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  لثةلثةمقدمة الطبعة الثامقدمة الطبعة الثا

  

  ،،،،،،  رب العالمين والصالة على سيد الخلق وخاتم النبيينرب العالمين والصالة على سيد الخلق وخاتم النبيينالحمد لله الحمد لله 

  وبعد ...وبعد ...

  

فهذه هي الطبعة الثالثة من مذكرة مخططات وتشجيرات ، قمت بإعادة تنسيقها بعد فهذه هي الطبعة الثالثة من مذكرة مخططات وتشجيرات ، قمت بإعادة تنسيقها بعد 

  ..  انتقالي من مدرسة عبدالعزيز حسين إلى مدرسة حمود السعدونانتقالي من مدرسة عبدالعزيز حسين إلى مدرسة حمود السعدون

  

المعلومات على بعض الدروس ، باإلضافة المعلومات على بعض الدروس ، باإلضافة   وستجد في هذه الطبعة إضافة لبعضوستجد في هذه الطبعة إضافة لبعض

  ..إلى تغيرات بسيطة في التنسيق واأللوان إلى تغيرات بسيطة في التنسيق واأللوان 

  

  . .   والحمد لله رب العالمينوالحمد لله رب العالمين

  

  

  

  

  الكندريالكندري  محمد عبدالغنيمحمد عبدالغني  أ. عثمانأ. عثمان
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  مقدمة الطبعة الثانيةمقدمة الطبعة الثانية

  

  الحمد لله وكفى والصالة والسالم على النبي المصطفى ،،،الحمد لله وكفى والصالة والسالم على النبي المصطفى ،،،

  وبعد ...وبعد ...

ل عامين أن أعد مذكرة أطلقت عليها اسم ) مخططات ل عامين أن أعد مذكرة أطلقت عليها اسم ) مخططات فقد مّن الله تعالى علّي قبفقد مّن الله تعالى علّي قب

وتشجيرات ( لطالب الصف السابع ، ثم الثامن في السنة التي بعدها ، وقد القت وتشجيرات ( لطالب الصف السابع ، ثم الثامن في السنة التي بعدها ، وقد القت 

هذه المذكرة قبوالً كبيراً عند الطالب حتى صرح لي بعضهم أنه ال يستطيع أن هذه المذكرة قبوالً كبيراً عند الطالب حتى صرح لي بعضهم أنه ال يستطيع أن 

  يدرس من دونها ، فلله وحده الحمد والمنة .يدرس من دونها ، فلله وحده الحمد والمنة .

بعة الثانية من الكتاب ، فقمت بتعديل النسخة القديمة بعة الثانية من الكتاب ، فقمت بتعديل النسخة القديمة وتم في هذا العام إصدار الطوتم في هذا العام إصدار الط

لتتماشى مع طبعة الكتاب الجديدة ، كما قمت كذلك بترتيب المذكرة بحسب أبواب لتتماشى مع طبعة الكتاب الجديدة ، كما قمت كذلك بترتيب المذكرة بحسب أبواب 

الكتاب ، وحرصت كل الحرص أن يكون كل درس في صفحة واحدة فقط ، وتم لي الكتاب ، وحرصت كل الحرص أن يكون كل درس في صفحة واحدة فقط ، وتم لي 

  ذلك بعون الله تعالى .ذلك بعون الله تعالى .

جرها وتقبلها مني إنك أنت جرها وتقبلها مني إنك أنت اللهم إني أعددتها ابتغاء وجهك فال تحرمني من أاللهم إني أعددتها ابتغاء وجهك فال تحرمني من أ

  السميع العليم . السميع العليم . 

  

  

  الكندريالكندري  محمد عبدالغنيمحمد عبدالغني  أ. عثمانأ. عثمان
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  مقدمة الطبعة األولىمقدمة الطبعة األولى

  

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ، سيدنا الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ، سيدنا 

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعينمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  وبعد ...وبعد ...

كتاب الصف السابع قمت بإعدادها كتاب الصف السابع قمت بإعدادها مذكرة مختصرة لمذكرة مختصرة ل  --أيها الطالب الكريم أيها الطالب الكريم   --فهذه فهذه 

لك حتى تُّسهل عليك عملية الدراسة والمراجعة للمادة ، وهي عبارة عن تشجيرات لك حتى تُّسهل عليك عملية الدراسة والمراجعة للمادة ، وهي عبارة عن تشجيرات 

ومخططات لمادة الكتاب العلمية ، وال شك أنها ال تغني عن الكتاب المدرسي ومخططات لمادة الكتاب العلمية ، وال شك أنها ال تغني عن الكتاب المدرسي 

ولكنها تساعدك على تصور الدروس واسترجاع المعلومات من خالل تذكر ولكنها تساعدك على تصور الدروس واسترجاع المعلومات من خالل تذكر 

  ا .ا .المخططات والرسومات فيهالمخططات والرسومات فيه

  

  والله من وراء القصدوالله من وراء القصد

  

  

  

  الكندريالكندري  محمد عبدالغنيمحمد عبدالغني  أ. عثمانأ. عثمان
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  : هو كل أمر غائب عن مجال إدراكنا الحسي: هو كل أمر غائب عن مجال إدراكنا الحسي  الغيبالغيبعالم عالم   --  11

  : هو كل أمر نستطيع التوصل إلى مشاهدته بالوسائل الحسية: هو كل أمر نستطيع التوصل إلى مشاهدته بالوسائل الحسية  عالم الشهادةعالم الشهادة  --  22

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1111صفحة صفحة   ––  اإليمان بالغيب وأثره في الحياةاإليمان بالغيب وأثره في الحياة  الدرس األول :الدرس األول :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإليمان بالغيب أساس اإليمان كله ألن أركان اإليمان كلها من الغيبياتاإليمان بالغيب أساس اإليمان كله ألن أركان اإليمان كلها من الغيبيات

 

  معنى اإليمان بالغيبمعنى اإليمان بالغيب

  اإليماناإليمان

اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص 

  بالمعصيةبالمعصية

 

  الغيبالغيب

ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلية ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلية 

  أخبرت به رسلهأخبرت به رسلهما ما وووأحوال اآلخرة وأحوال اآلخرة 

 

حكم إنكار الغيوب التي أخبر بها حكم إنكار الغيوب التي أخبر بها 

، السبب : ألنها ، السبب : ألنها   كفركفرالشرع : الشرع : 

أخبار يقينية جاءت بها الرسل أخبار يقينية جاءت بها الرسل 

  عن الله عز وجلعن الله عز وجل

 

  قسام عالم الغيبقسام عالم الغيبأأ

ن يكون من عالم ن يكون من عالم قسم قابل ألقسم قابل أل

الشهادة إذا تهيأ للمخلوق شروط الشهادة إذا تهيأ للمخلوق شروط 

  مثل الميكروباتمثل الميكروباتمشاهدته : مشاهدته : 

قسم لم ندركه ولكن أدركه غيرنا قسم لم ندركه ولكن أدركه غيرنا 

  مثل قصة يوسفمثل قصة يوسفمن البشر : من البشر : 

قسم استأثر الله عز وجل بعلمه : قسم استأثر الله عز وجل بعلمه : 

    مثل علم الساعةمثل علم الساعة

 

الرسل الكرام على جاللة قدرهم عند الله ال يعلمون الرسل الكرام على جاللة قدرهم عند الله ال يعلمون 

  نوحنوحالرسل الرسل أول أول الغيب المطلق قال تعالى على لسان الغيب المطلق قال تعالى على لسان 

   ( (ولكن الله قد يطلعهم على   وال أعلم الغيبوال أعلم الغيب ) ولكن الله قد يطلعهم على )

بعض الغيب مثل عالمات الساعة وحال المؤمنين بعض الغيب مثل عالمات الساعة وحال المؤمنين 

  والكافرينوالكافرين

  قراءة الكف والفنجان واألبراجقراءة الكف والفنجان واألبراج

للغيب للغيب   المنكرالمنكر  ، بخالف، بخالف  حياة طيبة مطمئنةحياة طيبة مطمئنةبالغيب يعيش بالغيب يعيش   المؤمنالمؤمن

  ليس فيها هدف وال راحةليس فيها هدف وال راحة  حياة تعيسة قلقةحياة تعيسة قلقةفإنه يعيش فإنه يعيش 

  التقويم :التقويم :

  عرف اإليمان وعرف الغيبعرف اإليمان وعرف الغيب  --  11

  علل : من أنكر شيئاً من الغيوب التي أخبر بها الشرع كفر علل : من أنكر شيئاً من الغيوب التي أخبر بها الشرع كفر   --  22

  اذكر أقسام العالم في القرآن الكريماذكر أقسام العالم في القرآن الكريم  --  33

  عالم الغيب مع التمثيل ؟عالم الغيب مع التمثيل ؟ما أقسام ما أقسام   --  44

  دلل على أن الرسل الكرام ال يعلمون الغيب .دلل على أن الرسل الكرام ال يعلمون الغيب .  --  11

  ما حكم ادعاء علم الغيب ؟ اكتب بعض صورهما حكم ادعاء علم الغيب ؟ اكتب بعض صوره  --  66

 

  التنجيمالتنجيم  الكهانة والعرافةالكهانة والعرافة

  كاذبكاذب

 

  صورهصوره

 

مفاتيح الغيب خمس ال مفاتيح الغيب خمس ال : ) : )   قال رسول الله قال رسول الله 

يعلمها إال الله ، ال يعلم ما تغيض األرحام إال الله ، يعلمها إال الله ، ال يعلم ما تغيض األرحام إال الله ، 

متى يأتي متى يأتي وال يعلم ما في غد إال الله ، وال يعلم وال يعلم ما في غد إال الله ، وال يعلم 

المطر أحد إال الله ، وال تدري نفس بأي أرض المطر أحد إال الله ، وال تدري نفس بأي أرض 

تموت إال الله ، وال يعلم متى تقوم الساعة إال الله تموت إال الله ، وال يعلم متى تقوم الساعة إال الله 

))  

 

  1111صفحة صفحة 

 

  السحرالسحر
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2323صفحة صفحة   ––قوقهم ( قوقهم ( اإليمان بالمالئكة األبرار ) صفاتهم وحاإليمان بالمالئكة األبرار ) صفاتهم وح  الدرس الثاني :الدرس الثاني :

فال يصح إيمان فال يصح إيمان   على المسلم اإليمان بهعلى المسلم اإليمان به  يجبيجب  غير محسوسغير محسوس  عالم غيبيعالم غيبيعالم المالئكة عالم المالئكة 

    العبد حتى يؤمن بهم ، ومعنى اإليمان بهم أي :العبد حتى يؤمن بهم ، ومعنى اإليمان بهم أي :

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عز وجل إياهاعز وجل إياها  التصديق بوجودهم وأن لهم أسماء وصفات وأنهم مأمورون بمهام وأعمال كلفهم اللهالتصديق بوجودهم وأن لهم أسماء وصفات وأنهم مأمورون بمهام وأعمال كلفهم الله

 

  ُخلقية ) بضم الخاء (ُخلقية ) بضم الخاء (

 

 

  َخلقية ) بفتح الخاء (َخلقية ) بفتح الخاء (

 

 

  القدرة على التشكلالقدرة على التشكل

  السرعة العظيمةالسرعة العظيمة
  النظام ودقة تنفيذ األوامرالنظام ودقة تنفيذ األوامر

  القوة العظيمةالقوة العظيمة

موقف موقف 

  ننالمالئكة مالمالئكة م

  عصاة المؤمنينعصاة المؤمنين

 

 

