""  وأرجلكم إلى الكعبينوأرجلكم إلى الكعبين

  السواكالسواك

  غسل الكفين ثالثاً غسل الكفين ثالثاً 

  يأثم تاركهايأثم تاركها  والسنة هي ما يثاب فاعلها والوالسنة هي ما يثاب فاعلها وال

  المضمضةالمضمضة
  االستنشاقاالستنشاق

  مسح األذنمسح األذن

  التيامنالتيامن

  ""....ن ألمرتهم بالسواكن ألمرتهم بالسواكلوال أن أشق على المؤمنيلوال أن أشق على المؤمني"": :   قال قال   ""ال وضوء لمن لم يذكر اسم هللاال وضوء لمن لم يذكر اسم هللا"": :   قال قال 

إذا لبستم وإذا إذا لبستم وإذا "": :   قال قال   ""....فغرف غرفة فمضمض واستنشقفغرف غرفة فمضمض واستنشق"": : في الحديثفي الحديث

  لفعله لفعله   ""توضأتم فابدءوا بأيامنكمتوضأتم فابدءوا بأيامنكم

  لفعله لفعله 

  وضيئا  وضيئا    ألن المصلي يتنظف به ويتحسن فيصيرألن المصلي يتنظف به ويتحسن فيصير  وسمي بهذا االسم /وسمي بهذا االسم /

أال أال : " : " قالقال  أن رسول هللا أن رسول هللا   عن أبي هريرة عن أبي هريرة 

أدلكم على ما يمحو هللا به الخطايا ويرفع به أدلكم على ما يمحو هللا به الخطايا ويرفع به 

: " إسباغ : " إسباغ : بلى يا رسول هللا قال: بلى يا رسول هللا قالالدرجات " قالواالدرجات " قالوا

مكاره وكثرة الخطا إلى المساجد مكاره وكثرة الخطا إلى المساجد الوضوء على الالوضوء على ال

  ""وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط 

  حديث حفظحديث حفظ

  ميز المسلم يوم القيامةميز المسلم يوم القيامةي  ي  
  ستةستة، وهي ، وهي يصح إال بهايصح إال بها  يتم الوضوء واليتم الوضوء وال  وهي التي الوهي التي ال

 
إن أمتي يأتون يوم إن أمتي يأتون يوم   "": :   أنه قالأنه قال  النبي النبي   ورد عنورد عن  فقدفقد

    ""القيامة غرا  محجلين من أثر الوضوء القيامة غرا  محجلين من أثر الوضوء 

غسل اليدين إلى غسل اليدين إلى   ––  33  غسل الوجهغسل الوجه  --  22  النيةالنية  --  11

  المرفقينالمرفقين

غسل الرجلين مع غسل الرجلين مع   ––  55  مسح الرأسمسح الرأس  ––  44

  الكعبينالكعبين

  الترتيبالترتيب  --  66



4 

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  9999صفحة صفحة   ––    والدة النبيوالدة النبي  ::الرابعالرابعالدرس الدرس 

مشهود مشهود الهاشمية الهاشمية أرفع قبائل العرب، وأسرته أرفع قبائل العرب، وأسرته   قريشقريشفقبيلته فقبيلته نسباً نسباً   البشرالبشرمن أرفع من أرفع   كان النبي كان النبي 

آمنة بنت آمنة بنت بن عبدالمطلب ووالدته بن عبدالمطلب ووالدته   عبدهللاعبدهللاوالده هو والده هو سيد قريش، وسيد قريش، و  عبدالمطلبعبدالمطلبلها بالكرم، وجده لها بالكرم، وجده 

  ......موضعاً موضعاً أفضل نساء قريش نسباً وأفضل نساء قريش نسباً و  وهبوهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  ::وكانت زعيمة القبائل العربية جميعها وجميع رجالها كانوا سادة زمانهم ومنهموكانت زعيمة القبائل العربية جميعها وجميع رجالها كانوا سادة زمانهم ومنهم

