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  المقدمةالمقدمة

  

الحمد لله الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ، والصالة والسالم على المصطفى الحمد لله الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ، والصالة والسالم على المصطفى 

  وآله وصحبه ومن اقتفىوآله وصحبه ومن اقتفى

  وبعد ...وبعد ...

  فقد ألح علّي بعض األكارم أن أعد مذكرة المخططات والتشجيرات للصف السادسفقد ألح علّي بعض األكارم أن أعد مذكرة المخططات والتشجيرات للصف السادس

ت ت ضوء ما أعددته للصفين السابع والثامن في األعوام الماضية ، وقد استثقلضوء ما أعددته للصفين السابع والثامن في األعوام الماضية ، وقد استثقل  علىعلى

هذا العمل حقاً ، خاصة أن االختبارات قد اقتربت ، ولم يعد هناك متسع من الوقت هذا العمل حقاً ، خاصة أن االختبارات قد اقتربت ، ولم يعد هناك متسع من الوقت 

  جداً إلخراجها ، فلم أتحمس لذلك .جداً إلخراجها ، فلم أتحمس لذلك .طويل طويل جهد كبير و وقت جهد كبير و وقت إلى إلى ، فالمذكرة تحتاج ، فالمذكرة تحتاج 

وهو وهو   ––من الصف السادس من الصف السادس   ––ولكني في األسبوع الماضي قدم إلي أحد طالبي ولكني في األسبوع الماضي قدم إلي أحد طالبي 

هم إياها ، وبدأ يريني إجاباته وهل هم إياها ، وبدأ يريني إجاباته وهل تتمتحمس جداً على حل أوراق العمل التي أعطيمتحمس جداً على حل أوراق العمل التي أعطي

اختصار ، وهل اختصاره اختصار ، وهل اختصاره إلى إلى هي صحيحة أم ال ، وهل هي مطولة أو تحتاج هي صحيحة أم ال ، وهل هي مطولة أو تحتاج 

  ......صحيح أم مخل صحيح أم مخل 

فعدت إلى البيت واستعنت بالله على إعدادها ، بعد أن بث فيني هذا الطالب روح فعدت إلى البيت واستعنت بالله على إعدادها ، بعد أن بث فيني هذا الطالب روح 

  .. ..   فتمت المذكرة بحمد الله وعونه على هذا الوجه الذي بين يديك اآلنفتمت المذكرة بحمد الله وعونه على هذا الوجه الذي بين يديك اآلن  العمل ،العمل ،

  

  

  

  

  

  الكندريالكندري  محمد عبدالغنيمحمد عبدالغني  أ. عثمانأ. عثمان
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5151صفحة صفحة   ––  بالله تعالى وأدلة وجوده سبحانهبالله تعالى وأدلة وجوده سبحانهاإليمان اإليمان   الدرس األول :الدرس األول :

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من أركان اإليمانمن أركان اإليماناألول األول يعتبر اإليمان بالله هو الركن يعتبر اإليمان بالله هو الركن 

 

  ازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه وحده المستحق للعبادةازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه وحده المستحق للعبادةاالعتقاد الجاالعتقاد الج

 

  ما يتضمنه اإليمان باللهما يتضمنه اإليمان بالله

  جودهجودهوو

  األمن التاماألمن التام
  دليل الفطرةدليل الفطرة

  التقويم :التقويم :

  ما معنى اإليمان بالله تعالى ؟ما معنى اإليمان بالله تعالى ؟  ––  55

  ما منزلة اإليمان بالله في اإلسالم ؟ما منزلة اإليمان بالله في اإلسالم ؟  ––  22

  ما متضمنات اإليمان بالله ؟ما متضمنات اإليمان بالله ؟  ––  33

  عدد ثمرات اإليمان بالله ؟عدد ثمرات اإليمان بالله ؟  ––  44

  ما معنى الفطرة ؟ما معنى الفطرة ؟  ––  11

  ل بالعقل على وجود الرب ووحدانيته ؟ ل بالعقل على وجود الرب ووحدانيته ؟ دلدل  ––  66

 

من مولود إال يولد على الفطرة من مولود إال يولد على الفطرة   ماما: " : "   قال قال   ::  8181صفحة صفحة حديث حفظ حديث حفظ 

  ""  فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهفأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

ومن دالئل الفطرة أن اإلنسان إذا أحاط به الخطر من كل جانب لجأ إلى الله ومن دالئل الفطرة أن اإلنسان إذا أحاط به الخطر من كل جانب لجأ إلى الله 

  وحدهوحده

 

من األصول االعتقادية األول هو األصل 

ن وهو بمثابة الجذور لهذه الشجرة فإ

 ذهبت ذهبت جميع األركان

 

  أسمائه وصفاتهأسمائه وصفاته  ألوهيتهألوهيته  ربوبيتهربوبيته

  الحياة الطيبةالحياة الطيبة

  الخير والبركةالخير والبركة

  دفاع اللهدفاع الله

  اكتساب الشجاعةاكتساب الشجاعة

  اإلسالماإلسالماها اها معنمعن

 

وهي واضحة ومعلومة فإن الله تعالى لم يرسل الرسل وينزل الكتب إال وهي واضحة ومعلومة فإن الله تعالى لم يرسل الرسل وينزل الكتب إال   دليل الشرعدليل الشرع

  عبادته وحدهعبادته وحدهلدعوة الناس إلى لدعوة الناس إلى 

 

فكيف بهذا الكون الفسيح أفال يدل على فكيف بهذا الكون الفسيح أفال يدل على   فكل مصنوع البد له من صانعفكل مصنوع البد له من صانع

  وجود رب العالمينوجود رب العالمين

قيل ألعرابي بم عرفت ربك ؟ فقال : األثر يدل على المسير والبعرة تدل قيل ألعرابي بم عرفت ربك ؟ فقال : األثر يدل على المسير والبعرة تدل 

البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أال البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أال على على 

  تدل على السميع البصير ؟!تدل على السميع البصير ؟!

 

  دليل العقلدليل العقل
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5522صفحة صفحة   ––  كلمة التوحيد فضلها وشروطهاكلمة التوحيد فضلها وشروطها  الدرس الثاني :الدرس الثاني :

... وأنه يجب ... وأنه يجب   ت أن الله تعالى واحد أحد الشريك له وال ند وأنه تعالى وحده المستحق للعبادةت أن الله تعالى واحد أحد الشريك له وال ند وأنه تعالى وحده المستحق للعبادةعلمعلم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال إله إال اللهال إله إال الله

 

  ال معبود بحق إال اللهال معبود بحق إال الله

 

 

  أعظم نعم اللهأعظم نعم الله

  عبادة الله وحدهعبادة الله وحده

قال : سمعت قال : سمعت   عن جابر بن عبدالله عن جابر بن عبدالله 

أفضل الذكر أفضل الذكر قول : ) قول : ) يي  رسول الله رسول الله 

إال الله وأفضل الدعاء الحمد إال الله وأفضل الدعاء الحمد   ال إلهال إله

  ((  للهلله

  التقويم :التقويم :

  د ؟د ؟هي كلمة التوحيهي كلمة التوحيما ما   ––  55

  بكلمة التوحيد ؟بكلمة التوحيد ؟ماذا نعني ماذا نعني   ––  22

  كيف يدخل اإلنسان الكافر إلى اإلسالم ؟كيف يدخل اإلنسان الكافر إلى اإلسالم ؟  ––  33

  عدد فضائل كلمة التوحيد .عدد فضائل كلمة التوحيد .  ––  44

  ما هي أعلى شعب اإليمان ؟ما هي أعلى شعب اإليمان ؟  ––  11

  ما الكلمة التي إذا قالها اإلنسان خالصة من قلبه دخل الجنة ؟ما الكلمة التي إذا قالها اإلنسان خالصة من قلبه دخل الجنة ؟  ––  66

 

 معناها

 

  فيحرم التوجه بالعباده لغيره سبحانهفيحرم التوجه بالعباده لغيره سبحانه

 