  الكفارالكفار

 

 

ال يحبونهم ويعادونهم ال يحبونهم ويعادونهم 

  ويحاربونهم ويلعنونهمويحاربونهم ويلعنونهم

ال يحبونهم ويلعنون من ارتكب ال يحبونهم ويلعنون من ارتكب 

  الذنوبالذنوب

  التقويم :التقويم :

  ما حكم اإليمان بالمالئكة الكرام ؟ما حكم اإليمان بالمالئكة الكرام ؟  ––  11

  ماذا نعني باإليمان بالمالئكة الكرام ؟ماذا نعني باإليمان بالمالئكة الكرام ؟  ––  22

  ؟؟  مم خلق الله المالئكة مم خلق الله المالئكة   ––  33

من صفات المالئكة من صفات المالئكة   صفتينصفتين  اذكراذكر  ––  44

  ..  الَخْلقيةالَخْلقية

من صفات المالئكة من صفات المالئكة   صفتينصفتين  اذكراذكر  ––  11

  ..  الُخلقيةالُخلقية

منه منه   من رجل تستحيمن رجل تستحي) أال أستحي ) أال أستحي   ––  66

ذا تستفيد ذا تستفيد كة ( من قائل العبارة وماكة ( من قائل العبارة وماالمالئالمالئ

  ؟؟  منهامنها

  ..  اثنين من قدرات المالئكةاثنين من قدرات المالئكةعدد عدد   ––  77

ما موقف المالئكة من المؤمنين ما موقف المالئكة من المؤمنين   ––  1111

  ؟؟  وما موقفهم من الكفاروما موقفهم من الكفار

) اللهم أيده بروح القدس ( من قائل ) اللهم أيده بروح القدس ( من قائل   ––  1212

  ؟؟  العبارة وعن من قيلتالعبارة وعن من قيلت

 

  األجنحةاألجنحة

  الجمالالجمال

  ((  جاعل المالئكة رسالً أولى أجنحةجاعل المالئكة رسالً أولى أجنحة: ) : )   تعالىتعالىقال قال 

 

  أي ذو خلق حسنأي ذو خلق حسن  ((  ذو مرة فاستوىذو مرة فاستوى: ) : )   تعالىتعالىقال قال 

  اليأكلون واليشربون وال يتناكحوناليأكلون واليشربون وال يتناكحون 

فلما فلما ) ) في قصتهم مع إبراهيم في قصتهم مع إبراهيم اتفاقاً بين العلماء وقال الله عنهم اتفاقاً بين العلماء وقال الله عنهم 

  ( أي إلى الطعام( أي إلى الطعام  رأى أيديهم ال تصل إليهرأى أيديهم ال تصل إليه

  ال يتصفون بالذكورة وال باألنوثةال يتصفون بالذكورة وال باألنوثة 

ً ئكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً وجعلوا المالوجعلوا المالقال تعالى : ) قال تعالى : )      ئكة الذين هم عباد الرحمن إناثا

  ((  ستكتب شهادتهم و يسئلونستكتب شهادتهم و يسئلون  أشهدوا خلقهمأشهدوا خلقهم

  عدم الملل والتعبعدم الملل والتعب 

  ((  يسبحون الليل والنهار ال يفترونيسبحون الليل والنهار ال يفترونقال تعالى : ) قال تعالى : )   

 

  كرام بررةكرام بررة

  ((  بأيدي سفرة كرام بررهبأيدي سفرة كرام برره: ) : )   تعالىتعالىقال قال 

  الحياءالحياء 

أال أستحي من رجل أال أستحي من رجل 

  تستحي منه المالئكةتستحي منه المالئكة

  عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان   قالها النبي قالها النبي 

  خوفهم من الله جل وعال وطاعتهم لهخوفهم من الله جل وعال وطاعتهم له 

  ((  وهم من خشيته مشفقونوهم من خشيته مشفقون: ) : )   تعالىتعالىقال قال 

 

صورة بشر لمريم وتشكله بصورة صورة بشر لمريم وتشكله بصورة   فيفي  كتشكل جبريل كتشكل جبريل 

  دحية الكلبي وتشكل المالئكة إلبراهيمدحية الكلبي وتشكل المالئكة إلبراهيم

 

  فصيحة واحد منهم كفيلة بإهالك قرية كاملة كما حدث لثمودفصيحة واحد منهم كفيلة بإهالك قرية كاملة كما حدث لثمود

 

  ((  من أشار ألخيه بحديدة فإن المالئكة تلعنهمن أشار ألخيه بحديدة فإن المالئكة تلعنه: ) : )   قال قال 

 

يحبونهم ويدعون لهم ويستغفرون يحبونهم ويدعون لهم ويستغفرون 

لحسان بن لحسان بن   لهم ويحفظونهم قال لهم ويحفظونهم قال 

  ((  يده بروح القدسيده بروح القدسأأ  مماللهاللهثابت ) ثابت ) 

 
  الله المالئكةالله المالئكةلق لق خخ

  الجنالجنخلق خلق وو

  شرشرببالالخلق خلق وو

  نورنورن ن مم

 
  ررااننن ن مم

 
  ينينططن ن مم
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وال ينزلون وال ينزلون   السماءالسماءالمالئكة تسكن في المالئكة تسكن في 

  إلى األرض إال بأمر الله تعالىإلى األرض إال بأمر الله تعالى

وما نتنزل إال وما نتنزل إال قال تعالى حكايةً عنهم ) قال تعالى حكايةً عنهم ) 

  ((  بأمر ربكبأمر ربك

   

الحرص الحرص   --  الطمأنينة واألنس بالمالئكةالطمأنينة واألنس بالمالئكة  --  العلم بعظمة الله وقدرتهالعلم بعظمة الله وقدرته  //  أثر اإليمان بالمالئكة في حياة المسلمأثر اإليمان بالمالئكة في حياة المسلم

  االستعداد لليوم اآلخراالستعداد لليوم اآلخر  --  عالىعالىعلى طاعة الله تعلى طاعة الله ت

 

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  3333صفحة صفحة   ––وظائف المالئكة األبرار في الدنيا واآلخرة وظائف المالئكة األبرار في الدنيا واآلخرة   الدرس الثالث :الدرس الثالث :

عرفنا أن المالئكة الكرام عباد مكرمون ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عرفنا أن المالئكة الكرام عباد مكرمون ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

....    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  الجنالجن  البشرالبشر  المالئكةالمالئكة  وجه المقارنةوجه المقارنة

  نارنار  طينطين  نورنور  مادة الخلقمادة الخلق

  √√  XX  √√  التشكلالتشكل

  الطاعة في العبادةالطاعة في العبادة
ال يعصون الله ما أمرهم ال يعصون الله ما أمرهم 

  ويفعلون ما يؤمرونويفعلون ما يؤمرون

مكلفون ومنهم المؤمن مكلفون ومنهم المؤمن 

  والكافروالكافر
  مثل البشرمثل البشر

  الجنس والتزاوج واألكلالجنس والتزاوج واألكل

ة أو ة أو ال يتصفون بذكورال يتصفون بذكور

أنوثة وال يتزاوجون وال أنوثة وال يتزاوجون وال 

  يأكلون وال يشربونيأكلون وال يشربون

فيهم الذكور واإلناث فيهم الذكور واإلناث 

ويتزاوجون ويأكلون ويتزاوجون ويأكلون 

  ويشربونويشربون

  مثل البشرمثل البشر

  أعداد المالئكةأعداد المالئكة

هم خلق كثير ال يعلم عددهم إال هم خلق كثير ال يعلم عددهم إال 

  الرب تبارك وتعالىالرب تبارك وتعالى

 

أنه أنه   قال النبي قال النبي 

يصلي في البيت يصلي في البيت 

معمور كل يوم معمور كل يوم الال

سبعون ألف ملك ال سبعون ألف ملك ال 

  يعودون إليهيعودون إليه

  للمالئكة أسماء ، ونحن ال نعرف من أسماء المالئكة إال القليل و إليك بعض أسماء المالئكة التي وردت في الكتاب أو السنةللمالئكة أسماء ، ونحن ال نعرف من أسماء المالئكة إال القليل و إليك بعض أسماء المالئكة التي وردت في الكتاب أو السنة

  رضوان رضوان   مالك مالك   إسرافيل إسرافيل   ميكائيل ميكائيل   جبريل جبريل 

  ملك الموت ملك الموت   منكر ونكيرمنكر ونكير

  المالئكة وبنو آدم في البرزخ واآلخرةالمالئكة وبنو آدم في البرزخ واآلخرة  المالئكة وبنو آدم في الحياة الدنياالمالئكة وبنو آدم في الحياة الدنيا

 
  حراستهم البن آدمحراستهم البن آدم  دورهم في تكوين اإلنساندورهم في تكوين اإلنسان

تحريك بواعث تحريك بواعث 

  الخيرالخير

  كتابة الحسنات والسيئاتكتابة الحسنات والسيئات

  نزع أرواح العبادنزع أرواح العباد

  السؤال في القبرالسؤال في القبر
النفخ في الصور النفخ في الصور 

  للموت ثم البعثللموت ثم البعث

ر الناس ر الناس حشحش

سوق الكفرة إلى جهنم وسوق سوق الكفرة إلى جهنم وسوق   للحسابللحساب

  المؤمنين إلى الجنةالمؤمنين إلى الجنة

  الفرق بين المالئكة والبشر والجنالفرق بين المالئكة والبشر والجن

هي حياة في القبر بين الدنيا هي حياة في القبر بين الدنيا 

  واآلخرة ال يعلم كيفيتها إال اللهواآلخرة ال يعلم كيفيتها إال الله

  وهو الموكل بالوحيوهو الموكل بالوحي

 

  وهو الموكل بالمطر والنباتوهو الموكل بالمطر والنبات

 

  وهو الذي ينفخ في الصوروهو الذي ينفخ في الصور

 

  وهو خازن الناروهو خازن النار

 

  وهو خازن الجنةوهو خازن الجنة

 

 وهو الموكل بقبض األرواحوهو الموكل بقبض األرواح

 

 ا الموكالن بسؤال الميتا الموكالن بسؤال الميتوهموهم

 

  التقويم :التقويم :

  أين تسكن المالئكة الكرام ؟أين تسكن المالئكة الكرام ؟  ––  11

  ما اسم الملك الموكل بالوحيما اسم الملك الموكل بالوحي  ––  22

  ما وظيفة الملك ميكائيل ؟ما وظيفة الملك ميكائيل ؟  ––  33

اكتب اثنين من وظائف اكتب اثنين من وظائف   ––  44

ا ا المالئكة مع بني آدم في الدنيالمالئكة مع بني آدم في الدني

  واثنين في البرزخ واآلخرة .واثنين في البرزخ واآلخرة .

فرق بين المالئكة والجن من فرق بين المالئكة والجن من   ––  11

الطاعة في الطاعة في   ––حيث مادة الخلق حيث مادة الخلق 

  العبادة .العبادة .

عدد بعض آثار اإليمان عدد بعض آثار اإليمان   ––  66

  بالمالئكة الكرام .بالمالئكة الكرام .