  قصي بن كالبقصي بن كالب
  وهو أحد أجداد النبي وهو أحد أجداد النبي 

  ::وامتاز بأشياء كثيرة منهاوامتاز بأشياء كثيرة منها

  كان بيده مفتاح الكعبةكان بيده مفتاح الكعبة

  بنى ) دار الندوة ( لتكون دار تشاور لقريشبنى ) دار الندوة ( لتكون دار تشاور لقريش

  ::والذي امتاز بـوالذي امتاز بـ  هاشم بن عبد منافهاشم بن عبد منافوسميت بالهاشمية نسبة لجده الثاني وسميت بالهاشمية نسبة لجده الثاني 

  يطعم الحجاج ويسقيهميطعم الحجاج ويسقيهمكان يهشم الخبز باللحم ويجعله ثريدا  ليأكل الناس كما كان كان يهشم الخبز باللحم ويجعله ثريدا  ليأكل الناس كما كان 

  ) للشام () للشام (  والصيفوالصيف) لليمن ( ) لليمن (   ي الشتاءي الشتاءسن رحلتسن رحلت

( في ( في شيبةشيبةعلم أخوه المطلب بن عبد مناف أنه ُولد لهاشم ولد اسمه )علم أخوه المطلب بن عبد مناف أنه ُولد لهاشم ولد اسمه )  فلسطينفلسطينبعد وفاة هاشم في بعد وفاة هاشم في 

يعيش مع أخواله، فذهب إليهم واستأذنهم بأخذه، وركب شيبة خلف المطلب فلما دخل مكة يعيش مع أخواله، فذهب إليهم واستأذنهم بأخذه، وركب شيبة خلف المطلب فلما دخل مكة   يثربيثرب

  ظنوا أنه عبد اشتراه فقالوا عبدالمطلب فاشتهر بهذا االسم ولم يشتهر باسمه الحقيقي شيبة ظنوا أنه عبد اشتراه فقالوا عبدالمطلب فاشتهر بهذا االسم ولم يشتهر باسمه الحقيقي شيبة 

أهم ما امتاز به أهم ما امتاز به 

  ::عبدالمطلبعبدالمطلب

  دمتها قبيلة جرهمدمتها قبيلة جرهمبعد أن ربعد أن ر  حفر زمزمحفر زمزمأعاد أعاد 

  وتصدى ألبرهة وحاورهوتصدى ألبرهة وحاوره  حادثة الفيلحادثة الفيلوقعت في عهده وقعت في عهده 

منعته قريش ولم يكن له في ذلك الوقت منعته قريش ولم يكن له في ذلك الوقت   حفر زمزمحفر زمزملما أراد عبدالمطلب لما أراد عبدالمطلب 

إن أعطاه عشرة إن أعطاه عشرة فأحس بقلة الذرية فنذر هلل فأحس بقلة الذرية فنذر هلل الحارث الحارث إال ولد واحد اسمه إال ولد واحد اسمه 

ق بعشرة من الولد صنع قرعة ق بعشرة من الولد صنع قرعة ، ولما ُرز، ولما ُرزمن الولد يحمونه ذبح أحدهممن الولد يحمونه ذبح أحدهم

ففداه بمائة من ففداه بمائة من وكان يحبه حبا  جما  وكان يحبه حبا  جما    عبدهللا والد النبي عبدهللا والد النبي فوقعت على فوقعت على 

  ونجا من الذبح  ونجا من الذبح    اإلبلاإلبل

بآمنة بنت بآمنة بنت لما بلغ عبدهللا الثامنة عشرة زوجه والده عبدالمطلب لما بلغ عبدهللا الثامنة عشرة زوجه والده عبدالمطلب 

ولم ولم   وكانت من أرفع نساء قريش نسبا ، فحملت بالنبي وكانت من أرفع نساء قريش نسبا ، فحملت بالنبي   وهبوهب

بشهرين توفي بشهرين توفي وبعد الحمل وبعد الحمل   تجد مع الحمل أي أذى أو مشقةتجد مع الحمل أي أذى أو مشقة

  وهو عائد من الشام وهو عائد من الشام   عبدهللا بالمدينةعبدهللا بالمدينة

بشعب بني هاشم صبيحة يوم بشعب بني هاشم صبيحة يوم   بي طالببي طالبدار أدار أفي في   ولد النبي ولد النبي 

الموافق لشهر أبريل من الموافق لشهر أبريل من   ربيع األول من عام الفيلربيع األول من عام الفيل  1212االثنين االثنين 