  سبيل دخول الجنةسبيل دخول الجنة

  أفضل الذكرأفضل الذكر

  أعلى شعب اإليمانأعلى شعب اإليمان

  بها تحصل شفاعة النبي بها تحصل شفاعة النبي 

اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعالها قول اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعالها قول 

  ال إله إال اللهال إله إال الله

  أسعد الناس بشفاعة النبي أسعد الناس بشفاعة النبي 

هم الناطقون بكلمة التوحيد هم الناطقون بكلمة التوحيد 

  خالصة من قلوبهمخالصة من قلوبهم

 

  2222صفحة صفحة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2424صفحة صفحة   ––كلمة التوحيد في القلب والسلوك كلمة التوحيد في القلب والسلوك   الدرس الثالث :الدرس الثالث :

كلمة التوحيد أساس دخول الجنة ، لذا كان لزاماً على العبد أن ينميها ويحفظها من كل ما يخدشها ، كلمة التوحيد أساس دخول الجنة ، لذا كان لزاماً على العبد أن ينميها ويحفظها من كل ما يخدشها ، 

    وامل تنمية كلمة التوحيد و بعض مضاداتها ... وامل تنمية كلمة التوحيد و بعض مضاداتها ... وسنتعرف بعون الله في هذا الدرس عوسنتعرف بعون الله في هذا الدرس ع

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فعل الطاعات وترك المعاصيفعل الطاعات وترك المعاصي

 

 

( (   منافقمنافقحيد من غير اعتقاد فهو ) حيد من غير اعتقاد فهو ) من نطق بكلمة التومن نطق بكلمة التو

  ((  كافركافرومن نطق بها ووقع بما يخالفها فهو ) ومن نطق بها ووقع بما يخالفها فهو ) 

مانعي الزكاة لتعطيلهم ركناً من أركان الدين مانعي الزكاة لتعطيلهم ركناً من أركان الدين أبوبكر الصديق أبوبكر الصديق حارب حارب 

  وإتيانهم بما يناقض كلمة التوحيد على الرغم من نطقهم بهاوإتيانهم بما يناقض كلمة التوحيد على الرغم من نطقهم بها

  التقويم :التقويم :

  اكتب اثنين من األسباب التي تنمي كلمة التوحيد في القلب .اكتب اثنين من األسباب التي تنمي كلمة التوحيد في القلب .  ––  55

  ما حكم من نطق بكلمة التوحيد وأتى بما يخالفها ؟ما حكم من نطق بكلمة التوحيد وأتى بما يخالفها ؟  ––  22

  ؟؟  لماذا حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة مع أنهم نطقوا بكلمة التوحيدلماذا حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة مع أنهم نطقوا بكلمة التوحيد  ––  33

  التمائم .التمائم .  ––عرف : الرقى عرف : الرقى   ––  44

  علل : من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك .علل : من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك .  ––  11

  حكم الذبح باسم ولي من أولياء الله الصالحين ؟حكم الذبح باسم ولي من أولياء الله الصالحين ؟ما ما   ––  66

 

  الرقى والتمائمالرقى والتمائم  الحلف بغير اللهالحلف بغير الله  الذبح لغير اللهالذبح لغير الله

  والرقى نوعان :والرقى نوعان :

الشرعية الخالية من الشرك مثل : الشرعية الخالية من الشرك مثل :   ––  88

بأسماء الله الله وصفاته وقراءة بأسماء الله الله وصفاته وقراءة الرقى الرقى 

  ..  جائز ومباحجائز ومباحعلى المريض وهذا على المريض وهذا   القرآنالقرآن

الشركية المتضمنة للشرك مثل : الشركية المتضمنة للشرك مثل :   ––  22

أو الصالحين أو أو الصالحين أو بأسماء األنبياء بأسماء األنبياء الرقى الرقى 

حرام وهو حرام وهو و هذا حكمه / و هذا حكمه /   المالئكة أو الجنالمالئكة أو الجن

  من الشركمن الشرك

 

  التزود بالعلم النافعالتزود بالعلم النافع

 

 

  داوم ذكر اللهداوم ذكر الله

 

 

  في خلق السماوات واألرضفي خلق السماوات واألرضالتفكير التفكير 

 

  مجالسة الصالحينمجالسة الصالحين 

 

 

  شكر الله على نعمهشكر الله على نعمه

 

  الصبر على البالءالصبر على البالء 

 

 

  سالمة القلبسالمة القلب

 

 

هي القراءة على المريض أو هي القراءة على المريض أو   الرقىالرقى  --  88

  وتسمى العزائموتسمى العزائمالمصاب بالعين أو السحر المصاب بالعين أو السحر 

هي ما يعلق على اإلنسان من هي ما يعلق على اإلنسان من   التميمةالتميمة  --  22

  خيوط ونحوها لدفع العينخيوط ونحوها لدفع العينووخرزات وعظام خرزات وعظام 

ومضاده للتوحيد ومن علق ومضاده للتوحيد ومن علق   محرمةمحرمةوهي وهي 

    عه فقد أشرك قال عه فقد أشرك قال شيئاً يعتقد ضره ونفشيئاً يعتقد ضره ونف

  ((  من تعلق شيئاً وكل إليهمن تعلق شيئاً وكل إليه) ) 

والحلف ال يكون إال بالله وأسمائه وصفاته قال والحلف ال يكون إال بالله وأسمائه وصفاته قال 

   ( (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشركمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك  ))  

ألن الحلف فيه تعظيم لمن حلف به والتعظيم ال ألن الحلف فيه تعظيم لمن حلف به والتعظيم ال 

  إال لله تعالىإال لله تعالىيكون يكون 

  ––الوالدين الوالدين   ––ومن صوره / الحلف بالكعبة ومن صوره / الحلف بالكعبة 

  األمانةاألمانة  --  النبي النبي 

والذبح لغير الله من الشرك كالذبح باسم والذبح لغير الله من الشرك كالذبح باسم 

األنبياء أو الصالحين أو الشياطين ، قال األنبياء أو الصالحين أو الشياطين ، قال 

   ( (لعن الله من ذبح لغير اللهلعن الله من ذبح لغير الله  ))  

قال تعالى ) قل إن صالتي ونسكي قال تعالى ) قل إن صالتي ونسكي 

ومحياي ومماتي لله رب العالمين ( ومحياي ومماتي لله رب العالمين ( 

  يحةيحةوالنسك هي الذبوالنسك هي الذب

  تميمةتميمة
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2222صفحة صفحة   ––مفهوم العبودية لله تعالى مفهوم العبودية لله تعالى   الدرس الرابع :الدرس الرابع :

عرفت في ما سبق أن التوحيد ينقسم إلى ثالثة أقسام هي : توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد عرفت في ما سبق أن التوحيد ينقسم إلى ثالثة أقسام هي : توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد 

    ......  توحيد األلوهيةتوحيد األلوهيةاألسماء والصفات ، وسنتناول في هذا الدرس أهم هذه األنواع وهو األسماء والصفات ، وسنتناول في هذا الدرس أهم هذه األنواع وهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هو إفراد الله تعالى بالعبادةهو إفراد الله تعالى بالعبادة

 

 

  ادات قلبيةادات قلبيةعبعب

  التقويم :التقويم :

  عرف توحيد األلوهية .عرف توحيد األلوهية .  ––  55

  ( ؟( ؟ما المقصود بـ ) العبادة ما المقصود بـ ) العبادة   ––  22

  اذكر اثنين من أنواع العبادة ؟اذكر اثنين من أنواع العبادة ؟  ––  33

  أعِط مثالين للعبادات البدنية ؟أعِط مثالين للعبادات البدنية ؟  ––  44

  من العبادات القولية ....................... و .........................من العبادات القولية ....................... و .........................  ––  11

  اكتب دليلين يوضحان أهمية العبادة ؟اكتب دليلين يوضحان أهمية العبادة ؟  ––  66

 