  ملك الجبالملك الجبال

  وهو موكل بالجبالوهو موكل بالجبال
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  3131حديث حفظ ص حديث حفظ ص 

لذا فإن الناس مهما أوتوا من علم وذكاء فإن العقل لذا فإن الناس مهما أوتوا من علم وذكاء فإن العقل 

سيظل عاجزاً عن إدراك بعض األشياء لذا كان ال بد سيظل عاجزاً عن إدراك بعض األشياء لذا كان ال بد 

من وجود نور الوحي الذي يبين للناس ما يصلح من وجود نور الوحي الذي يبين للناس ما يصلح 

  والهم في الدنيا واآلخرةوالهم في الدنيا واآلخرةأحأح

 بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1133صفحة صفحة   ––محدودية العقل والحاجة إلى الرسل عليهم الصالة والسالم محدودية العقل والحاجة إلى الرسل عليهم الصالة والسالم   الدرس الرابع :الدرس الرابع :

  عن غيره من المخلوقات ثم اصطفاه إلى مهمة حمل األمانة ...عن غيره من المخلوقات ثم اصطفاه إلى مهمة حمل األمانة ...  بالعقلبالعقلميز الرب تبارك وتعالى اإلنسان ميز الرب تبارك وتعالى اإلنسان   

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

هو الفهم واإلدراك والعلم والتمييز بين هو الفهم واإلدراك والعلم والتمييز بين 

  الخير والشرالخير والشر

إن الله ال ينظر إلى صوركم وأموالكم إن الله ال ينظر إلى صوركم وأموالكم : ) : )   قال رسول الله قال رسول الله 

  ((  ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

( وللعقل ( وللعقل   لهم قلوب ال يفقهون بهالهم قلوب ال يفقهون بهاقال تعالى ) قال تعالى )   القلبالقلبمحل العقل محل العقل 

  ة بالرأس كذلكة بالرأس كذلكعالقة وثيقعالقة وثيق
  مجاالت العقل في الشرعمجاالت العقل في الشرع

التعرف على أسرار التعرف على أسرار 

  التعرف على قدرة اللهالتعرف على قدرة الله  الكون لعمارتهالكون لعمارته

استنباط األحكام استنباط األحكام 

  الشرعيةالشرعية

  تدبر سنن الله في الكونتدبر سنن الله في الكون

  مظاهر عجز العقل عن إدراك كل شيءمظاهر عجز العقل عن إدراك كل شيء

تخبط ذوو العقول في تخبط ذوو العقول في 

  كثير من القضاياكثير من القضايا
  تفاوت العقول عند البشرتفاوت العقول عند البشر

قصور العقول عن قصور العقول عن 

  المعارف الضروريةالمعارف الضرورية
عدم استطاعة العقل على عدم استطاعة العقل على 

تفاصيل األحكام تفاصيل األحكام معرفة معرفة 

  الشرعيةالشرعية

  محدودية العقلمحدودية العقل

  الوحي ال يلغي العقل وإنما يوجهه لما هو أصلحالوحي ال يلغي العقل وإنما يوجهه لما هو أصلح

  حاجة البشرية للرسلحاجة البشرية للرسل

معرفة الحقيقة التي خلق من معرفة الحقيقة التي خلق من 

  أجلها اإلنسان وهي العبادةأجلها اإلنسان وهي العبادة
  القدوة الحسنة للخلقالقدوة الحسنة للخلق

  تبصير الناس بالغيبيات التي يجهلونهاتبصير الناس بالغيبيات التي يجهلونها

  إقامة الحجة على الخلقإقامة الحجة على الخلق  إصالح النفوس وتزكيتهاإصالح النفوس وتزكيتها

  التقويم :التقويم :

  ..  العقلالعقل  بيّن معنىبيّن معنى  ––  11

  ..  ما مجاالت استخدام العقل في الشرع الحكيمما مجاالت استخدام العقل في الشرع الحكيم  ––  22

  ..  على حاجة البشرية للرسل الكرامعلى حاجة البشرية للرسل الكرام  دللدلل  ––  33

  ..  بيّن مظاهر عجز العقل اإلنسانيبيّن مظاهر عجز العقل اإلنساني  ––  44
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1111صفحة صفحة   ––مراتب الدين مراتب الدين   ::  الدرس األولالدرس األول

  ::  نبذة عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب نبذة عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب 

  عمر بن الخطاب القرشي العدويعمر بن الخطاب القرشي العدوي  هو أبو حفصهو أبو حفص

  ––من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين   أولأول  ––وكان تمام أربعين رجالً أسلموا وكان تمام أربعين رجالً أسلموا من النبوة من النبوة   66أسلم سنة أسلم سنة 

  سنين ونصفسنين ونصف  1111تولى الخالفة تولى الخالفة وو  من كتب التاريخ للمسلمينمن كتب التاريخ للمسلمين  أولأول

 للهجرةللهجرة  2233سنة سنة   قتل شهيداً في مدينة رسول الله قتل شهيداً في مدينة رسول الله 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أركان اإلسالم :أركان اإلسالم :

 

 
  الشهادتينالشهادتين

 

  الصالةالصالة

  حج البيتحج البيت 

 

  الصيامالصيام

 

  الزكاةالزكاة

 

  أركانأركان  55عددها : عددها : 

 

  ان اإليمان :ان اإليمان :أركأرك

 

 
  باللهبالله

 

  المالئكةالمالئكة

  اليوم اآلخراليوم اآلخر 

 

  الرسلالرسل

 

  أركانأركان  66عددها : عددها : 

  الكتبالكتب 

  القدر خيره وشرهالقدر خيره وشره 

 

عالمات عالمات 

  الساعةالساعة

  صغرىصغرى

  أن تلد األمة ربتهاأن تلد األمة ربتها

  التطاول في البنيانالتطاول في البنيان

 

  كبرىكبرى

خروج الدابة خروج الدابة   ––طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من مغربها 

نزول عيسى نزول عيسى   ––خروج المسيح الدجال خروج المسيح الدجال   ––

  --  خروج يأجوج ومأجوجخروج يأجوج ومأجوج  

 

 

  التقويم :التقويم :

  عدد أركان اإليمانعدد أركان اإليمان  --عدد أركان اإلسالم عدد أركان اإلسالم   ––  11

  عرف اإلحسانعرف اإلحسان  ––  22

  ما الفرق بين اإلسالم واإليمان ؟ما الفرق بين اإلسالم واإليمان ؟  ––  11

  الحجالحج  --الصيام الصيام   ––عرف الزكاة عرف الزكاة   ––  66

  تحدث عن اإليمان باليوم اآلخرتحدث عن اإليمان باليوم اآلخر  ––  77

  اكتب اثنين من عالمات الساعة الكبرىاكتب اثنين من عالمات الساعة الكبرى  ––  11

  عدد بعض عالمات الساعة الصغرىعدد بعض عالمات الساعة الصغرى  ––  99

  بتها (بتها () أن تلد األمة ر) أن تلد األمة ر  --ما معنى كلمة ) أماراتها ( ما معنى كلمة ) أماراتها (   ––  1515

  من أول من لقب بأمير المؤمنين ؟من أول من لقب بأمير المؤمنين ؟  ––  1111

  ((  اكتب ترجمة مختصرة عن ) عمر بن الخطاب اكتب ترجمة مختصرة عن ) عمر بن الخطاب   ––  1212

 

اسم لما يخرجه اإلنسان من اسم لما يخرجه اإلنسان من 

  حق الله إلى الفقراءحق الله إلى الفقراء

التعبد لله باإلمساك عن المفطرات التعبد لله باإلمساك عن المفطرات 

  من طلوع الفجر إلى غروبمن طلوع الفجر إلى غروب

  الشمسالشمس

قصد بيت الله في مكة ألداء قصد بيت الله في مكة ألداء 

  مناسك مخصوصةمناسك مخصوصة

  اسم لما ظهر من األعمالاسم لما ظهر من األعمال

  أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

   اسم لما بطن من األعمالاسم لما بطن من األعمال

  اإلحساناإلحسان

 

  اإلسالماإلسالم

 

  اإليماناإليمان
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6666صفحة صفحة   ––إخالص العمل إخالص العمل   الدرس الثاني :الدرس الثاني :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ) ) : :   قال رسول الله قال رسول الله : : قال قال   بن الخطاب بن الخطاب عن عمر عن عمر 

ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسول ، فهجرته إلى الله ورسوله  ، ومن كانت هجرته ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسول ، فهجرته إلى الله ورسوله  ، ومن كانت هجرته 

  ((  لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليهلدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 

  النيةالنية

  هي القصد واإلرادةهي القصد واإلرادة

 

  شرح الحديث :شرح الحديث :

أي أي ألعمال مرهونة بنية اإلنسان ألعمال مرهونة بنية اإلنسان في هذا الحديث أن افي هذا الحديث أن ا  يبين النبي يبين النبي 

ً حّصل على األ  قصدهقصده ً حّصل على األ، فإن كان صالحا جر وإن كان فاسداً حّصل ما جر وإن كان فاسداً حّصل ما ، فإن كان صالحا

  يستحقهيستحقه

  محرمةمحرمةوقد تكون وقد تكون   مباحةمباحةلهجرة ألمور الدنيا قد تكون لهجرة ألمور الدنيا قد تكون اا
 

صحة األعمال متوقفة صحة األعمال متوقفة 

  على النية الصالحة على النية الصالحة 

 

  اإلنسان بين العادة والعبادةاإلنسان بين العادة والعبادة  يميزيميزبالنية بالنية 

 

  شرط أساسي لقبول العملشرط أساسي لقبول العمل  اإلخالصاإلخالص

 

  مفسد للعمل ويضر صاحبه وال ينفعهمفسد للعمل ويضر صاحبه وال ينفعهالرياء الرياء 

 

 

  شروط قبول العمل الصالحشروط قبول العمل الصالح

 
  خالصاً للهخالصاً لله  يكونيكون  أنأن

  أن يوافق الشرعأن يوافق الشرع

  أن يبتغي العزة للهأن يبتغي العزة لله

  أن يقصد به الصالحأن يقصد به الصالح

  أن ال يريد به معصيةأن ال يريد به معصية

  أن ال يكون فيه رياءأن ال يكون فيه رياء

  أن ال يغلو فيهأن ال يغلو فيه

  التقويم :التقويم :

  عرف النيةعرف النية  ––  11

العمل المقبول عند الله عز العمل المقبول عند الله عز   ––  22

وجل هو العمل الخالص الذي ال وجل هو العمل الخالص الذي ال 

  ..................................يكون فيه ........يكون فيه ........