ولما علم جده بمولده فرح به وأدخله إلى الكعبة ولما علم جده بمولده فرح به وأدخله إلى الكعبة   مم  571571عامعام

  وسماه محمدا  حتى يكون محمودا  في األرض وفي السماءوسماه محمدا  حتى يكون محمودا  في األرض وفي السماء

هو محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن هو محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 

كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ... وينتهي كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ... وينتهي 

  من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالممن ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالمإلى عدنان إلى عدنان 

  
  ––اكتب اثنين من مميزات قصي بن كالب اكتب اثنين من مميزات قصي بن كالب   التقويم:التقويم:

من أول من سن رحلتي من أول من سن رحلتي   --  ما اسم قبيلة النبي ما اسم قبيلة النبي 

    في أي يوم وشهر ولد النبي في أي يوم وشهر ولد النبي   ––الشتاء والصيف الشتاء والصيف 

إن  يقول: " قال: سمعت رسول هللا  عن واثلة بن األسقع  حديث حفظ /

ً من كنانة،  هللا عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا

  " واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  107107صفحة صفحة   ––  كفالة النبيكفالة النبي  ::الخامسالخامسالدرس الدرس 

فكفله جده فكفله جده حمل في بطن أمه ، حمل في بطن أمه ،   عاش يتيماً فقد مات والده وهوعاش يتيماً فقد مات والده وهو  لنبي لنبي علمنا فيما سبق أن اعلمنا فيما سبق أن ا

  ... ...   وعنايتهوعنايتهالرب تبارك تعالى الرب تبارك تعالى   عبدالمطلب ثم عمه أبوطالب وكل ذلك كان برعايةعبدالمطلب ثم عمه أبوطالب وكل ذلك كان برعاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ::التقويمالتقويم

ما ما   ––  اتخاذ العرب مرضعات ألبنائهماتخاذ العرب مرضعات ألبنائهمعلل: علل: 

كم كان عمر كم كان عمر   --  اسم أول مرضعة للنبي اسم أول مرضعة للنبي 

من الشخص من الشخص   ––؟ ؟ عند وفاة والدتهعند وفاة والدته  النبي النبي 

ما ما   ––  ؟؟ة والدتهة والدتهبعد وفابعد وفا  الذي كفل النبي الذي كفل النبي 

سبب اختيار عبدالمطلب ألبي طالب لكفالة سبب اختيار عبدالمطلب ألبي طالب لكفالة 

    ؟؟النبي من بعدهالنبي من بعده

فمكثت عندهم فمكثت عندهم   منمنأم أيأم أيوخادمتها وخادمتها   عبدالمطلبعبدالمطلبمع جده مع جده   بني النجاربني النجارمن من   جدهجده  أخوالأخوالوو  عبدهللاعبدهللاقبر زوجها قبر زوجها   خرجت والدته لتزورخرجت والدته لتزور

    ودفنت هناكودفنت هناكفماتت فماتت ( ( األبواءاألبواءعرف بـ )عرف بـ )في منطقة تُ في منطقة تُ   بين مكة والمدينةبين مكة والمدينة، أصابها مرض وهي ، أصابها مرض وهي وفي طريقها للعودةوفي طريقها للعودةشهرا  شهرا  

 

 

عند حليمة عامين آخرين وبينما كان يلعب مع عند حليمة عامين آخرين وبينما كان يلعب مع   بقي النبي بقي النبي 

فشق صدره وأخرج قلبه ثم أخرج منه فشق صدره وأخرج قلبه ثم أخرج منه   الصبيان أتاه جبريل الصبيان أتاه جبريل 

علقة سوداء فرماها وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسل قلبه بماء علقة سوداء فرماها وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسل قلبه بماء 

ن وخاط صدره ولما رأى الصبيان ذلك ذهبوا ن وخاط صدره ولما رأى الصبيان ذلك ذهبوا زمزم ثم أغلقه كما كازمزم ثم أغلقه كما كا

  وقالت لها :وقالت لها :  لحليمة وأخبروها فقررت إعادته ألمهلحليمة وأخبروها فقررت إعادته ألمه