  عبادات قوليةعبادات قولية

  عبادات بدنيةعبادات بدنية

  عبادات ماليةعبادات مالية

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

  فحاربهم أقوامهم بسببهفحاربهم أقوامهم بسببه

 
هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة 

  والظاهرةوالظاهرة

 

 

 

  وهي العبادات التي مصدرها القلبوهي العبادات التي مصدرها القلب

  ––الرجاء الرجاء   ––الخشية الخشية   ––مثل / الخوف مثل / الخوف 

  التوكلالتوكل  --المحبة المحبة 

  ما يردده العبد بلسانهما يردده العبد بلسانهوهي وهي 

  ––الدعاء الدعاء   ––مثل / ذكر الله مثل / ذكر الله 

  االستغفاراالستغفار  --التكبير التكبير   ––التهليل التهليل 

  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 

  أنها الغاية من خلق اإلنسانأنها الغاية من خلق اإلنسان

  جميع الرسول دعوا لهاجميع الرسول دعوا لها

وصف الله بها عباده وصف الله بها عباده 

  الصالحينالصالحين

  ين عن أدائهاين عن أدائهاذم الله المستكبرذم الله المستكبر

  قلبيةقلبية

 

  قوليةقولية

 

  بدنيةبدنية

 

  ماليةمالية

 

من قال من قال قال ) قال )   عن النبي عن النبي   عن جابر بن عبدالله عن جابر بن عبدالله 

  ((  سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنةسبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة

  3535حديث حفظ صفحة حديث حفظ صفحة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  4343صفحة صفحة   ––  حق الطريقحق الطريق  ::  الدرس األولالدرس األول

 :  أبوسعيد الخدرينبذة عن الصحابي الجليل 

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

استشهد والده في استشهد والده في   ––للهجرة للهجرة   3434وتوفي وتوفي   ––قبل الهجرة قبل الهجرة   5151ولد ولد   ––  أمه أنيسة بنت أبي حارثةأمه أنيسة بنت أبي حارثة

  شهد الخندق وبيعة الرضوانشهد الخندق وبيعة الرضوان  ––أحد أحد 

  حديثحديث  55553131سنة سنة     وى عن النبيوى عن النبيرر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إياكم والجلوس على الطرقات ، فقالوا : ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها إياكم والجلوس على الطرقات ، فقالوا : ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال : قال :   عن النبي عن النبي   عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري 

ض البصر ، وكف األذى ، ورد السالم ، ض البصر ، وكف األذى ، ورد السالم ، . قال : فإذا أبيتم إال الجلوس فأعطوا الطريق حقها ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال ) غ. قال : فإذا أبيتم إال الجلوس فأعطوا الطريق حقها ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال ) غ

  وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر(وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر(

 

الطريق مكان عام وملك للجميع ويستخدمه الناس الطريق مكان عام وملك للجميع ويستخدمه الناس 

  ليبلغوا حاجاتهم الحياتيةليبلغوا حاجاتهم الحياتية

 

اهتمام اإلسالم اهتمام اإلسالم 

  بالطريقبالطريق
  ل مسلم أن يحرص عليهال مسلم أن يحرص عليهاككيجب على يجب على   خمسةخمسةاهتم اإلسالم بالطريق وأعطى له حقوقاً اهتم اإلسالم بالطريق وأعطى له حقوقاً 

حقوق حقوق 

  الطريقالطريق

 

 

ريق في الوقت ريق في الوقت كان الطريق في الماضي وعراً غير مرصوف أما الطكان الطريق في الماضي وعراً غير مرصوف أما الط

  الحاضر فهو مرصوف ومزين باألنوار وهذا من نعم الله عليناالحاضر فهو مرصوف ومزين باألنوار وهذا من نعم الله علينا

 

  غض البصرغض البصر

88  

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

  طويالً سواء كان رجالً أو امرأةطويالً سواء كان رجالً أو امرأة

22  

  كف األذىكف األذى

القولي / كالغيبة والنميمة والسخرية القولي / كالغيبة والنميمة والسخرية 

  والفعلي / كالمضايقة وسد الطريقوالفعلي / كالمضايقة وسد الطريق

33  

  رد السالمرد السالم

/ سنة وأما / سنة وأما   إلقاءهإلقاءهوحكم وحكم 

  فرض كفايةفرض كفايةرده رده 

  األمر بالمعروفاألمر بالمعروف

44  

وهو كل ما أمر الله ورسوله به من معروف وهو كل ما أمر الله ورسوله به من معروف 

  ––االرشاد للطريق االرشاد للطريق   ––مثل الكلمة الطيبة مثل الكلمة الطيبة 

  إماطة األذى عن الطريقإماطة األذى عن الطريق  ––تشميت العاطس تشميت العاطس 

55  

  النهي عن المنكرالنهي عن المنكر

الكتابة الكتابة   ––كسر اإلنارة كسر اإلنارة   ––مثل إلقاء القاذورات مثل إلقاء القاذورات 

  والرعونةوالرعونةالصراخ الصراخ   ––على الجدران على الجدران 

 فوائد إعطاء الطريق حقه /

 –المحبة  –حسن السلوك  على الفرد /

 حسن المعاملة –اإليثار 

 االرتقاء -التآلف  –السالم  على المجتمع /

  التقويمالتقويم 

  عدد حقوق الطريق .عدد حقوق الطريق .  ––  55

  لماذا اهتم اإلسالم بالطريق ؟لماذا اهتم اإلسالم بالطريق ؟  ––  22

  ................حكم إلقاء السالم سنة ورده ....حكم إلقاء السالم سنة ورده ....  ––  33
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1414صفحة صفحة   ––  تكفير الذنوبتكفير الذنوب  الدرس الثاني :الدرس الثاني :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  ((  وال أذى وال غم حتى الشوكة يشاكها إال كفر الله بها من خطاياهوال أذى وال غم حتى الشوكة يشاكها إال كفر الله بها من خطاياه

 

أسلم أسلم   ––الُمكنى بأبي هريرة الُمكنى بأبي هريرة   عبدالرحمن بن صخر الدوسيعبدالرحمن بن صخر الدوسيهو هو 

يةً يةً الصحابة حفظاً و رواالصحابة حفظاً و روا  أكثرأكثروكان وكان   ––  للهجرةللهجرة  77سنة سنة   خيبرخيبربب

  حديثاً عن النبي حديثاً عن النبي   53745374روى روى   ––للحديث للحديث 

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

 

البالء يمحو الذنوب ويرفع البالء يمحو الذنوب ويرفع 

الدرجات إذا صبر اإلنسان الدرجات إذا صبر اإلنسان 

  عليهعليه

 

  أنواع البالءأنواع البالء

 

  جسديةجسدية

 

  قلبيةقلبية

 

 
  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

  التقويم :التقويم :

  عرف البالء .عرف البالء .  ––  88

  ومتى أسلم ؟ومتى أسلم ؟  ما االسم الحقيقي ألبي هريرة ما االسم الحقيقي ألبي هريرة   ––  22

  عدد أنواع البالء مع التمثيل لكل نوع .عدد أنواع البالء مع التمثيل لكل نوع .  ––  33

  ما أصناف الناس أمام البالء ؟ما أصناف الناس أمام البالء ؟  ––  44

  من أشد الناس بالًء ؟من أشد الناس بالًء ؟  ––  55

  ؟؟  ما البالء الذي أصاب إبراهيم ما البالء الذي أصاب إبراهيم   ––  66

  طوات المتبعة أمام البالء ؟طوات المتبعة أمام البالء ؟ما الخما الخ  ––  77

األمراض واألحزان والمصائب من المكفرات تي تمحو ذنوب األمراض واألحزان والمصائب من المكفرات تي تمحو ذنوب 

  المؤمن وتزيد أجره حتى يمشي على األرض وليس عليه خطيئةالمؤمن وتزيد أجره حتى يمشي على األرض وليس عليه خطيئة

  إبراهيم إبراهيم 

 

 

  يونس يونس 

 