  ما أثر النية على العملما أثر النية على العمل  ––  33

اكتب اثنين من شروط العمل اكتب اثنين من شروط العمل   ––  44

  الصالحالصالح
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 بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  7373صفحة صفحة   ––من يسر اإلسالم من يسر اإلسالم   الدرس الثالث :الدرس الثالث :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ((  اهرتين فمسح عليهمااهرتين فمسح عليهمادعهما فإني أدخلتهما طدعهما فإني أدخلتهما طفي سفر فأهويت ألنزع خفيه ، فقال ) في سفر فأهويت ألنزع خفيه ، فقال )   قال : كنت مع النبي قال : كنت مع النبي   عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة 

 

  ترجمة راوي الحديث :ترجمة راوي الحديث :

هو أبو عبدالله المغيرة بن شعبة هو أبو عبدالله المغيرة بن شعبة 

الثقفي ، صحابي جليل أسلم عام الثقفي ، صحابي جليل أسلم عام 

ة وتوفي ة وتوفي ييالخندق ، وشهد الحديبالخندق ، وشهد الحديب

  هـهـ  5555بالكوفة سنة بالكوفة سنة 

ال يكلف الله ال يكلف الله قال تعالى ) قال تعالى )   اإلسالم دين يسر وال يكلف الناس إال بما يطيقوناإلسالم دين يسر وال يكلف الناس إال بما يطيقون

لكبرى التيسير على عباد الله تعالى لكبرى التيسير على عباد الله تعالى ( ومن قواعد الشريعة ا( ومن قواعد الشريعة انفساً إال وسعها نفساً إال وسعها 

  وعدم التعسير عليهموعدم التعسير عليهم

 

من مظاهر وصور يسر الدين من مظاهر وصور يسر الدين 

  اإلسالمياإلسالمي

قصر الصالة قصر الصالة   الخفينالخفين  المسح علىالمسح على

  للمسافرللمسافر

الجمع بين الجمع بين 

  الصلوات حال العذرالصلوات حال العذر

الفطر في الفطر في 

رمضان للمسافر رمضان للمسافر 

  والمريضوالمريض

فرض الحج على فرض الحج على 

  القادر المستطيعالقادر المستطيع

الصالة جالساً لمن الصالة جالساً لمن 

  ال يستطيع القيامال يستطيع القيام
  التيممالتيمم

المسلم يعتز بدينه اإلسالمي الذي يسر له كل شيء ولم يكلفه إال بما المسلم يعتز بدينه اإلسالمي الذي يسر له كل شيء ولم يكلفه إال بما 

  يطيقيطيق

 

  الشريفالشريف  من فوائد الحديثمن فوائد الحديث

  مشروعية المسح على الخفينمشروعية المسح على الخفين  --

  استحباب خدمة العلماء والفضالءاستحباب خدمة العلماء والفضالء  --

  اإلسالم دين يسراإلسالم دين يسر  --

 

  التقويم :التقويم :

  ..  اكتب نبذة مختصرة عن المغيرة بن شعبةاكتب نبذة مختصرة عن المغيرة بن شعبة  ––  11

  ..  اكتب ثالثة من مظاهر يسر اإلسالماكتب ثالثة من مظاهر يسر اإلسالم  ––  22

  ماذا تستفيد من الحديث الشريف ؟ماذا تستفيد من الحديث الشريف ؟  ––33

  ..  آية تدل على رفع الحرج عن هذه األمةآية تدل على رفع الحرج عن هذه األمةبب  ستدلستدلاا  ––  44
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 بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1111حة حة صفصف  ––  صفات الرسول صفات الرسول   ::  ولولالدرس األالدرس األ

 ً ً أبا الزهراء قد جاوزت قدري       بمدحك بيد أن لي انــتــــسابـــا   أبا الزهراء قد جاوزت قدري       بمدحك بيد أن لي انــتــــسابـــا

 ً ً فما عرف البالغة ذو بيـــان        إذا لـــم يتـخـذك لــه كـــتابــــا   فما عرف البالغة ذو بيـــان        إذا لـــم يتـخـذك لــه كـــتابــــا

  السحاباالسحابا  فحين مدحتك اقتدتفحين مدحتك اقتدت    مدحت المالكين فزدت قــدراً       مدحت المالكين فزدت قــدراً       

ستسقي منه الدروس والعبر ، فتعال معنا أخي الطالب ستسقي منه الدروس والعبر ، فتعال معنا أخي الطالب في الذي نفي الذي نااالسيرة العطرة هي المعين الصالسيرة العطرة هي المعين الص

  ..............    محمدمحمد  نغوص في بحر السيرة العطرة ، سيرة أكرم الخلق على الله ، سيرة النبينغوص في بحر السيرة العطرة ، سيرة أكرم الخلق على الله ، سيرة النبي

 

  بالصفات الكاملة والحميدة قبل البعثة وبعدها ومن صور أخالقه قبل البعثة :بالصفات الكاملة والحميدة قبل البعثة وبعدها ومن صور أخالقه قبل البعثة :  اتصف النبي اتصف النبي 

) وكفل العباس ) وكفل العباس   لهله  أعباء الحياة على عمه وفاءأعباء الحياة على عمه وفاءيخفف يخفف لل  علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب الوفاء : كفل الوفاء : كفل   ––  11

  جعفراً (جعفراً (

  إكرام كل كريم قومإكرام كل كريم قوم  ––  22

  يحفظ لسانه إال فيما يعنيهيحفظ لسانه إال فيما يعنيه  ––  33

  يتفقد أصحابهيتفقد أصحابه  ––  44

  كل ) الضعيف (كل ) الضعيف (يحمل اليحمل ال  ––  11

  يعين على نوائب الدهريعين على نوائب الدهر  ––  66

  حسن العشرةحسن العشرة  ––  77

  يقري الضيفيقري الضيف  ––  11

 

 

 

 

 

 

 

 

رضي الله عنها وهي أول زوجات النبي رضي الله عنها وهي أول زوجات النبي   خديجةخديجةقالت السيدة قالت السيدة 

   وهي تصف النبي وهي تصف النبي   يحمل الكل ويكسب المعدوم : ) يحمل الكل ويكسب المعدوم ( :

  ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق (ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق (

: ) إنه أجود الناس : ) إنه أجود الناس   عن النبي عن النبي     علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالبقال قال 

  كفاً وأشرحهم صدراً (كفاً وأشرحهم صدراً (

: ) كان دائم البشر : ) كان دائم البشر   عن النبي عن النبي   هند بن أبي هالة هند بن أبي هالة قال قال 

  سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ غليظ (سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ غليظ (

  بعض المعلومات المهمة :بعض المعلومات المهمة :

  بالصادق األمينبالصادق األمينيلقب بين قومه يلقب بين قومه   كان النبي كان النبي   ––  11

في بناء الكعبة مع قومه بعد في بناء الكعبة مع قومه بعد   شارك النبي شارك النبي   ––  22

  أن تصدع بنيانها .أن تصدع بنيانها .

في في   حلف الفضولحلف الفضولمع قومه في مع قومه في   شارك النبي شارك النبي   ––  33

  دار عبدالله بن جدعان وأثنى عليه .دار عبدالله بن جدعان وأثنى عليه .

بالتجارة في الشام بمال بالتجارة في الشام بمال   اشتغل النبي اشتغل النبي   ––  44

لها اسمه لها اسمه مع غالم مع غالم   السيدة خديجة بنت خويلدالسيدة خديجة بنت خويلد

  ثم تزوجها بعد أن رأت صدقه وأمانته .ثم تزوجها بعد أن رأت صدقه وأمانته .  ميسرة ،ميسرة ،

يدعو هذا الحلف إلى نصرة المظلومين فال يدعو هذا الحلف إلى نصرة المظلومين فال 

  يبقى في مكة مظلوم إال أخذوا له بحقهيبقى في مكة مظلوم إال أخذوا له بحقه

  التقويم :التقويم :

  ..  قبل البعثةقبل البعثة  اكتب بعض صفات النبي اكتب بعض صفات النبي   ––  11

  في شبابه ؟في شبابه ؟  بم كان يلقب النبي بم كان يلقب النبي   ––  22

  مع قومه ؟مع قومه ؟  ما اسم الحلف الذي شارك فيه النبي ما اسم الحلف الذي شارك فيه النبي   ––  33

  ..  من عمه أبوطالبمن عمه أبوطالب  ما اسم الصحابي الذي كفله النبي ما اسم الصحابي الذي كفله النبي   ––  44

  ؟؟  زوجات النبي زوجات النبي ما اسم أول ما اسم أول   ––  55

  وماذا تستفيد من وصفهاوماذا تستفيد من وصفها  بم وصفت السيدة خديجة النبي بم وصفت السيدة خديجة النبي   --66
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1919صفحة صفحة   ––  ول الله ول الله إخبار الكهان واليهود برسإخبار الكهان واليهود برس  الدرس الثاني :الدرس الثاني :

  وزمانهوزمانه  كان اليهود والنصارى يعرفون صفة النبي كان اليهود والنصارى يعرفون صفة النبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التقويم :التقويم :

  األحبار من ..................... والرهبان من .........................األحبار من ..................... والرهبان من .........................  ––  11

  وزمانه الذي يخرج فيه .وزمانه الذي يخرج فيه .  كان اليهود والنصارى يعرفون ...................... النبي كان اليهود والنصارى يعرفون ...................... النبي   --22

  تكلم عن قصة إسالم عمر بن الخطاب تكلم عن قصة إسالم عمر بن الخطاب   ––  33

  وما وجه االستفادة منها ؟وما وجه االستفادة منها ؟ب الرجلين إليك ( من قائل العبارة ب الرجلين إليك ( من قائل العبارة ) اللهم أعز اإلسالم بأح) اللهم أعز اإلسالم بأح  ––  44

  ..............................................................  من علماء وأحبار اليهود الذين أسلموا بالنبي من علماء وأحبار اليهود الذين أسلموا بالنبي   ––  11

  من العربمن العرب  الكهانالكهان

  من اليهودمن اليهود  األحباراألحبار

  من النصارىمن النصارى  الرهبانالرهبان

  بعثة النبي بعثة النبي   قبلقبلحجبت الشياطين عن السماء حجبت الشياطين عن السماء 

 

ً   مر بن الخطاب مر بن الخطاب دخل اإلسالم إلى قلب عدخل اإلسالم إلى قلب ع  ً تدريجيا   تدريجيا

 

 

  استمع لكالم الكهان عن حدث عظيم سيحدث في األرضاستمع لكالم الكهان عن حدث عظيم سيحدث في األرض  --11

  لسورة الحاقة فدخل اإلسالم في قلبهلسورة الحاقة فدخل اإلسالم في قلبه  استمع لقراءة النبي استمع لقراءة النبي   --22

  فأسلمفأسلم  قرأ فواتح سورة طه عند أخته ثم ذهب إلى النبي قرأ فواتح سورة طه عند أخته ثم ذهب إلى النبي   ––  33

إسالم عمر ودعا الله إسالم عمر ودعا الله   أحب النبي أحب النبي 

عز وجل أن يعز الدين بأحب عز وجل أن يعز الدين بأحب 

  عمر بن الخطابعمر بن الخطابالعمرين إليه فأسلم العمرين إليه فأسلم 

الصحابي الصحابي   من علماء وأحبار اليهود الذين بادروا باإلسالم بالنبي من علماء وأحبار اليهود الذين بادروا باإلسالم بالنبي 

وذلك بعد أن علم بخروجه فذهب مسرعاً إلى وذلك بعد أن علم بخروجه فذهب مسرعاً إلى   عبدالله بن سالمعبدالله بن سالم

الذي وصفه الله لهم بالتوارة ، ثم الذي وصفه الله لهم بالتوارة ، ثم     عمته يبشرها بظهور النبيعمته يبشرها بظهور النبي

  هب فأسلم بالنبي هب فأسلم بالنبي أخذ عمته وذأخذ عمته وذ

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 

هم أعز اإلسالم بأحب هم أعز اإلسالم بأحب اللالل  ""قال قال   الله الله 

لرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن لرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن هذين اهذين ا

 الخطاب قال : وكان أحبهما إليه عمر "الخطاب قال : وكان أحبهما إليه عمر "

 ((  أي عمة هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعثأي عمة هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث) ) 

 9595حديث حفظ صفحة حديث حفظ صفحة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  9393صفحة صفحة   ––  نزول الوحي على الرسول نزول الوحي على الرسول   الدرس الثالث :الدرس الثالث :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في شهر في شهر 

    ولد النبي ولد النبي   ربيع األولربيع األول

  يتيم األبيتيم األب

  عام الفيلعام الفيل

وهو العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي بيت وهو العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي بيت 