دت مشاعر دت مشاعر لما رجع عبدالمطلب إلى مكة زالما رجع عبدالمطلب إلى مكة زا

  العطف والحنان نحو حفيده اليتيم محمد العطف والحنان نحو حفيده اليتيم محمد 

  لمصابه الجديد بفقد أمهلمصابه الجديد بفقد أمه

  الشقيق الوحيد لوالدهالشقيق الوحيد لوالده

 

 

  صفاء القلب ورقتهصفاء القلب ورقته

 

 

  العطف والكرمالعطف والكرم

 

 

، فعوضه ، فعوضه وقام برعايته وهو صغير على الرغم من كثرة عيالهوقام برعايته وهو صغير على الرغم من كثرة عياله  كفل أبوطالب النبي كفل أبوطالب النبي 

للتجارة في الشام للتجارة في الشام   ههالثانية عشرة أخذه معالثانية عشرة أخذه مع  وعندما بلغ النبي وعندما بلغ النبي   حنان أمه وأبيهحنان أمه وأبيه  عنعن

  وعلمه فنون التجارة وأساليبهاوعلمه فنون التجارة وأساليبها

وكان وكان   وأرسله ربه باإلسالم دافع أبوطالب عنه وحماه وناضل في ذلك،وأرسله ربه باإلسالم دافع أبوطالب عنه وحماه وناضل في ذلك،  ثم لما كبر ثم لما كبر 

  ––ولكنه مع ذلك ولكنه مع ذلك   يقول " اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوهللا ال أسلمك لشيء أبدا  "يقول " اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوهللا ال أسلمك لشيء أبدا  "

وقد خفف هللا تعالى عنه وقد خفف هللا تعالى عنه   ومات على الشركومات على الشركلم يسلم أبوطالب لم يسلم أبوطالب   ––لحكمة أرادها هللا لحكمة أرادها هللا 

  العذاب بسبب إحاطته وحمايته للنبي العذاب بسبب إحاطته وحمايته للنبي 

  ثويبةثويبة  --  11

عه بعد أمه وكانت موالة عه بعد أمه وكانت موالة أول من أرضأول من أرض

  لعمه أبي لهبلعمه أبي لهب

  حليمة السعديةحليمة السعدية  --  22

  ––يتقوى جسم الولد يتقوى جسم الولد   عادة العرب اتخاذ المرضعات حتى /عادة العرب اتخاذ المرضعات حتى /وكان من وكان من 

  ويتقن اللغة العربيةويتقن اللغة العربية

واكتملت مدة الرضاعة واكتملت مدة الرضاعة وأرضعته في بادية بني سعد وأرضعته في بادية بني سعد 

  سنتين ولكنها لما رأت بركته عليها أرادت إبقائهسنتين ولكنها لما رأت بركته عليها أرادت إبقائه

  بذلكبذلكفأقنعت أمه فأقنعت أمه   عندهاعندها

قد قضيت الذي عليَّ نحو محمد قد قضيت الذي عليَّ نحو محمد 

  وتخّوفت األحداث عليه فأرجعته إليكوتخّوفت األحداث عليه فأرجعته إليك

 

 
فرجع بعد ذلك إلى أمه وبقي في رعايتها فرجع بعد ذلك إلى أمه وبقي في رعايتها 

  وعنايتها وعطفها حتى بلغ السادسة من عمرهوعنايتها وعطفها حتى بلغ السادسة من عمره

  ، واللطيم من فقد أمه وأباه، واللطيم من فقد أمه وأباهمن فقد أباه وهو صغيرمن فقد أباه وهو صغير

( أن يكفله من بعده، وعندما بلغ ( أن يكفله من بعده، وعندما بلغ أبوطالبأبوطالبفأوصى عمه )فأوصى عمه )

  الثامنة توفي عبدالمطلب فكفله أبوطالب بوصية عبدالمطلبالثامنة توفي عبدالمطلب فكفله أبوطالب بوصية عبدالمطلب
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  113113صفحة صفحة   ––تسامح تسامح الحلم والالحلم وال  ::سادسسادسالدرس الالدرس ال

  ممأي أنه يرى من عباده مخالفة أمره فيأخر العقوبة عنهأي أنه يرى من عباده مخالفة أمره فيأخر العقوبة عنه، ، وصف هللا تعالى ذاته العلية بالحلم وصف هللا تعالى ذاته العلية بالحلم 