 

  محمد محمد 

 

 

  أيوب أيوب 

 

 

عاش يتيم األبوين وصبر عاش يتيم األبوين وصبر   سنةسنة  8181أصابه المرض أصابه المرض   ار في بطن الحوتار في بطن الحوتصص

  على أذية قومه الكبيرةعلى أذية قومه الكبيرة
  ساخط متذمرساخط متذمر

 

 
  صابر محتسبصابر محتسب

 

 

  الصالةالصالة

 

 

  الدعاءالدعاء

 

 
  قراءة القرآنقراءة القرآن

 

 

  الصدقةالصدقة

 

  الصبرالصبر 

 

 

  االستغفاراالستغفار

 

 



                                                                                                                                   11 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6565صفحة صفحة   ––طهارة ماء البحر طهارة ماء البحر   ::  لثلثالدرس الثاالدرس الثا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من   سأل رجل النبي سأل رجل النبي ) ) : : قال قال     أبي هريرةأبي هريرةعن عن 

  ((  : هو الطهور ماؤه الحل ميتته: هو الطهور ماؤه الحل ميتته  الله الله رسول رسول   الماء فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقالالماء فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال

 

  العلماءالعلماء  إذا أشكل عليك أمر شرعي فعليك أن تسألإذا أشكل عليك أمر شرعي فعليك أن تسأل

  الدين اإلسالمي دين يسر ينهى عن التشدد والتضييق على الناسالدين اإلسالمي دين يسر ينهى عن التشدد والتضييق على الناس

 

  التقويم :التقويم :

  ما حكم الوضوء من ماء البحر ؟ما حكم الوضوء من ماء البحر ؟  ––  88

  حكم األكل من ميتة البحر ؟حكم األكل من ميتة البحر ؟ما ما   ––  22

  ..  اكتب فائدتين استفدتهما من الحديث الشريفاكتب فائدتين استفدتهما من الحديث الشريف  ––  33

  إذا أشكل عليك حكم شرعي فإنك تسأل .........إذا أشكل عليك حكم شرعي فإنك تسأل .........  ––  44

  اكتب فائدتين من فوائد البحر .اكتب فائدتين من فوائد البحر .  ––  55

أنه رجل يخرج بالسفينة في البحر أنه رجل يخرج بالسفينة في البحر   وقد أشكل عليه أمر شرعي ، فأخبر النبي وقد أشكل عليه أمر شرعي ، فأخبر النبي   جاء رجل إلى النبي جاء رجل إلى النبي 

ويحمل معه ماًء قليالً ال يكفيه إال للشرب فهل يجوز له أن يتوضأ من ماء البحر ، ويحمل معه ماًء قليالً ال يكفيه إال للشرب فهل يجوز له أن يتوضأ من ماء البحر ، ه ه فيقضي وقتاً طويالً فيفيقضي وقتاً طويالً في

  علومة أخرى زائدة عن سؤاله وهي جواز أكل ميتة البحر .علومة أخرى زائدة عن سؤاله وهي جواز أكل ميتة البحر .بجواز ذلك وأعطاه مبجواز ذلك وأعطاه م  فأجابه النبي فأجابه النبي 

  أن تتوضأ من ماء البحرأن تتوضأ من ماء البحر  يجوزيجوز

  أكل ميتة البحر ويحرم أكل ميتة البرأكل ميتة البحر ويحرم أكل ميتة البر  يجوزيجوز

  عليناعلينامن نعم الله تعالى من نعم الله تعالى   نعمةنعمةالبحر البحر 

  السفر والتنقلالسفر والتنقل

 

 

  صيد السمكصيد السمك

 

  الوضوءالوضوء 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6363صفحة صفحة   ––  إرهاصات النبوة قبل المولدإرهاصات النبوة قبل المولد  ::  ولولالدرس األالدرس األ

ثم إنهم مع مرور ثم إنهم مع مرور الحنفاء الحنفاء وقد سموا بوقد سموا ب    إبراهيمإبراهيمكان العرب يعبدون الله تعالى على ملة كان العرب يعبدون الله تعالى على ملة 

وكان أشهر وكان أشهر ، ، الزمن بدولوا وعبدوا األصنام واتخذوها وسيلة للتقرب إلى الله بحسب زعمهم الزمن بدولوا وعبدوا األصنام واتخذوها وسيلة للتقرب إلى الله بحسب زعمهم 

  (...(...  للهبهبأصنام قريش صنم اسمه ) أصنام قريش صنم اسمه ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  وأد البناتوأد البنات  شرب الخمرشرب الخمر  الرباالربا

  الوفاءالوفاء  عةعةالشجاالشجا  الكرمالكرم

  أمر مخالف للعادة يؤيد به الله رسله قبل البعثةأمر مخالف للعادة يؤيد به الله رسله قبل البعثة

  تمثال مصنوع من حجر أو معدن مصنوع على هيئة معينةتمثال مصنوع من حجر أو معدن مصنوع على هيئة معينة  الصنم /الصنم /

  تمثال ليس له شكل أو مادة معينةتمثال ليس له شكل أو مادة معينة  الوثن /الوثن /

  قصةقصة

  سقوط األصنامسقوط األصنام

  اهتزاز إيوان كسرىاهتزاز إيوان كسرى

  ر المجوسر المجوسخمود ناخمود نا

  هزيمة أصحاب الفيلهزيمة أصحاب الفيل

بن عبدالله بن عبدالمطلب بن بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 

هاشم بن عبد مناف بن قصي بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 

  كالب بن مرة بن كعب بن لؤي ....كالب بن مرة بن كعب بن لؤي ....

  هو أبو القاسمهو أبو القاسم

  بن إبراهيم بن إبراهيم   وينتهي نسبه إلى إسماعيل وينتهي نسبه إلى إسماعيل 

أن يذبح أحد أبنائه إذا رزقه الله تعالى أن يذبح أحد أبنائه إذا رزقه الله تعالى   نذر عبدالمطلب جد النبي نذر عبدالمطلب جد النبي 

ا رزق بالعشرة أقرع بينهم فوقع االختيار على ا رزق بالعشرة أقرع بينهم فوقع االختيار على من الولد ، فلممن الولد ، فلم  5151

فمنعته قريش من ذلك ثم أشارت عليه امرأة فمنعته قريش من ذلك ثم أشارت عليه امرأة   عبدالله والد النبي عبدالله والد النبي 

  ددأن يقرع بينه وبين عشرة من اإلبل فإن خرجت على عبدالله زاأن يقرع بينه وبين عشرة من اإلبل فإن خرجت على عبدالله زا

عشرة أخرى حتى تقع القرعة على اإلبل ، فظل يزيد فيها حتى عشرة أخرى حتى تقع القرعة على اإلبل ، فظل يزيد فيها حتى 

  بلغت مائة فنحرها ووزع لحمهابلغت مائة فنحرها ووزع لحمها
  و عبدالله والد النبي و عبدالله والد النبي   إسماعيل إسماعيل   ااالذبيحين همالذبيحين هم

  جد النبي جد النبي   هاشمهاشمنبذة عن نبذة عن 

  الفرق بين الصنم والوثنالفرق بين الصنم والوثن

كان ذا شرف بين قومه ، وهو أول من سن رحلة الشتاء والصيف كان ذا شرف بين قومه ، وهو أول من سن رحلة الشتاء والصيف 

اً وقد تولى الرفادة والسقاية للحجاج و اً وقد تولى الرفادة والسقاية للحجاج و كما يزعمون ، وكان موسركما يزعمون ، وكان موسر

  ورثها ألبنائه من بعدهورثها ألبنائه من بعده

  الطعام الذي يصنع للحجاج للضيافة وكان يطعمهم الثريدالطعام الذي يصنع للحجاج للضيافة وكان يطعمهم الثريدالرفادة / الرفادة / 

  ملئ الماء للحجاج وتحليته بالتمر والزبيبملئ الماء للحجاج وتحليته بالتمر والزبيبالسقاية / السقاية / 