  الله العتيق فرجع خائباً خاسراً الله العتيق فرجع خائباً خاسراً 

  في مكة المكرمةفي مكة المكرمة

  بعد أمهبعد أمه  مرضعات النبي مرضعات النبي 

حليمة حليمة   ثويبةثويبة

  السعديةالسعدية

  في شبابهفي شبابه  اشتغل النبي اشتغل النبي 

  في رعي الغنمفي رعي الغنم  

  في التجارةفي التجارة

بعيداً عن بعيداً عن   عاش النبي عاش النبي 

  منمن  ما كان عليه قومهما كان عليه قومه

  شرك وأعمال محرمةشرك وأعمال محرمة

فكان يخلو لوحده حتى فكان يخلو لوحده حتى 

اختصه الله عز وجل اختصه الله عز وجل 

بالوحي لما بلغ عمره بالوحي لما بلغ عمره 

  أربعون سنةأربعون سنة

 

  الخلوة في غار حراء :الخلوة في غار حراء :  ُحبب للنبي ُحبب للنبي 

 

يتعبد ويزكي يتعبد ويزكي 

  روحهروحه

يتصل بالمأل يتصل بالمأل 

  األعلىاألعلى

يبتعد عن لغو يبتعد عن لغو 

  الناس وشركهمالناس وشركهم

بالرؤيا بالرؤيا كانت كانت   بداية الوحي على النبي بداية الوحي على النبي 

تي مثل تي مثل فكان ال يرى الرؤيا حتى تأفكان ال يرى الرؤيا حتى تأ  الصالحةالصالحة

  فلق الصبح ناصعة نقية مثل ما رآهافلق الصبح ناصعة نقية مثل ما رآها

عليها عليها   خديجةخديجةإلى السيدة إلى السيدة   النبي النبي وهو في غار حراء ثم نبأه بفواتح سورة العلق ، فرجع وهو في غار حراء ثم نبأه بفواتح سورة العلق ، فرجع   جاء جبريل عليه السالم إلى النبي جاء جبريل عليه السالم إلى النبي 

السالم يرجف فؤاده فضمته إليها وطمأنته وذكرته بمكارم أخالقه وأن الله ال يمكن أن يخزيه وأن الشيطان ليس له عليه سبيل السالم يرجف فؤاده فضمته إليها وطمأنته وذكرته بمكارم أخالقه وأن الله ال يمكن أن يخزيه وأن الشيطان ليس له عليه سبيل 

  ااابن عمهابن عمه  ثم ذهبت به إلىثم ذهبت به إلى

 

  ورقة بن نوفلورقة بن نوفل

ر ورقة بن نوفل النبي ر ورقة بن نوفل النبي بشّ بشّ 

   بأن ما رآه هو جبريل بأن ما رآه هو جبريل

   وأنه سيكون نبي هذه وأنه سيكون نبي هذه

وأن قومه سيعادونه وأن قومه سيعادونه   األمةاألمة

  ويخرجونهويخرجونه

 

مدة من الزمن ثم عاد جبريل مدة من الزمن ثم عاد جبريل   انقطع الوحي عن النبي انقطع الوحي عن النبي ثم ثم 

    عليه السالم بفواتح سورة المدثر فأُرسل بها النبي عليه السالم بفواتح سورة المدثر فأُرسل بها النبي 

 

 

  التقويم :التقويم :

  وأين ولد ؟وأين ولد ؟  متى ولد النبي متى ولد النبي   ––  11

  اكتب مرضعات النبي اكتب مرضعات النبي   ––  22

  في شبابهفي شبابه  بم اشتغل النبي بم اشتغل النبي   ––  33

  الخلوة في غار حراءالخلوة في غار حراء  علل : حبب للنبي علل : حبب للنبي   ––  44

   ة التي أُرسل بها النبي ة التي أُرسل بها النبي ما هي اآليما هي اآلي  ––  11
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  515111صفحة صفحة   ––أهمية الصالة وحكمها أهمية الصالة وحكمها   ::  ولوللدرس األلدرس األاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

قوال وأفعال مفتتحة قوال وأفعال مفتتحة عبادة ذات أعبادة ذات أ

  بالتكبير ومختتمة بالتسليمبالتكبير ومختتمة بالتسليم

 

  فرضفرضحكم الصالة : حكم الصالة : 

على كل مسلم على كل مسلم 

  ومسلمة ومسلمة 

بنص الكتاب والسنة بنص الكتاب والسنة 

  وإجماع األمةوإجماع األمة

 

  ::  152152صفحة صفحة   ––حديث حفظ حديث حفظ 

أول ما يحاسب أول ما يحاسب : ) : )   قال رسول الله قال رسول الله 

عليه العبد يوم القيامة الصالة فإن عليه العبد يوم القيامة الصالة فإن 

صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت 

  ((فسد سائر عمله فسد سائر عمله 

  الحكمة من مشروعية الصالةالحكمة من مشروعية الصالة

 
  التدريب على النظامالتدريب على النظام

 

طريق الفوز طريق الفوز 

  بالجنةبالجنة

 

تكفير للسيئات تكفير للسيئات 

  والذنوبوالذنوب

 

  تهذيب للنفس وسموهاتهذيب للنفس وسموها

 

  صلة بين العبد وربهصلة بين العبد وربه

 

الشعور بالمساواة الشعور بالمساواة 

  والعدلوالعدل

 

 

 تجب الصالة على كل :

 مسلم عاقل بالغ

حكم تارك حكم تارك 

  الصالةالصالة

  مرتكب لكبيرةمرتكب لكبيرة  فاسقفاسق: فهو : فهو إذا تركها تهاوناً أو تكاسالً إذا تركها تهاوناً أو تكاسالً 

 

  مرتد عن اإلسالممرتد عن اإلسالم  كافركافر: فهو : فهو إذا تركها جحوداً إذا تركها جحوداً 

 

 

 التقويم :

 عرف الصالة . – 1

 كم مشروعية الصالة ؟اكتب اثنين من ح – 2

 على من تجب الصالة – 3

 ما حكم تارك الصالة وهو جاحد لها ؟ – 1

القلم عن ثالث : المجنون القلم عن ثالث : المجنون : رفع : رفع   قال قال 

المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم 

  حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلمحتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  157157صفحة صفحة   --مواقيت الصالة واألوقات المنهي عنها مواقيت الصالة واألوقات المنهي عنها   الدرس الثاني :الدرس الثاني :

  عمال عند الله تعالى فعن ابن مسعود عمال عند الله تعالى فعن ابن مسعود األاأل  أفضلأفضلاعلم عزيزي الطالب أن أداء الصالة في وقتها من اعلم عزيزي الطالب أن أداء الصالة في وقتها من 

  ((  الصالة في وقتها ...الصالة في وقتها ...أي األعمال أفضل ؟ قال ) أي األعمال أفضل ؟ قال )   قال : سألت رسول الله قال : سألت رسول الله 

وقد ورد تحديد أوقات الصلوات في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بدقة تامة ، فإليك أوقات وقد ورد تحديد أوقات الصلوات في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بدقة تامة ، فإليك أوقات 

  الصلوات :الصلوات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  صالة الفجرصالة الفجر

 

  طلوع الفجر الصادقطلوع الفجر الصادق

 

طلوع طلوع 

  الشمسالشمس

 

  إلىإلى  يبدأ منيبدأ من

  صالة الظهرصالة الظهر

 

  زوال الشمسزوال الشمس

 

  إلىإلى  يبدأ منيبدأ من
  أن يصير ظل كل شيء مثلهأن يصير ظل كل شيء مثله

 

  صالة العصرصالة العصر

 

  زيادة ظل الشيء عن مثلهزيادة ظل الشيء عن مثله

 

  إلىإلى  يبدأ منيبدأ من
  قبيل المغربقبيل المغرب

 

  صالة المغربصالة المغرب

 

  مسمسغروب الشغروب الش

 

  إلىإلى  يبدأ منيبدأ من
  مغيب الشفق األحمرمغيب الشفق األحمر

 

  مغيب الشفق األحمرمغيب الشفق األحمر  صالة العشاءصالة العشاء

 

منتصف منتصف   إلىإلى  يبدأ منيبدأ من

  الليلالليل

 

إذا أخر اإلنسان الصالة عن إذا أخر اإلنسان الصالة عن 

وقتها بدون عذر فإنه يأثم وقتها بدون عذر فإنه يأثم 

وعليه التوبة واالستغفار وعليه التوبة واالستغفار 

  وقضاء الصالةوقضاء الصالة

 

  تأخير الصالة عن وقتهاتأخير الصالة عن وقتها

إذا إذا ) )   لقول النبي لقول النبي 

نسي أحدكم صالة نسي أحدكم صالة 

أو نام عنها فليصها أو نام عنها فليصها 

  ((إذا ذكرها  إذا ذكرها  

  أوقاتأوقات  في ثالثةفي ثالثة  النوافلالنوافلأنه نهى عن الصلوات أنه نهى عن الصلوات   ثبت عن النبي ثبت عن النبي 

من بعد صالة من بعد صالة 

الصبح حتى الصبح حتى 

  ترتفع الشمسترتفع الشمس

من بعد صالة من بعد صالة 

العصر حتى تغرب العصر حتى تغرب 

  الشمسالشمس

وقت استواء وقت استواء 

الشمس الشمس 

  وسط السماءوسط السماء

  أفضل األعمال عند الله تعالى . دلل على ما تقول أفضل األعمال عند الله تعالى . دلل على ما تقول ما هي ما هي   ––  11

  وقت صالة الصبح من .................................. إلى طلوع الشمس .وقت صالة الصبح من .................................. إلى طلوع الشمس .  ––  22

  وقت صالة المغرب من غروب الشمس إلى ............................... .وقت صالة المغرب من غروب الشمس إلى ............................... .  ––  33

  ماذا يفعل من نام عن صالة أو نسيها ؟ماذا يفعل من نام عن صالة أو نسيها ؟  ––  44

  ن الصالة فيها ؟ ومتى تستثنى الكراهة ؟ن الصالة فيها ؟ ومتى تستثنى الكراهة ؟ما األوقات المنهي عما األوقات المنهي ع  ––  55

  ويستثنى من ذلكويستثنى من ذلك

  الصلوات الخمسالصلوات الخمس

  راتبة الفجرراتبة الفجر

  تحية المسجدتحية المسجد

 115صفحة  حديث حفظ

 التقويم
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  114114صفحة صفحة   ––شروط الصالة شروط الصالة   الدرس الثالث :الدرس الثالث :

الصالة من أهم العبادات التي فرضها الله عز وجل على الناس وهي عمود الدين من الصالة من أهم العبادات التي فرضها الله عز وجل على الناس وهي عمود الدين من 

  ......  أقامها أقام الدين ومن ضيعها فهو لما سواها أضيعأقامها أقام الدين ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  الشرطالشرط
  وما ال يتم إال بهوما ال يتم إال به  ما يتوقف عليه وجود الشيءما يتوقف عليه وجود الشيء

 

الطهارة شرط لصحة الصالة ، الطهارة شرط لصحة الصالة ، مثل | مثل | 

  يعني ال تتم الصالة إال بهايعني ال تتم الصالة إال بها

شروط وجوبشروط وجوب  شروط الصالةشروط الصالة

    
شروط صحةشروط صحة

  

  البلوغالبلوغ  العقلالعقل  اإلسالماإلسالم

  النيةالنية

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

الطهارة من الطهارة من   ستر العورةستر العورة

  ثثالحدالحد

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

طهارة البدن طهارة البدن 

  والثوب والمكانوالثوب والمكان

  استقبال القبلةاستقبال القبلة

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

  دخول الوقتدخول الوقت

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

  وعالمات البلوغوعالمات البلوغ

  االحتالماالحتالم

  انبات شعر العانةانبات شعر العانة

وتزيد األنثى : وتزيد األنثى : 

  الحيضالحيض

رفع رفع ) )   قال النبي قال النبي 

القلم عن ثالث ..... القلم عن ثالث ..... 