في في   ، وقد وصف هللا تعالى بهذه الصفة أنبياءه والصالحين من عباده ، فتعالوا، وقد وصف هللا تعالى بهذه الصفة أنبياءه والصالحين من عباده ، فتعالوا  مممع اقتداره عليهمع اقتداره عليه

  ... ...   والتسامحوالتسامحالحلم الحلم   كثر عن صفتيكثر عن صفتيهذا الدرس لنتعلم أهذا الدرس لنتعلم أ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  باالنتقامباالنتقامعدم مقابلة اإلساءة عدم مقابلة اإلساءة 

 

  ::التقويمالتقويم

ما ما   --اذكر اثنين من فوائد الحلم اذكر اثنين من فوائد الحلم   ––  عرف الحلمعرف الحلم

يقول يقول   ماذاماذا  --  ؟؟((اللساناللسانآثار الغضب على )آثار الغضب على )

  ؟؟اإلنسان عند اشتداد غضبهاإلنسان عند اشتداد غضبه

  تقي صاحبها الشرتقي صاحبها الشر  مال العقل وسعة الصدرمال العقل وسعة الصدردليل على كدليل على ك  ورضوانهورضوانه  كسب محبة هللاكسب محبة هللايي

  نشر المحبةنشر المحبةيؤلف القلوب وييؤلف القلوب وي  صفة من صفات هللا وعباده الصالحينصفة من صفات هللا وعباده الصالحين

  المسلم يبتعدالمسلم يبتعد

  عن الغضبعن الغضب

  ""  إن إبراهيم ألواه حليمإن إبراهيم ألواه حليم" "   قال تعالى واصفاً إبراهيم قال تعالى واصفاً إبراهيم 

 

الحلم من أشرف األخالق وله فوائد الحلم من أشرف األخالق وله فوائد 

  ::عديدة منهاعديدة منها

 

  قال قال   عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري   ::حديث حفظحديث حفظ

إن فيك خصلتين يحبهما إن فيك خصلتين يحبهما ألشج عبد القيس: " ألشج عبد القيس: " 

  ""  هللا: الحلم، واألناةهللا: الحلم، واألناة

  فقالوا: السام عليكفقالوا: السام عليك  دخل رهط من اليهود على النبي دخل رهط من اليهود على النبي 

فقالت عائشة رضي هللا عنها بل عليكم فقالت عائشة رضي هللا عنها بل عليكم   ––ت ت أي الموأي المو  --

" يا عائشة إن هللا رفيق يحب " يا عائشة إن هللا رفيق يحب   السام واللعنة فقال السام واللعنة فقال 

؟ ؟ فقالت " أولم تسمع ما قالوافقالت " أولم تسمع ما قالوا  ""  الرفق في األمر كلهالرفق في األمر كله

  ""  قلت: وعليكمقلت: وعليكمقال: " قال: " 

.. الحلم بالتحلم، ومن .. الحلم بالتحلم، ومن : ": "  النبي النبي   قالقال

  ""  يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقهيتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه

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

التأني من هللا والعجلة من الشيطان ، وما شيء أكثر التأني من هللا والعجلة من الشيطان ، وما شيء أكثر 

  ""معاذير من هللا ، وما من شيء أحب إلى هللا من الحمد معاذير من هللا ، وما من شيء أحب إلى هللا من الحمد 

  قول أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمقول أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

  الجلوس إن كنت قائما  الجلوس إن كنت قائما  

  االضطجاع إن كنت جالسا  االضطجاع إن كنت جالسا  

  الوضوءالوضوء

ينطلق ينطلق   على اللسان /على اللسان /

  بالشتم والفاحش من الكالمبالشتم والفاحش من الكالم

يمتلئ بالحقد يمتلئ بالحقد   على القلب /على القلب /

  والحسد وإضمار السوءوالحسد وإضمار السوء

تكون تكون   //  الصورةالصورةعلى على 

  الصورة قبيحةالصورة قبيحة

  التسامح هو الشعور بالتعاطف والرحمة وسبيل لضبطالتسامح هو الشعور بالتعاطف والرحمة وسبيل لضبط