 

  أن يكون أحب إليك من كل شيء بعد اللهأن يكون أحب إليك من كل شيء بعد الله

  العمل بسنتهالعمل بسنته

  نشر دعوته والدفاع عنهانشر دعوته والدفاع عنها

  الصالة عليه كلما ذكرالصالة عليه كلما ذكر

  اتباعه وعدم االبتداعاتباعه وعدم االبتداع  وجوب طاعتهوجوب طاعته

  األمةاألمة  علىعلى    النبيالنبي  حقوقحقوق

من صلى علّي صالة واحدة من صلى علّي صالة واحدة : ) : )   قال : قال رسول الله قال : قال رسول الله   عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك 

  ((  صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجاتصلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات

 

اذكر اثنين من األخالق الفاسدة عن العرب اذكر اثنين من األخالق الفاسدة عن العرب   التقويم :التقويم :

اكتب اثنين من إرهاصات النبوة اكتب اثنين من إرهاصات النبوة   ––واثنين من الحسنة واثنين من الحسنة 

  على أمتهعلى أمته  ما حقوق النبي ما حقوق النبي   ––عرف الرفادة عرف الرفادة   ––

 

  7878صفحة صفحة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  3333صفحة صفحة   ––    والدة النبيوالدة النبي  الدرس الثاني :الدرس الثاني :

آمنة آمنة من أرفع قريش نسباً فوالده هو عبدالله بن عبدالمطلب سيد قريش ووالدته من أرفع قريش نسباً فوالده هو عبدالله بن عبدالمطلب سيد قريش ووالدته   كان النبي كان النبي 

  ضعاً ...ضعاً ...أفضل نساء قريش نسباً وموأفضل نساء قريش نسباً ومو  بنت وهببنت وهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التقويم :التقويم :

  في عام يُعرف بعام ...............................في عام يُعرف بعام ...............................  ولد النبي ولد النبي   ––  55

  ............................... و .................................................................. و ...................................هم ..هم ..  مرضعات النبي مرضعات النبي   --22

  ما معنى كلمة ) يتيم ( ؟ما معنى كلمة ) يتيم ( ؟  ––  33

  في الرضاعة .في الرضاعة .  اذكر أسماء اثنين من إخوان النبي اذكر أسماء اثنين من إخوان النبي   ––  44

  لماذا غزا أبرهة الحبشي الكعبة وأراد هدمها ؟لماذا غزا أبرهة الحبشي الكعبة وأراد هدمها ؟  ––  11

  ثويبةثويبة

    مرضعات النبيمرضعات النبي

 

يوم االثنين يوم االثنين 

ربيع ربيع   8282

  األولاألول

    ولد النبي ولد النبي 

  ويعرف بعام الفيلويعرف بعام الفيل

  في مكة المكرمةفي مكة المكرمة  576576عام عام 

وكان رافعاً رأسه إلى السماء يمد سبابته بالتوحيد ، وكان رافعاً رأسه إلى السماء يمد سبابته بالتوحيد ، 

ولم تجد والدته في والدته ألم الحمل وال مشقة الوضع ولم تجد والدته في والدته ألم الحمل وال مشقة الوضع 

، وقد أعلم اليهود والنصارى جده بأنه سيكون له شأن ، وقد أعلم اليهود والنصارى جده بأنه سيكون له شأن 

  ه محمداً ه محمداً عظيم فسماعظيم فسما

  وقد مات والده وهو حملوقد مات والده وهو حمل

  فعاش يتيماً فعاش يتيماً 

أول من أرضعه بعد أمه وكانت موالة أول من أرضعه بعد أمه وكانت موالة 

ألبي لهب وأرضعت قبله عمه حمزة ألبي لهب وأرضعت قبله عمه حمزة 

  فصار أخوه بالرضاعةفصار أخوه بالرضاعة

  حليمة السعديةحليمة السعدية

وظل عندها حتى بلغ الرابعة وإخوته وظل عندها حتى بلغ الرابعة وإخوته 

أنيسة أنيسة   ––من الرضاعة منها / عبدالله من الرضاعة منها / عبدالله 

  بن عبدالعزىبن عبدالعزى  الشيماء أبناء الحارثالشيماء أبناء الحارث  ––

وكان من عادة العرب اتخاذ المرضعات وكان من عادة العرب اتخاذ المرضعات 

ويتقن اللغة ويتقن اللغة   ––حتى / يتقوى جسم الولد حتى / يتقوى جسم الولد 

  العربيةالعربية

هدم الكعبة وتحويل هدم الكعبة وتحويل   أبرهة الحبشيأبرهة الحبشيحاول حاول 

الحج إلى كنيسة بناها في اليمن ألنه كان الحج إلى كنيسة بناها في اليمن ألنه كان 

من النصارى فحمى الله تعالى بيته من النصارى فحمى الله تعالى بيته 

الحرام وأرسل طيراً أبابيل رجمت أبرهة الحرام وأرسل طيراً أبابيل رجمت أبرهة 

بحجارة من سجيل ، وكانت هذه بحجارة من سجيل ، وكانت هذه وجيشة وجيشة 

ً   5555بـ بـ   الحادثة قبل والدة النبي الحادثة قبل والدة النبي  ً يوما   يوما
  مفردات جديدةمفردات جديدة

 

  اليتيماليتيم

  أبابيلأبابيل

  سجيلسجيل

  هو الصغير الذي مات والدههو الصغير الذي مات والده

  جماعات متفرقة متتابعةجماعات متفرقة متتابعة

  طين متحجر محرقطين متحجر محرق
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  المدرسيالمدرسي  بالكتاببالكتاب  3333صفحة صفحة   ––وكفالة جده ثم عمه وكفالة جده ثم عمه   يتمه يتمه   ::  لثلثالدرس الثاالدرس الثا

عاش يتيماً فقد مات والده وهوحمل في بطن أمه ، وقد تولى الرب عاش يتيماً فقد مات والده وهوحمل في بطن أمه ، وقد تولى الرب   علمنا فيما سبق أن النبي علمنا فيما سبق أن النبي 

  واصطنعه لحمل الرسالة ... واصطنعه لحمل الرسالة ...   تبارك تعالى رعايته تبارك تعالى رعايته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البالغةالبالغة

في في   أقام النبي أقام النبي 

  سنواتسنوات  44البادية البادية 

 

  التقويم :التقويم :

  عند وفاة والدته ؟عند وفاة والدته ؟  كم كان عمر النبي كم كان عمر النبي   ––  88

  بعد وفاة والدته ؟بعد وفاة والدته ؟  من الشخص الذي كفل النبي من الشخص الذي كفل النبي   ––  22

  ؟؟  ما اسم حاضنة النبي ما اسم حاضنة النبي   ––  33

  ما سبب اختيار عبدالمطلب ألبي طالب لكفالة النبي من بعده ؟ما سبب اختيار عبدالمطلب ألبي طالب لكفالة النبي من بعده ؟  ––  44

  أربع سنوات في البادية  .أربع سنوات في البادية  .  مكوث النبي مكوث النبي علل : علل :   ––  55

) بركة الحبشية ( ) بركة الحبشية (   أم أيمنأم أيمنحضنته حضنته 

بعد وفاة أمه وصار في كفالة جده بعد وفاة أمه وصار في كفالة جده 

  رق له رقة شديدةرق له رقة شديدةحباً شديداً وحباً شديداً و  أحب عبدالمطلب النبي أحب عبدالمطلب النبي   عبدالمطلبعبدالمطلب

دعوا ابني هذا فو دعوا ابني هذا فو 

 ً ً الله إن له لشأنا   الله إن له لشأنا

 

  يقبله أمام الناسيقبله أمام الناس

 

 

  بني النجاربني النجارخرجت والدته لتزور أخواله من خرجت والدته لتزور أخواله من 

وخادمتها أم أيمن فمكثت وخادمتها أم أيمن فمكثت   مع جده عبدالمطلبمع جده عبدالمطلب

عندهم شهراً ثم أرادت العودة ، فأصابها عندهم شهراً ثم أرادت العودة ، فأصابها 

  فماتت هناك فماتت هناك   بين مكة والمدينةبين مكة والمدينةمرض وهي مرض وهي 

 