وعن المجنون حتى وعن المجنون حتى 

  ( (   يعقليعقل

 

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء " "   قال قال 

سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 

  ""  بينهم في المضاجعبينهم في المضاجع  عشر سنين وفرقواعشر سنين وفرقوا

وهو وهو 

شرط شرط 

لقبول لقبول 

جميع جميع 

  األعمالاألعمال

الطهارة من الطهارة من 

  الحدثالحدث

  أقسامهأقسامه

  حدث أصغرحدث أصغر

  ماخرج من السبيلينماخرج من السبيلين

  بالوضوءبالوضوءويرتفع ويرتفع 

 

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

  حدث أكبرحدث أكبر

  الجنابة والحيض والنفاسالجنابة والحيض والنفاس

  بالغسلبالغسلويرتفع ويرتفع 

 

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

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا  )قال تعالى 

 ( الصالة الطهور مفتاح: )  (  و قال النبي  وجوهكم ...

 ( ال يقبل الله صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)  و قال 

  دخول الوقتدخول الوقت

 

ً قال تعالى ) قال تعالى )  ً إن الصالة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا   ((  إن الصالة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا

 

  ستر العورةستر العورة

 

  من السرة إلى الركبةمن السرة إلى الركبةالرجل / الرجل /   حدود عورةحدود عورة

  كلها عورة ما عدا الوجه والكفينكلها عورة ما عدا الوجه والكفينحدود عورة المرأة / حدود عورة المرأة / 

 

  طهارة البدن الثوب والمكان من النجاساتطهارة البدن الثوب والمكان من النجاسات

 

  ((  تنزهوا من البولتنزهوا من البول  ))  لقوله لقوله 

  الذي بال في المسجدالذي بال في المسجدلحديث األعرابي لحديث األعرابي   ((فطهرفطهر  وثيابكوثيابكلقوله تعالى )لقوله تعالى )

  الدم المسفوحالدم المسفوح

  الميتةالميتة

  بول اآلدميبول اآلدمي

  عذرة اآلدميعذرة اآلدمي

  استقبال القبلةاستقبال القبلة  الكلبالكلب  الخنزيرالخنزير

 

يجب على المصلي أن يستقبل البيت الحرام لقوله تعالى يجب على المصلي أن يستقبل البيت الحرام لقوله تعالى 

ّل وجهك شطر المسجد الحرامف  ف  ) )  ّل وجهك شطر المسجد الحرامو    ((  و 

 

  النيةالنية

 

  تتميز العبادة عن العادة بالنيةتتميز العبادة عن العادة بالنية

  والنية محلها القلب وال يتلفظ بها المسلموالنية محلها القلب وال يتلفظ بها المسلم

  

  

  وصف يمنع من الصالةوصف يمنع من الصالة

  

  

  

  

  

  

   

  النجاساتالنجاسات

               

  التقويم :التقويم :

  عرف الشرطعرف الشرط  --  11

  اكتب اثنين من شروط وجوب الصالةاكتب اثنين من شروط وجوب الصالة  ––  22

  اكتب ثالثة من شروط صحة الصالةاكتب ثالثة من شروط صحة الصالة  ––  33

  عرف الحدث وعدد أنواعهعرف الحدث وعدد أنواعه  ––  44

  

  

  

  

  

  115115حديث حفظ صفحة حديث حفظ صفحة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  122122صفحة صفحة   ––أركان الصالة و واجباتها أركان الصالة و واجباتها   ::  الدرس الرابعالدرس الرابع

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما كان جزءاً من الشيء وال وجود لهذا الشيء إال بهما كان جزءاً من الشيء وال وجود لهذا الشيء إال به

 

  ما أمر به الله على وجه اإللزامما أمر به الله على وجه اإللزام

 
  الفرق بين الركن والواجب / أن الركن اليسقط ال سهواً وال عمداً أما الواجب فيسقط في حال السهو ويجبر بسجود السهوالفرق بين الركن والواجب / أن الركن اليسقط ال سهواً وال عمداً أما الواجب فيسقط في حال السهو ويجبر بسجود السهو

أركان الصالة  أركان الصالة  

  ركن (ركن (  1212) ) 

القيام في الفرض القيام في الفرض   ––  11

  على القادرعلى القادر

صل قائماً فإن )  لقوله 

 ( لم تستطع فقاعداً ...

  تكبيرة اإلحرامتكبيرة اإلحرام  ––  22

  ((  وتحريمها التكبيروتحريمها التكبير) )   لقوله لقوله 

  قراءة الفاتحةقراءة الفاتحة  ––  33  الله أكبرالله أكبر

ال صالة لمن ال صالة لمن ) )   لقوله لقوله 

  ((  لم يقرأ بفاتحة الكتابلم يقرأ بفاتحة الكتاب

  الركوعالركوع  --  44

ثم اركع حتى ثم اركع حتى ) )   لقوله لقوله 

  ((  تطمئن راكعاً ...تطمئن راكعاً ...

  الرفع من الركوعالرفع من الركوع  ––  11

  ((  ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ...ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ...) )   لقوله لقوله 

  السجود واالعتدال منهالسجود واالعتدال منه  ––  77  عتدال من الركوع قائماً عتدال من الركوع قائماً االاال  ––  66

ثم اسجد حتى ثم اسجد حتى ) )   لقوله لقوله 

تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى 

ويكون على سبعة أعظم : الجبهة ) ويدخل فيها ويكون على سبعة أعظم : الجبهة ) ويدخل فيها   ((تطمئن جالساً تطمئن جالساً 

  ( واليدين والركبتين والقدمين( واليدين والركبتين والقدمين  األنفاألنف

  الجلوس بين السجدتينالجلوس بين السجدتين  ––  11

السجدة إذا رفع رأسه من  كان النبي 

  التشهد األخير والجلوس لهالتشهد األخير والجلوس له  ––  99 لم يسجد حتى يستوي جالساً 

التحيات لله التحيات لله 

  والصلوات ...والصلوات ...

  الطمأنينة :الطمأنينة :  ––  1515

  و هي استقرار األعضاء زمناً ما في كل األركانو هي استقرار األعضاء زمناً ما في كل األركان

( في ( في   حتى تطمئن ...حتى تطمئن ...))  لقوله لقوله 

  حديث المسيء صالتهحديث المسيء صالته

  ((  ي أصليي أصليصلوا كما رأيتمونصلوا كما رأيتمون))  لقوله لقوله   الترتيبالترتيب  --  1111

  ((  وتحليلها التسليموتحليلها التسليم) )   لقوله لقوله   التسليمالتسليم  --  1212

  واجبات الصالةواجبات الصالة

  تكبيرات االنتقالتكبيرات االنتقال  ––  11

  و هي التكبيرات التي ينتقل فيها المصلي من ركن إلى ركنو هي التكبيرات التي ينتقل فيها المصلي من ركن إلى ركن

  التسميعالتسميع  ––  22

  رد ال مأمومرد ال مأمومقول ) سمع الله لمن حمده ( إلمام ومنفقول ) سمع الله لمن حمده ( إلمام ومنف

  التحميدالتحميد  ––  33

 قول ) ربنا ولك الحمد ( إلمام ومنفرد ومأمومقول ) ربنا ولك الحمد ( إلمام ومنفرد ومأموم

  التسبيح في الركوعالتسبيح في الركوع  ––  44

  قول ) سبحان ربي العظيم (قول ) سبحان ربي العظيم (

  التسبيح في السجودالتسبيح في السجود  ––  11

  قول ) سبحان ربي األعلى (قول ) سبحان ربي األعلى (

  قول ) رب اغفر لي (قول ) رب اغفر لي (  ––  66

  في الجلوس بين السجدتينفي الجلوس بين السجدتين

فال يترك الواجب متعمداً حتى ال تبطل صالته فال يترك الواجب متعمداً حتى ال تبطل صالته   يحرص المسلم على أداء الواجبات تأسياً برسول الله يحرص المسلم على أداء الواجبات تأسياً برسول الله   الجلوس للتشهد األولالجلوس للتشهد األول  ––  77

  وأما إن تركه ناسياً فعليه مراعاة الحاالت التالية :وأما إن تركه ناسياً فعليه مراعاة الحاالت التالية :

  إذا تذكر الواجبإذا تذكر الواجب
  مفارقة محلهمفارقة محلهبعد بعد   مفارقة محلهمفارقة محله  قبلقبل

فإنه يرجع وجوباً وال شيء فإنه يرجع وجوباً وال شيء 

  عليهعليه

  مثالهمثاله

ألول وتذكره قبل ألول وتذكره قبل نسي التشهد انسي التشهد ا

  أن يقوم من مكانهأن يقوم من مكانه

 

للواجب ويسجد للواجب ويسجد   يرجعيرجعإذا لم يشرع في الركن التالي فإنه إذا لم يشرع في الركن التالي فإنه 

  سجدتين سهو قبل السالمسجدتين سهو قبل السالم

للواجب ويسجد للواجب ويسجد   ال يرجعال يرجعإذا شرع بالركن التالي فإنه إذا شرع بالركن التالي فإنه 

  سجدتين سهو قبل السالمسجدتين سهو قبل السالم

  فّرق بين الركن والواجبفّرق بين الركن والواجب  ––اكتب اثنين من واجبات الصالة اكتب اثنين من واجبات الصالة   ––اكتب ثالثة من أركان الصالة اكتب ثالثة من أركان الصالة   ––عرف الركن والواجب عرف الركن والواجب التقويم / التقويم / 

 

  نسي التشهد األول وتذكره بعد قراءة الفاتحةنسي التشهد األول وتذكره بعد قراءة الفاتحة  مثاله /مثاله /

 

  تتم قائماً تتم قائماً نسي التشهد األول وتذكره قبل أن يسنسي التشهد األول وتذكره قبل أن يس  مثاله /مثاله /
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  131131صفحة صفحة   ––ر ر العفو والصبالعفو والصب  ::  ولولالدرس األالدرس األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  تعريف العفو والصبرتعريف العفو والصبر

  العفوالعفو

  مع القدرة عليهمع القدرة عليهالتجاوز عن الذنب وترك العقاب التجاوز عن الذنب وترك العقاب 

 

  الصبرالصبر

  حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرعحبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع

 

  أجر صاحب العفوأجر صاحب العفو

  سمو القدرسمو القدر

  تحقيق التقوىتحقيق التقوى

  يأمن الفتنيأمن الفتن

  يغفر الله له ويعفو عنهيغفر الله له ويعفو عنه

 

  أجر صاحب الصبرأجر صاحب الصبر

  يكون في معية اللهيكون في معية الله

  يضاعف أجرهيضاعف أجره

  يفوز بالجنة وينجو من الناريفوز بالجنة وينجو من النار

 

  نبياء والرسل كانوا مثاالً يحتذى به في العفو والصبرنبياء والرسل كانوا مثاالً يحتذى به في العفو والصبروكذلك جميع األوكذلك جميع األ  قدوتنا في : العفو والصبرقدوتنا في : العفو والصبر  الرسول الرسول 

 

  بالمرض فصبر وشكر ففرج الله عنه وكان بذلك إماماً من أئمة الصبربالمرض فصبر وشكر ففرج الله عنه وكان بذلك إماماً من أئمة الصبر  ابتلى الله عز وجل نبيه أيوب ابتلى الله عز وجل نبيه أيوب 