االختالفات وإدارتها ومن آمن بأن كل البشر خطاؤون سامح االختالفات وإدارتها ومن آمن بأن كل البشر خطاؤون سامح 

  ولم يغضبولم يغضب
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  119119فحة فحة صص  ––  الوفاء بالعهدالوفاء بالعهد  ::السابعالسابعلدرس لدرس اا

  الوفاء بالعهد قيمة إنسانية وأخالقية كبرى ، حث عليها الدين اإلسالم وحرص عليها ، الوفاء بالعهد قيمة إنسانية وأخالقية كبرى ، حث عليها الدين اإلسالم وحرص عليها ، 

  ... ...   وجعلها من سمات اإليمان والوصول إلى أعالي الجنانوجعلها من سمات اإليمان والوصول إلى أعالي الجنان

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

أربع من كن فيه "  قال: عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النبي 

ً أو كانت فيه خصلة من أربعة  كانت فيه خصلة من نفاق حتى كان منافقا

  ": قال: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر يدعها

  ::التقويمالتقويم

  الوفاء بالعهد من صفات الـ ..................الوفاء بالعهد من صفات الـ ..................  ––  11

  نقض العهد من صفات الـ ...................نقض العهد من صفات الـ ...................  ––  22

  ؟؟من خصال المنافقمن خصال المنافق  نناذكر خصلتياذكر خصلتي  ––  33

  ؟ ؟ اذكر اثنين من أنواع الوفاءاذكر اثنين من أنواع الوفاء  ––  44

  ؟؟الوفاء بالعهدالوفاء بالعهد  فوائدفوائدما ما   ––  55

 

  األخياراألخيارالمؤمنين المؤمنين 

التفريط بالعهد ونقضه التفريط بالعهد ونقضه 

  المنافقالمنافقمن صفات من صفات 

  الوفاء بالعقدالوفاء بالعقد  الوفاء بالعهدالوفاء بالعهد

  الوفاء بالنذرالوفاء بالنذر  بالوعدبالوعد  فاءفاءالوالو

  هو تطابق صدق اللسان بالعملهو تطابق صدق اللسان بالعمل

  ما يعد به اإلنسان غيرهما يعد به اإلنسان غيرهااللتزام بااللتزام بهو هو 

  هو ما يتعاقده الناس في مصالح الدنياهو ما يتعاقده الناس في مصالح الدنيا

  لربه على نفسهلربه على نفسههو ما يوجبه اإلنسان هو ما يوجبه اإلنسان 

الذين يوفون بعهد هللا هم أولوا األلباب الذين الذين يوفون بعهد هللا هم أولوا األلباب الذين 

  فوعدهم بالجنةفوعدهم بالجنةالهم هلل الهم هلل باعوا أنفسهم وأموباعوا أنفسهم وأمو

سالمي ولو سالمي ولو صفة أساسية لبناء المجتمع اإلصفة أساسية لبناء المجتمع اإل

  انعدمت لسادت المشاجرات والتناحر والتخوينانعدمت لسادت المشاجرات والتناحر والتخوين

أن يبيت في أن يبيت في     علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب  ههأمرأمرمثال/ مثال/ 

  فراشه ليلة الهجرة ليرد األماناتفراشه ليلة الهجرة ليرد األمانات
من مال البحرين الذي وعده من مال البحرين الذي وعده   جابر بن عبدهللا جابر بن عبدهللا   أعطى أبوبكر الصديق أعطى أبوبكر الصديق 

  قبل وفاته وزاد له في العطاء وفاء  بعهد النبي قبل وفاته وزاد له في العطاء وفاء  بعهد النبي   بي بي به النبه الن
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  125125  صفحةصفحة  ––  للمسلمللمسلماإلرادة اإليجابية اإلرادة اإليجابية   ::الثامنالثامنالدرس الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشاب المسلم ينوي الخير ويحرص على فعله لينفع نفسه وأمته، وهذا هو المسلم اإليجابيالشاب المسلم ينوي الخير ويحرص على فعله لينفع نفسه وأمته، وهذا هو المسلم اإليجابي