 

  يؤثره على أوالدهيؤثره على أوالده

 

 

  حسن البيانحسن البيان

  جودة األلفاظجودة األلفاظ

  وتعلم فيهاوتعلم فيها

  يجلسه على فراشهيجلسه على فراشه

 

 

  كان يقول عنه :كان يقول عنه :

  توفي جد النبي توفي جد النبي 

  مكةمكةعبدالمطلب في عبدالمطلب في 

عهد كفاله عهد كفاله قبل أن يتوفى عبدالمطلب قبل أن يتوفى عبدالمطلب 

    أبوطالبأبوطالبحفيده إلى ابنه حفيده إلى ابنه 
 ً ً أنقاهم قلبا   أنقاهم قلبا

 

 

  أجملهم صبراً أجملهم صبراً 

 

 

 ً ً أكثرهم عطفا   أكثرهم عطفا

 

 

و صغير على و صغير على وهوهوقام برعايته وقام برعايته   كفل أبوطالب النبي كفل أبوطالب النبي 

  الرغم من كثرة عياله ، فعوضه عن حنان أمه وأبيهالرغم من كثرة عياله ، فعوضه عن حنان أمه وأبيه

وأرسله ربه باإلسالم دافع أبوطالب عنه وأرسله ربه باإلسالم دافع أبوطالب عنه   ثم لما كبر ثم لما كبر 

لحكمة أرادها لحكمة أرادها   ––وحماه وناضل في ذلك ، ولكنه مع ذلك وحماه وناضل في ذلك ، ولكنه مع ذلك 

  ومات على الشركومات على الشركلم يسلم أبوطالب لم يسلم أبوطالب   ––الله الله 

وقد خفف الله تعالى عنه العذاب بسبب إحاطته وقد خفف الله تعالى عنه العذاب بسبب إحاطته 

و في ضحضاح من نار ولوال و في ضحضاح من نار ولوال فهفه  وحمايته للنبي وحمايته للنبي 

  لكان في الدرك األسفل منهالكان في الدرك األسفل منها  النبي النبي 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  3333صفحة صفحة   ––المياه وأنواعها المياه وأنواعها   ::  ولوللدرس األلدرس األاا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  اإليماناإليمان  نصفنصفاهتم اإلسالم بالطهارة اهتماماً كبيراً فجعل الطهارة اهتم اإلسالم بالطهارة اهتماماً كبيراً فجعل الطهارة 

 

  ليتطهر بهليتطهر به  الماءالماءسخر الله لإلنسان سخر الله لإلنسان 

 

  هي رفع الحدث وزوال الخبثهي رفع الحدث وزوال الخبث

 

  ––األنهار األنهار   ––البحار البحار   ––األمطار األمطار 

  اآلباراآلبار  ––الينابيع الينابيع 

 

  معنويةمعنوية

  طهورطهور

  جعل الطهارة نصف اإليمانجعل الطهارة نصف اإليمان

 

 

    أقسامهأقسامه

  يوجب الوضوءيوجب الوضوء  أصغر /أصغر /

  غسلغسليوجب اليوجب ال  أكبر /أكبر /
  حسيةحسية

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

  األمر بالوضوءاألمر بالوضوء

 

 

  لى الغسللى الغسلالحث عالحث ع

 

 

  الوصية بتنظيف الثيابالوصية بتنظيف الثياب

 

 

  طاهرطاهر

  نجسنجس

أنواع أنواع 

  المياهالمياه

وهو كل ما نبع من األرض أو نزل وهو كل ما نبع من األرض أو نزل   وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيرهوهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره

وال وال من السماء ويدخل فيه مياه األمطار والثلج والبحار واألنهار .. من السماء ويدخل فيه مياه األمطار والثلج والبحار واألنهار .. 

  يرتفع الحدث إال به يرتفع الحدث إال به 

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

  بمخالطة طاهر مثل الزعفرانبمخالطة طاهر مثل الزعفران

  وهو ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل أو كان كثيراً وتغير بها أحد أوصافهوهو ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل أو كان كثيراً وتغير بها أحد أوصافه

ماء الكثير هو ما زاد على القلتين أي بمقدار عشرين ماء الكثير هو ما زاد على القلتين أي بمقدار عشرين الال

  لتراً تقريباً أما القليل فهو ما كان دون القلتينلتراً تقريباً أما القليل فهو ما كان دون القلتين

 

 

    التقويم :التقويم :

  عرف الطهارة .عرف الطهارة .  ––  88

  اذكر أنواع الطهارة .اذكر أنواع الطهارة .  ––  22

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

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

  يرفع الحدث منها ؟يرفع الحدث منها ؟

 

سددوا سددوا : " : "   قال رسول الله قال رسول الله   ::  1313صفحة صفحة حديث حفظ حديث حفظ 

الصالة وال يحافظ على الصالة وال يحافظ على وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم 

  ""  الوضوء إال مؤمنالوضوء إال مؤمن
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  3333صفحة صفحة   --النجاسات الحسية والحكمية وكيفية التطهر منها النجاسات الحسية والحكمية وكيفية التطهر منها   الدرس الثاني :الدرس الثاني :

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  التي يجب على المسلم التطهر منهاالتي يجب على المسلم التطهر منهاهي القذارة هي القذارة 

  كل ما خرج من فرجي اآلدميكل ما خرج من فرجي اآلدمي

  حكميةحكمية  حسيةحسية

  بول وروث غير مأكول اللحمبول وروث غير مأكول اللحم

  السمك والجرادالسمك والجرادالميتة ويستثنى ميتة الميتة ويستثنى ميتة 

  الدمالدم

  الخمرالخمر

  الخنزيرالخنزير  الكلبالكلب

وهي التي اليبقى أثرها واضحاً مثل البول يصيب وهي التي اليبقى أثرها واضحاً مثل البول يصيب 

  الثوب ثم يجفالثوب ثم يجف

  حكم التطهر من النجاساتحكم التطهر من النجاسات

  واجبواجب

  البدن والثوبالبدن والثوب

  األرضاألرض

  النعل والخفالنعل والخف

 

  اإلناء الذي يشرب فيه الكلباإلناء الذي يشرب فيه الكلب

 

  بالغسل بالماءبالغسل بالماء

 

  إذا كانت النجاسة سائالً نصب الماء إذا كانت النجاسة لها جرم نزيله ثم نصب الماءإذا كانت النجاسة سائالً نصب الماء إذا كانت النجاسة لها جرم نزيله ثم نصب الماء

 

 

  نغسله سبع مرات أوالها بالترابنغسله سبع مرات أوالها بالتراب

 

 

  بالدلك على التراببالدلك على التراب

 

 

  ولغ في جامد يلقى ما أصابه لعابه وما حوله وينتفع بهولغ في جامد يلقى ما أصابه لعابه وما حوله وينتفع به  إذاإذا

 

 

    التقويم :التقويم :

  النجاسة .النجاسة .عرف عرف   ––  88

  ما حكم التطهر من النجاسة ؟ما حكم التطهر من النجاسة ؟  ––  22

  عدد أنواع النجاسات .عدد أنواع النجاسات .  ––  33

  اذكر ثالثة من النجاسات الحسية .اذكر ثالثة من النجاسات الحسية .  ––  44

  كيف تطهر النعل إذا أصابته النجاسة ؟كيف تطهر النعل إذا أصابته النجاسة ؟  ––  55

 

ال يقبل الله ال يقبل الله : " : "   قال رسول الله قال رسول الله   ::  1111صفحة صفحة حديث حفظ حديث حفظ 

  ""وال صدقة من غلول وال صدقة من غلول صالة إال بطهور صالة إال بطهور 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2222صفحة صفحة   ––الوضوء مشروعيته وفضله الوضوء مشروعيته وفضله   س الثالث :س الثالث :الدرالدر