 

  الصابرين عندما تصيبهم المصائبالصابرين عندما تصيبهم المصائب  من آدابمن آداب

  ((  إنا لله وإنا إليه راجعونإنا لله وإنا إليه راجعونالرضا والتسليم بقدر الله عز وجل وقول ) الرضا والتسليم بقدر الله عز وجل وقول ) 

 

  الصبر على قضاء الله وقدرهالصبر على قضاء الله وقدره

 

خلقي العفو والصبر آثار كثيرة خلقي العفو والصبر آثار كثيرة لل

  ، منها :، منها :  على المجتمععلى المجتمع

تجنب تجنب   ––مقابلة السيئة بالحسنة مقابلة السيئة بالحسنة 

الصالح الصالح   ––العفو والصفح العفو والصفح   ––الظلم الظلم 

الوثوق الوثوق   ––قوة اإلرادة قوة اإلرادة   ––والمحبة والمحبة 

  تحمل المسؤوليةتحمل المسؤولية  ––بالله بالله 

  الصبر على الطاعاتالصبر على الطاعات

  الصبر على المعاصيالصبر على المعاصي

  تقويم :تقويم :الال

  الصبر .الصبر .    --عرف العفو عرف العفو   ––  11

  اكتب اثنين من أجر صاحب العفو .اكتب اثنين من أجر صاحب العفو .  ––  22

  اكتب اثنين من أجر صاحب الصبر .اكتب اثنين من أجر صاحب الصبر .  ––  33

ما اآلداب التي يتحلى بها الصابرون ما اآلداب التي يتحلى بها الصابرون   ––  44

  إذا حلت بهم المصائب ؟ إذا حلت بهم المصائب ؟ 

  ما أنواع الصبر كما قسمها العلماء ؟ما أنواع الصبر كما قسمها العلماء ؟  ––  11

اكتب ثالثة من آثار الصبر والعفو اكتب ثالثة من آثار الصبر والعفو   ––  66

  على المجتمع .على المجتمع .
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  درسيدرسيبالكتاب المبالكتاب الم  424211صفحة صفحة   ––الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة   الدرس الثاني :الدرس الثاني :

الغيبة والنميمة داء عضال فتاك ، ونيران تأكل الحسنات وتمحقها ، فما هي الغيبة وما الغيبة والنميمة داء عضال فتاك ، ونيران تأكل الحسنات وتمحقها ، فما هي الغيبة وما 

  هي النميمة :هي النميمة :

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغيبة تكون الغيبة تكون   وهي فيهوهي فيه  ذكر مساوئ اإلنسان في غيبتهذكر مساوئ اإلنسان في غيبته  تعريف الغيبةتعريف الغيبة

  بالقول والفعلبالقول والفعل

  أسباب الغيبة ودوافعهاأسباب الغيبة ودوافعها

  شفاء الغيظشفاء الغيظ

  الظن السيءالظن السيء
مجاملة اآلخرين مجاملة اآلخرين 

  والخوض معهموالخوض معهم
  الحسدالحسد  تزكية النفستزكية النفس

  االستهزاءاالستهزاء

  حكم الغيبةحكم الغيبة

وهي وهي محرمة محرمة ال شك أنها ال شك أنها 

من كبائر الذنوب التي من كبائر الذنوب التي 

تذهب بحسنات اإلنسان تذهب بحسنات اإلنسان 

  وتهلكهوتهلكه

  سالم فيها الغيبةسالم فيها الغيبةالصور التي أباح اإلالصور التي أباح اإل

المجاهر بالفسق المجاهر بالفسق   التحذيرالتحذير  المتظلمالمتظلم

  أو البدعةأو البدعة

  السعي بين الناس باإلفساد وتحريضهم على بعضالسعي بين الناس باإلفساد وتحريضهم على بعض  تعريف النميمةتعريف النميمة

تجدون شر تجدون شر ) )   قال : قال رسول الله قال : قال رسول الله   عن أبي هريرة عن أبي هريرة 

  ((  الناس ذا الوجهين ، الذي يأتي هؤالء بوجه ، وهؤالء بوجهالناس ذا الوجهين ، الذي يأتي هؤالء بوجه ، وهؤالء بوجه

  144144صفحة صفحة   ––حديث حفظ حديث حفظ 

  أسباب النميمة ودوافعهاأسباب النميمة ودوافعها

  الحسدالحسد
  كراهية الخير للناسكراهية الخير للناس

  قامة الحروبقامة الحروبإإ  تحقيق المطامعتحقيق المطامع  الكبرالكبر

  الفتنةالفتنة

  صورة النمام في القرآنصورة النمام في القرآن

  وصفه الله بالفسق ، ومعناه الكذب والخروج عن حدود الشرع وصفه الله بالفسق ، ومعناه الكذب والخروج عن حدود الشرع 

  ((  جاءكم فاسق بنبأ فتبينواجاءكم فاسق بنبأ فتبينوايا أيها الذين آمنوا إن يا أيها الذين آمنوا إن قال تعالى : ) قال تعالى : ) 

  : ) ال يدخل الجنة قتات ( والقتات : هو النمام: ) ال يدخل الجنة قتات ( والقتات : هو النمام  قال النبي قال النبي 

  السلف الصالح قدوة لنا في أخالقهمالسلف الصالح قدوة لنا في أخالقهم

: ) عليكم بذكر : ) عليكم بذكر   قال عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب 

وإياكم وذكر وإياكم وذكر الله تعالى فإنه شفاء الله تعالى فإنه شفاء 

  ((  الناس فإنه داءالناس فإنه داء

تدل هذه العبارة على تدل هذه العبارة على 

  حرمة الكالم على الناسحرمة الكالم على الناس

  أضرار الغيبة والنميمةأضرار الغيبة والنميمة

  تجلب الشقاق والخصومةتجلب الشقاق والخصومة

  تذهب نور اإليمانتذهب نور اإليمان

 

  حتى يتحلل من الناسحتى يتحلل من الناس  االصاحبهلصاحبه ال يغفرال يغفر

  تقطع أواصر المحبةتقطع أواصر المحبة

  التقويم :التقويم :

  النميمة .النميمة .  --عرف الغيبة  عرف الغيبة    ––  11

  اكتب اثنين من أسباب الغيبة وبواعثهااكتب اثنين من أسباب الغيبة وبواعثها  ––  22

  ما حكم الغيبة . مع التدليل على ما تقولما حكم الغيبة . مع التدليل على ما تقول  ––  33

  ثنتين منهاثنتين منهاتباح الغيبة لبعض األغراض الشرعية . اكتب اتباح الغيبة لبعض األغراض الشرعية . اكتب ا  ––  44

  اكتب اثنين من أضرار الغيبة والنميمةاكتب اثنين من أضرار الغيبة والنميمة  ––  11
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  الفرق بين العدل واإلحسانالفرق بين العدل واإلحسان

  فوائد الشجاعةفوائد الشجاعة

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  414111صفحة صفحة   ––العدل والشجاعة في الحق العدل والشجاعة في الحق   ::  الثالثالثالثالدرس الدرس 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  العدلالعدل

هو بذل الحقوق الواجبة هو بذل الحقوق الواجبة 

  فتأخذ ما لك وتعطي ما عليكفتأخذ ما لك وتعطي ما عليك

  العدلالعدل

  المساواة في المكآفأةالمساواة في المكآفأة

  اإلحساناإلحسان

مقابلة الخير بأكثر منه مقابلة الخير بأكثر منه 

  والشر بأقل منهوالشر بأقل منه

  صور العدلصور العدل

  عدل اإلنسان فيما دونهعدل اإلنسان فيما دونه

مثل : عدل السلطان مع مثل : عدل السلطان مع 

  رعيتهرعيته

  عدل اإلنسان فيما فوقهعدل اإلنسان فيما فوقه

مثل : عدل الرعية مع مثل : عدل الرعية مع 

  السلطان بطاعتهالسلطان بطاعته

  عدل اإلنسان مع أكفائهعدل اإلنسان مع أكفائه

مثل : عدل المرء مع أقرانه مثل : عدل المرء مع أقرانه 

  بكف األذى وعدم الكبربكف األذى وعدم الكبر

مثلنا األعلى في مثلنا األعلى في   الرسول الرسول 

  تطبيق العدلتطبيق العدل

  اإلمام العادل يظله الله في ظله يوم القيامةاإلمام العادل يظله الله في ظله يوم القيامة

  الشجاعةالشجاعة

هي الصبر والثبات واإلقدام هي الصبر والثبات واإلقدام 

على األمور النافعة لتحصيلها على األمور النافعة لتحصيلها 

  أو دفعهاأو دفعها

  الشجاعة : تكون بالقول والفعلالشجاعة : تكون بالقول والفعل

الشجاعة مستمدة من اإليمان بالله الشجاعة مستمدة من اإليمان بالله 

  ى والتوكل عليه والثقة بهى والتوكل عليه والثقة بهتعالتعال

وال تكون الشجاعة بالمبالغة وال تكون الشجاعة بالمبالغة 

  والتهور والقاء النفس بالمهالكوالتهور والقاء النفس بالمهالك

  أشجع الناسأشجع الناس  النبي النبي 

قال البراء : كنا إذا احمر البأس قال البراء : كنا إذا احمر البأس 

نتقي به والشجاع منا الذي نتقي به والشجاع منا الذي 

  يحاذيهيحاذيه
  فوائد العدلفوائد العدل

  محبة الخلقمحبة الخلق  م الملك وعدم زوالهم الملك وعدم زوالهدوادوا

  تحقيق األمنتحقيق األمن  استمرار المجتمعاستمرار المجتمع

  دخول الجنةدخول الجنة

حسن الظن حسن الظن 

  والتوكل على اللهوالتوكل على الله

يحبه المسلمون يحبه المسلمون 

  ويهابه العدوويهابه العدو

  يبعث القوةيبعث القوة  اإليمان باللهاإليمان بالله

  الصبر عند الشدةالصبر عند الشدة

 التقويم :

 عرف العدل – 1

 فَّرق بين العدل واإلحسان – 2

 اكتب أقسام وصور العدل – 3

 عرف الشجاعة – 4

 اكتب اثنين من فوائد العدل – 1

اثنين من فوائد الشجاعة اكتب – 6

 

 

 

  أنا النبي ال كذب أنا ابن عبدالمطلبأنا النبي ال كذب أنا ابن عبدالمطلب

  واجه بها الكفار يوم حنينواجه بها الكفار يوم حنين
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  164164صفحة صفحة   ––عالقة المسلم بالله تعالى عالقة المسلم بالله تعالى   الدرس الثاني :الدرس الثاني :

عن الساعة ، فقال : متى الساعة ؟ قال : وماذا أعددت لها : قال عن الساعة ، فقال : متى الساعة ؟ قال : وماذا أعددت لها : قال   أن رجالً سأل النبي أن رجالً سأل النبي   مالك مالك   عن أنس بنعن أنس بن

  ......  الشيء إال أني أحب الله ورسوله فقال ) أنت مع من أحببت (الشيء إال أني أحب الله ورسوله فقال ) أنت مع من أحببت (

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محبة الله تعالى سبب لدخول الجنةمحبة الله تعالى سبب لدخول الجنةفف

 

  ويكسب المسلم محبة الله تعالى ويكسب المسلم محبة الله تعالى 

 

  باتباع أوامرباتباع أوامر

 

  اجتناب نواهيهاجتناب نواهيه

  أعلى أنواع الحب محبة الله تعالى ومحبة رسوله أعلى أنواع الحب محبة الله تعالى ومحبة رسوله 