  هي اإلصرار على فعل شيء معينهي اإلصرار على فعل شيء معين

  فكرة أساسيةفكرة أساسيةالال

فبذلوا الجهد الكبير فبذلوا الجهد الكبير   العمل الجادالعمل الجادمناسبة وأماكن تجمع أقوامهم ثم ابتدأ مناسبة وأماكن تجمع أقوامهم ثم ابتدأ في اختيار األوقات الفي اختيار األوقات ال  فتحركوافتحركواعندهم الدعوة إلى هللا عندهم الدعوة إلى هللا   الفكرة األساسيةالفكرة األساسيةكانت كانت 

  أن آمن بهم البعض وأما من كفر فعاقبه هللا تعالىأن آمن بهم البعض وأما من كفر فعاقبه هللا تعالى  النتيجةالنتيجةصبروا على أذية قومهم فكانت صبروا على أذية قومهم فكانت ووورغبوا بالجنة ورهبوا من النار ورغبوا بالجنة ورهبوا من النار 

ثم بدأ العمل ثم بدأ العمل   باستشارة األصحاب وتجهيز الجيشباستشارة األصحاب وتجهيز الجيشوجاء التحرك وجاء التحرك   إعالء كلمة هللاإعالء كلمة هللافكانت الفكرة فكانت الفكرة ( ( غزوة بدرغزوة بدر))  ومن أوضح األمثلة في سيرة نبينا ومن أوضح األمثلة في سيرة نبينا 

  أصحابهأصحابهوو  بانتصار النبي بانتصار النبي فجاءت النتيجة فجاءت النتيجة   بالوقوف عند ماء بدر وقتال المشركينبالوقوف عند ماء بدر وقتال المشركينالجاد الجاد 

 

  الهدف الداخلي لإلنسانالهدف الداخلي لإلنسان

  ::التقويمالتقويم

  ..اإليجابيةاإليجابية  ةةعرف اإلرادعرف اإلراد  ––  11

  ..يةيةعناصر اإلرادة اإليجابعناصر اإلرادة اإليجاباذكر اذكر   ––  22

  ؟؟((الصالةالصالةمن عبادة )من عبادة )  ااما اإلرادة اإليجابية التي نحصل عليهما اإلرادة اإليجابية التي نحصل عليه  ––  33

  ..اذكر اثنين من الوسائل المعينة على تكوين اإلرادة اإليجابيةاذكر اثنين من الوسائل المعينة على تكوين اإلرادة اإليجابية  ––  44

  اإليجابياإليجابي  التحركالتحرك

  الجادالجاد  العملالعمل

  الوسيلة التي تحقق الهدفالوسيلة التي تحقق الهدف

  البدء في تحقيق الهدفالبدء في تحقيق الهدف

  الصالة بوقتها وأركانها وخشوعهاالصالة بوقتها وأركانها وخشوعها

 

  إعطاء الزكاة للمحتاجإعطاء الزكاة للمحتاج

 

  النتيجة / تنهى عن الفحشاء والمنكرالنتيجة / تنهى عن الفحشاء والمنكر

  النتيجة / تطهير النفس من الشح والبخلالنتيجة / تطهير النفس من الشح والبخل

  التفكير الدائم باألمور اإليجابيةالتفكير الدائم باألمور اإليجابية

  التوكل على هللا والثقة بهالتوكل على هللا والثقة به

  استشارة أصحاب الخبرة في التخطيط للمستقبلاستشارة أصحاب الخبرة في التخطيط للمستقبل

  ال في سبيل تحقيق الطموحال في سبيل تحقيق الطموحالتضحية بالوقت والمالتضحية بالوقت والم

  التفاؤل والتيقن بأن هللا يعطي كل مجتهد حقهالتفاؤل والتيقن بأن هللا يعطي كل مجتهد حقه

 

  هي بذل جهد من أجل تحقيق هدف معينهي بذل جهد من أجل تحقيق هدف معين

  الكريمالكريم  حفظ القرآنحفظ القرآن

 
  البحث عن حلقات القرآنالبحث عن حلقات القرآن

 

  التسجيل في الحلقة والمواظبة عليهاالتسجيل في الحلقة والمواظبة عليها

 

  هي قوة داخل أنفسنا ترغب في الطموح وتسعى لتحقيقههي قوة داخل أنفسنا ترغب في الطموح وتسعى لتحقيقه
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