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ً ً يصير اإلنسان طاهراً ونظيفا   يصير اإلنسان طاهراً ونظيفا

 

هو استعمال الماء الطهور في أعضاء هو استعمال الماء الطهور في أعضاء 

  مخصوصةمخصوصةمخصوصة بكيفية مخصوصة بكيفية 

  الكتابالكتاب

  الطوافالطواف  الصالةالصالة

  يرفع الدرجاتيرفع الدرجات

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى   له تعالى )له تعالى )قوقو

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

    ((  وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبينوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

  2222صفحة صفحة حفظ حفظ حديث حديث 

    التقويم :التقويم :

  ..  الوضوءالوضوء  عرفعرف  ––  88

  ..  اثنين من فوائد الوضوءاثنين من فوائد الوضوءاذكر اذكر   ––  22

  ..وضوء وضوء دلل على مشروعية الدلل على مشروعية ال  ––  33

  اذكر فائدتين من فوائد الوضوء .اذكر فائدتين من فوائد الوضوء .  ––  44

  ما الحاالت التي يجب فيها الوضوء ؟ما الحاالت التي يجب فيها الوضوء ؟  ––  55

  الحاالت التي يستحب فيها الوضوء .الحاالت التي يستحب فيها الوضوء .ما ما   ––  66

 

  يبيح الصالةيبيح الصالة

 

  ينشط الجسم للعبادةينشط الجسم للعبادة

 

  السنةالسنة

ال يقبل ال يقبل قال : ) قال : )   عن النبي عن النبي عن أبي هريرة عن أبي هريرة 

    ((  الله صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأالله صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

8 2 

  يمحو الخطايايمحو الخطايا

  يميز المسلم يوم القيامةيميز المسلم يوم القيامة

  مس المصحفمس المصحف

  ((أن اليمس القرآن إال طاهر  أن اليمس القرآن إال طاهر  : ) : )   قال قال   ((لطواف حول البيت مثل الصالة لطواف حول البيت مثل الصالة اا: ) : )   قال قال   ((ال تقبل صالة بغير طهور ال تقبل صالة بغير طهور : ) : )   قال قال 

  عند ذكر الله تعالىعند ذكر الله تعالى

  عند النومعند النوم

  التجديد لكل صالةالتجديد لكل صالة
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2323صفحة صفحة   ––الوضوء صفته وفرائضه وسننه الوضوء صفته وفرائضه وسننه   الدرس الرابع :الدرس الرابع :

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  النيةالنية

  التسميةالتسمية

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم   قوله تعالى )قوله تعالى )

    ((  ينينوأرجلكم إلى الكعبوأرجلكم إلى الكعب

    التقويم :التقويم :

  الوضوء .الوضوء .فرائض فرائض عرف عرف   ––  88

  ..  مع الدليلمع الدليل  الوضوءالوضوء  فرائضفرائضاذكر اثنين من اذكر اثنين من   ––  22

  ..  عرف السنةعرف السنة  ––  33

  ..  اثنين من سنن الوضوءاثنين من سنن الوضوءاذكر اذكر   ––  44

  اذكر اثنين من مكروهات الوضوءاذكر اثنين من مكروهات الوضوء  ––  55

  ..  مع شرح مبسطمع شرح مبسط  ن نواقض الوضوءن نواقض الوضوءاذكر اثنين ماذكر اثنين م  ––  66

 

  ستةستة، وهي ، وهي   وهي التي اليتم الوضوء واليصح إال بهاوهي التي اليتم الوضوء واليصح إال بها

 

غسل الوجه من منابت غسل الوجه من منابت 

  الشعر إلى أسفل الذقنالشعر إلى أسفل الذقن

  السواكالسواك

  غسل الكفين ثالثاً غسل الكفين ثالثاً 

  ((  إنما األعمال بالنياتإنما األعمال بالنيات: ) : )   قال قال 

  والسنة هي ما يثاب فاعلها واليأثم تاركهاوالسنة هي ما يثاب فاعلها واليأثم تاركها

  الوضوء في مكان نجسالوضوء في مكان نجس

  غسل اليدين إلى المرفقينغسل اليدين إلى المرفقين

  الترتيبالترتيب  غسل الرجلين مع الكعبينغسل الرجلين مع الكعبين  الرأسالرأس  مسحمسح

  المضمضةالمضمضة

  االستنشاقاالستنشاق
  مسح األذنمسح األذن

  التيامنالتيامن

  ((لوال أن أشق على المؤمنين ألمرتهم بالسواك ..  لوال أن أشق على المؤمنين ألمرتهم بالسواك ..  : ) : )   قال قال   ((ال وضوء لمن لم يذكر اسم الله  ال وضوء لمن لم يذكر اسم الله  : ) : )   قال قال 

  ((فغرف غرفة فمضمض واستنشق ..  فغرف غرفة فمضمض واستنشق ..  في الحديث : ) في الحديث : ) 

إذا لبستم وإذا إذا لبستم وإذا : ) : )   قال قال 

  ((ابدءوا بأيامنكم  ابدءوا بأيامنكم  توضأتم فتوضأتم ف

  855855صفحة صفحة   حفظحفظ  حديثحديث

  لفعله لفعله 

  لفعله لفعله 

  ترك السننترك السنن  اإلسراف بالماءاإلسراف بالماء  الزيادة على الثالثالزيادة على الثالث

  توضأ رسول الله توضأ رسول الله يث : ) يث : ) في الحدفي الحد  خوفاً من تطايرهاخوفاً من تطايرها

  ((ثالثاً ثالثاً فقال : من زاد فقد أساء  ثالثاً ثالثاً فقال : من زاد فقد أساء  
  لفوات األجر الكثيرلفوات األجر الكثير  ((  إنه اليحب المسرفينإنه اليحب المسرفينلقوله تعالى ) لقوله تعالى ) 

  كل ماخرج من السبيلينكل ماخرج من السبيلين

  النوم الثقيلالنوم الثقيل

  زوال العقلزوال العقل

  مس الفرجمس الفرج

  الردةالردة

  وهي ما يبطل بها الوضوءوهي ما يبطل بها الوضوء

  بباطن الكف واألصابعبباطن الكف واألصابع  من بول أو ريح أو غائطمن بول أو ريح أو غائط

  أي ترك اإلسالم إلى الكفرأي ترك اإلسالم إلى الكفر  بإغماء أو سكر أو جنونبإغماء أو سكر أو جنون
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  545455صفحة صفحة   ––الحلم واألناة الحلم واألناة   الدرس الثاني :الدرس الثاني :

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

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

  ... ...   الحلم واألناةالحلم واألناة  في هذا الدرس لنتعلم أكثر عن صفتيفي هذا الدرس لنتعلم أكثر عن صفتي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  عدم مقابلة اإلساءة والمعصية باالنتقام والعقوبةعدم مقابلة اإلساءة والمعصية باالنتقام والعقوبة

 

التأني من الله التأني من الله : " : "   أنه قال : قال رسول الله أنه قال : قال رسول الله   عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك 

والعجلة من الشيطان ، وما شيء أكثر معاذير من الله ، وما من شيء والعجلة من الشيطان ، وما شيء أكثر معاذير من الله ، وما من شيء 

  ""أحب إلى الله من الحمد أحب إلى الله من الحمد 

  التقويم :التقويم :

  عرف الحلم .عرف الحلم .  ––  55

  ..  اذكر اثنين من فوائد الحلم واألناةاذكر اثنين من فوائد الحلم واألناة  ––  22

  آثار الغضب على ) اللسان ( ؟آثار الغضب على ) اللسان ( ؟ما ما   ––  33

    نسان عند اشتداد غضبه ؟نسان عند اشتداد غضبه ؟ماذا يقول اإلماذا يقول اإل  ––  44

  متى يكون الغضب قوة خير ؟متى يكون الغضب قوة خير ؟  ––  11

 