  قدم أوامر الدين على كل أمور الدنياقدم أوامر الدين على كل أمور الدنياوتكون هذه المحبة بتوتكون هذه المحبة بت 

 

مظاهر محبة مظاهر محبة 

  الله تعالىالله تعالى

 

  قراءة القرآن بتدبرقراءة القرآن بتدبر

 

  للأداء النوافأداء النواف

 

  دوام الذكردوام الذكر

 

  على كل شيءعلى كل شيء  تهتهإيثار محبإيثار محب

 

  استحضار أسماءه الحسنىاستحضار أسماءه الحسنى

 

  انكسار القلب بين يديهانكسار القلب بين يديه

 

  التفكر في نعمهالتفكر في نعمه

 

  األنس بالخلوة بهاألنس بالخلوة به

 

  مجالسة المحبين لهمجالسة المحبين له

 

  البعد عن كل ما يغضبهالبعد عن كل ما يغضبه

 

الطريق للظفر بمحبة الله يكون بمحبة الطريق للظفر بمحبة الله يكون بمحبة 

ما يحبه الله وببغض ما يبغضه ما يحبه الله وببغض ما يبغضه 

وتطويع النفس والهوى حسب أوامره وتطويع النفس والهوى حسب أوامره 

  جل وعالجل وعال

 

  هاهاظاهرة وباطنة منظاهرة وباطنة منأنعم الله عز وجل على اإلنسان بنعم أنعم الله عز وجل على اإلنسان بنعم 

 

  نعمة الوالديننعمة الوالدين  نعمة اإليماننعمة اإليمان

  خلقه بأحسن صورهخلقه بأحسن صوره  نعمة الوطننعمة الوطن

 

  أعطاه السمع والبصر والشمأعطاه السمع والبصر والشم

 

  أعطاه السمع والبصر والشمأعطاه السمع والبصر والشم

 
  كرمه بالعقلكرمه بالعقل

 

  األمن والمال والولداألمن والمال والولد

 

  ككونهارونهار  يلكيلكفي نعم الله تعالى في لفي نعم الله تعالى في ل  فأنت تتقلبفأنت تتقلب

 

الطريق للمحافظة على النعم يكون الطريق للمحافظة على النعم يكون وو

والطريق إلى زوالها يكون والطريق إلى زوالها يكون   بشكرهابشكرها

  بالكفر والمعاصيبالكفر والمعاصي

 
وضرب الله مثالً قريةً وضرب الله مثالً قريةً قال تعالى ) قال تعالى ) 

كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقها رغداً كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقها رغداً 

من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 

وف بما كانوا وف بما كانوا الله لباس الجوع والخالله لباس الجوع والخ

  ((  يصنعونيصنعون

 

كل ما كل ما يجب على المسلم أن يرضى بقضاء وأن يجب على المسلم أن يرضى بقضاء وأن 

وقدره فإذا وقدره فإذا ه ه يقع في هذا الكون يكون بقضاءيقع في هذا الكون يكون بقضاء

علم اإلنسان ذلك وسلم به في قلبه استراح علم اإلنسان ذلك وسلم به في قلبه استراح 

نفسه وعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب نفسه وعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب   وسكنتوسكنت

ارض بما قسم الله لك ارض بما قسم الله لك ) )   قال النبي قال النبي ه ، ه ، الله لالله ل

  ( (   تكن من أغنى الناستكن من أغنى الناس

 

 
  من األسباب التي تبعد المسلم عن محبة اللهمن األسباب التي تبعد المسلم عن محبة الله

 
  مخالفة أمر النبي مخالفة أمر النبي 

  التكبر والغرور والتفاخرالتكبر والغرور والتفاخر 

  الظلم للنفس أو الناسالظلم للنفس أو الناس 

  ألرضألرضالفساد في االفساد في ا 

  هجر كتابههجر كتابه 

 

  من ثمار محبة الله تعالى للعبدمن ثمار محبة الله تعالى للعبد

  نصرة الله له وتسديده وتوفيقهنصرة الله له وتسديده وتوفيقه

 

  تيسير أمور في الدنياتيسير أمور في الدنيا

 
من ، إن أمره كله خير ، من ، إن أمره كله خير ، عجباً ألمر المؤعجباً ألمر المؤ) )     : قال رسول الله: قال رسول الله  161161صفحة صفحة   ––حديث حفظ حديث حفظ 

وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء ، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء ، 

  ( ( صبر فكان خيراً له صبر فكان خيراً له 

  التقويم :التقويم : 

  ماجزاء من يقدم أمور الدنياماجزاء من يقدم أمور الدنيا  ––عدد مظاهر محبة الله عدد مظاهر محبة الله   ––كيف يكسب العبد محبة الله كيف يكسب العبد محبة الله   --

ما أسباب البعد ما أسباب البعد   ––كيف نحافظ على النعم كيف نحافظ على النعم   ––اكتب بعض نعم الله عليك اكتب بعض نعم الله عليك   ––على أوامر الدين على أوامر الدين 

ما ثمار محبة الله على ما ثمار محبة الله على   ––كيف يُصبّر المسلم نفسه على مصائب الدنيا كيف يُصبّر المسلم نفسه على مصائب الدنيا   ––عن محبة الله عن محبة الله 

  العبد العبد 
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  مظاهر توقير الرسول  مظاهر توقير الرسول  

  كتاب المدرسيكتاب المدرسيبالبال  737311صفحة صفحة   ––  عالقة المسلم برسول الله عالقة المسلم برسول الله   ::  الثالثالثالثالدرس الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  عالقة المسلم برسول الله عالقة المسلم برسول الله 

  طاعتهطاعته
  العمل بسنتهالعمل بسنته

  محبتهمحبته

  ::113113صفحة صفحة   ––حديث حفظ حديث حفظ 

ال ال : ) : )   قال : قال رسول الله قال : قال رسول الله   عن أنس عن أنس 

من والده و من والده و يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 

  ((ولده والناس أجمعين ولده والناس أجمعين 

  أسرار محبة المسلمين برسول الله أسرار محبة المسلمين برسول الله 

اصطفاء الله اصطفاء الله 

  عالى لهعالى لهتبارك وتتبارك وت

ألنه أخرجنا من ألنه أخرجنا من 

الظلمات إلى النور الظلمات إلى النور 

وتحمل كل الصعاب من وتحمل كل الصعاب من 

  أجل ذلكأجل ذلك

ألنها توصلنا إلى ألنها توصلنا إلى 

  محبة الله تعالىمحبة الله تعالى

لكماله في كل لكماله في كل 

  شيء شيء 

ألنه يحب أمته ألنه يحب أمته 

  ويشفع لهاويشفع لها

  الثمار التي يجنيها المسلم من حبه للرسول الله الثمار التي يجنيها المسلم من حبه للرسول الله 

حب الله حب الله 

  لنالنا

ً   كمال اإليمانكمال اإليمان   حب المسلمين جميعاً حب المسلمين جميعا

  هو القدوة الكاملة في كل شيءهو القدوة الكاملة في كل شيء  الرسول  الرسول  

  رجل الدولة األولرجل الدولة األول  رجل األسرة األولرجل األسرة األول  رجل األخالق األولرجل األخالق األول

  ((وإنك لعلى خلق عظيموإنك لعلى خلق عظيمقال تعالى )قال تعالى )

  ::  أمثلة على صبره أمثلة على صبره 

روى ابن حبان عن النعمان أن روى ابن حبان عن النعمان أن   --

كان يلتوي وما يجد من كان يلتوي وما يجد من   بي بي النالن

  الدقل ما يمأل بطنه (الدقل ما يمأل بطنه (

سال دمه الطاهر وشج وجهه سال دمه الطاهر وشج وجهه   --

وكسرت رباعيته في غزوة أحد وكسرت رباعيته في غزوة أحد 

  وهو أشرف الخلق على اللهوهو أشرف الخلق على الله

 

إحدى عشر إحدى عشر   تزوج النبي تزوج النبي 

إمرأة ومات عن تسع وكان إمرأة ومات عن تسع وكان 

لة وال لة وال يعاملهن أحسن المعاميعاملهن أحسن المعام

يضرب وال يقبح ، وكان يضرب وال يقبح ، وكان 

وقد وقد   خير زوج وخير أب خير زوج وخير أب 

كان يصلي ويحمل أمامة كان يصلي ويحمل أمامة 

بنت زينب على عاتقه رحمةً بنت زينب على عاتقه رحمةً 

  بهابها

 

هو القائد هو القائد   كان كان 

األعلى للمسلمين األعلى للمسلمين 

سياسياً وعسكرياً سياسياً وعسكرياً 

وضرب أروع وضرب أروع 

األمثلة ألمته في األمثلة ألمته في 

كيفية قيادة الناس كيفية قيادة الناس 

  وسياستهموسياستهم

  عدم رفع الصوت فوق صوتهعدم رفع الصوت فوق صوته  اإلنصات لحديثهاإلنصات لحديثه

  الصالة عليه إن ذكر اسمهالصالة عليه إن ذكر اسمه  عدم ندائه باسمه العلمعدم ندائه باسمه العلم

وأصحابه  ات المسلم محبة أهل بيت النبي من واجب

 وعدم سبهم ألن حبهم يعني حب النبي 

  التقويم :التقويم :

اكتب بعض أسرار محبة المسلم اكتب بعض أسرار محبة المسلم   --11

  للنبي للنبي 

  كيف يوقر المسلم النبي كيف يوقر المسلم النبي   ––  22

ما هي الثمار التي تجنيها من ما هي الثمار التي تجنيها من   ––  33

  محبة النبي محبة النبي 

تكلم في حدود سطرين عن أخالق تكلم في حدود سطرين عن أخالق   ––  44

  النبي النبي 

وأصحابه وأصحابه   محبة آل بيت النبي محبة آل بيت النبي   ––  11

  واجبة . عللواجبة . علل
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  الخاتمةالخاتمة

  

  

  الحمد له حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربي ويرضى ،،،الحمد له حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربي ويرضى ،،،

  

ذا الجالل واإلكرام ، فبعونك ذا الجالل واإلكرام ، فبعونك   اللهم لك الحمد على اإلتمام ولك الشكر على اإلنعام يااللهم لك الحمد على اإلتمام ولك الشكر على اإلنعام يا

دك ال سواك تم إنجاز هذه المذكرة ، فخرجت بهذه الصورة الحسناء ، دك ال سواك تم إنجاز هذه المذكرة ، فخرجت بهذه الصورة الحسناء ، وتسديدك وحوتسديدك وح

  فلك الحمد باالبتداء واالنتهاء .فلك الحمد باالبتداء واالنتهاء .

فأسألك يا رِب أن تجعلها مباركة و نافعة للمعلمين والمتعلمين ، وأن تجعلها فأسألك يا رِب أن تجعلها مباركة و نافعة للمعلمين والمتعلمين ، وأن تجعلها 

  خالصة لوجهك الكريم .خالصة لوجهك الكريم .

  

  والحمد لله رب العالمينوالحمد لله رب العالمين

    

  

  

  

  الكندريالكندري  محمد عبدالغنيمحمد عبدالغني  أ. عثمانأ. عثمان

 

 


	7
	7th_trees_2
	مخططات وتشجيرات الكتاب الأول
	مخططات وتشجيرات الكتاب الأول
	عقيدة
	مخططات وتشجيرات الكتاب الأول
	333
	22
	مخططات
	حديث
	22
	سيرة
	22
	22
	فقه
	22
	تهذيب
	22
	ثقافة