  عقل وعدم االستعجالعقل وعدم االستعجالتتالال

  تقي صاحبها الشرتقي صاحبها الشر  وسعة الصدروسعة الصدر  دليل على كمال العقلدليل على كمال العقل  تكسب محبة اللهتكسب محبة الله

  القلوب وتنشر المحبةالقلوب وتنشر المحبةتؤلف تؤلف   صفة من صفات الله وعباده الصالحينصفة من صفات الله وعباده الصالحين

نهى اإلسالم عن نهى اإلسالم عن 

  الغضبالغضب

  ((  ال تغضبال تغضب( وردد مراراً ) ( وردد مراراً )   ال تغضبال تغضب) )   ، فقال ، فقال   فقال أوصنيفقال أوصني  جاء رجل إلى النبي جاء رجل إلى النبي 

 
  آثار الغضبآثار الغضب

  على اللسانعلى اللسان

  على القلبعلى القلب

  على الصورةعلى الصورة

  ينطلق بالفحش والشتائمينطلق بالفحش والشتائم

 
  يظهر الحقد والحسد وإضمار السوءيظهر الحقد والحسد وإضمار السوء

 

  تتغير مالمحه وتصير قبيحةتتغير مالمحه وتصير قبيحة

 

  أعوذ بالله من الشيطان الرجيمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 

  تعويد النفس على الحلم واألناةتعويد النفس على الحلم واألناة

  حين يكون لله وللدين وللشرف وللوطن حين يكون لله وللدين وللشرف وللوطن  

 

  551551صفحة صفحة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  552552صفحة صفحة   ––الوفاء بالعهد والوعد الوفاء بالعهد والوعد   لدرس الثالث :لدرس الثالث :اا

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

  ... ...   من سمات اإليمان والوصول إلى أعالي الجنانمن سمات اإليمان والوصول إلى أعالي الجنان

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

ربع من كن فيه كان منافقاً ربع من كن فيه كان منافقاً أأ: " : "   أنه قال : قال رسول الله أنه قال : قال رسول الله     عبدالله بن عمرعبدالله بن عمرعن عن 

فاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، فاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، خالصاً ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نخالصاً ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من ن

  ""  إذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجرإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجروو

  التقويم :التقويم :

  ............................الوفاء بالعهد من صفات الـ ....الوفاء بالعهد من صفات الـ ....  ––  55

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

  اذكر خصلتي من خصال المنافق ؟اذكر خصلتي من خصال المنافق ؟  ––  33

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

  ما أثر الوفاء بالعهد على حياة اإلنسان ؟ما أثر الوفاء بالعهد على حياة اإلنسان ؟  ––  11

 

  المؤمنين واألخيارالمؤمنين واألخيار

التفريط بالعهد ونقضه التفريط بالعهد ونقضه 

  لمنافقلمنافقاامن صفات من صفات 

  الوفاء بالعقدالوفاء بالعقد  الوفاء بالعهدالوفاء بالعهد

  ررالوفاء بالنذالوفاء بالنذ  الوفاء بالوعدالوفاء بالوعد

  هو تطابق صدق اللسان بالعملهو تطابق صدق اللسان بالعمل

  هو ما يعد به اإلنسان غيرههو ما يعد به اإلنسان غيره

  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 

المسلم الذي يتحلى بصفة الوفاء المسلم الذي يتحلى بصفة الوفاء 

  يعيش سعيداً في حياتهيعيش سعيداً في حياته

  الموفون بالعهد هم أولوا األلبابالموفون بالعهد هم أولوا األلباب

  825825حديث حفظ صفحة حديث حفظ صفحة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  212155صفحة صفحة   ––  نظرة اإلسالم إلى الشبابنظرة اإلسالم إلى الشباب  الدرس األول :الدرس األول :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سالم على فئة الشبابسالم على فئة الشبابت أو تهدم لذا حرص اإلت أو تهدم لذا حرص اإلالشباب هم عماد األمة وقوامها ، وبهم تبنى المجتمعاالشباب هم عماد األمة وقوامها ، وبهم تبنى المجتمعا

 

  اهتم القرآن بهم حينما ذكر قصة أصحاب الكهف وهم من الشباب الصالحاهتم القرآن بهم حينما ذكر قصة أصحاب الكهف وهم من الشباب الصالح

 
  اغتنم خمساً قبل خمس ) ... وشبابك قبل هرمك ... (اغتنم خمساً قبل خمس ) ... وشبابك قبل هرمك ... (  اهتمت السنة بهم فقال النبي اهتمت السنة بهم فقال النبي 

  مراحل حياة اإلنسانمراحل حياة اإلنسان

 

  الشيخوخةالشيخوخة  الشبابالشباب  المراهقةالمراهقة  الطفولةالطفولة

  النضج العقليالنضج العقلي

 

  سنةسنة  8383من الميالد إلى من الميالد إلى 

 

  الرشدالرشد

  سنةسنة  8787إلى إلى   8484من من 

 

  سنةسنة  2222إلى إلى   8181من من 

 

  سنةسنة  6565إلى إلى   3535من من 

 

  إلى الوفاةإلى الوفاة  6565من من 

 

  النضج الجسديالنضج الجسدي

 

  ج الفكريج الفكريالنضالنض

 

أفقه المسلمات أفقه المسلمات 

  وأعلمهمن بأمور الدينوأعلمهمن بأمور الدين
تولى إمارة جيش وهو في تولى إمارة جيش وهو في 

  السابعة عشرةالسابعة عشرة

  كانت تحمل الطعام للنبي كانت تحمل الطعام للنبي 

  في الغارفي الغار

  ––الصالة الصالة   ––العمل بالسنة العمل بالسنة   ––عبادة الله عبادة الله 

التحلي باألخالق التحلي باألخالق   ––طاعة الوالدين طاعة الوالدين   ––الصيام الصيام 

الحسنة ) كالصدق واألمانة واألدب والحلم الحسنة ) كالصدق واألمانة واألدب والحلم 

  والتعاون والمبادرة للخير واألناة ... (والتعاون والمبادرة للخير واألناة ... (

  أسامة بن زيدأسامة بن زيد

 

  أبي بكرأبي بكر  أسماء بنتأسماء بنت

 

  مصعب بن عميرمصعب بن عمير

 

  عائشة بنت أبي بكرعائشة بنت أبي بكر

كان سفيراً ألهل المدينة كان سفيراً ألهل المدينة  

  يعلمهم الدينيعلمهم الدين

  نحو نفسهنحو نفسه

 

  نحو أسرتهنحو أسرته

 

  نحو مجتمعهنحو مجتمعه

 

  نحو أمتهنحو أمته

يحافظ على روحه بالعبادات يحافظ على روحه بالعبادات  

  وجسده باألكل الصحي والرياضةوجسده باألكل الصحي والرياضة

طاعة والديه وصلة أرحامه طاعة والديه وصلة أرحامه 

  وقضاء حاجياتهموقضاء حاجياتهم

يحافظ على مرافقه ويشارك في يحافظ على مرافقه ويشارك في 

  رفع شأنهرفع شأنه

يعتز بأمته ويدافع عنها ويكون يعتز بأمته ويدافع عنها ويكون 

  عضواً فعاالً في تقدمهاعضواً فعاالً في تقدمها

  التقويم :التقويم :

  اذكر نموذجاً إسالمياً شاباً برع في مجال من المجاالت .        اذكر نموذجاً إسالمياً شاباً برع في مجال من المجاالت .          ––  33رحلة الشباب ؟                                          رحلة الشباب ؟                                          ما مميزات مما مميزات م  ––  88

  أمته .أمته .  ––ما واجب الشاب نحو / نفسه ما واجب الشاب نحو / نفسه   ––  44اذكر اثنين من التكاليف الشرعية الواجبةعلى الشاب ؟            اذكر اثنين من التكاليف الشرعية الواجبةعلى الشاب ؟              ––  22
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي536536صفحةصفحة  ––  تكوين اإلرادة اإليجابية لشخصية المسلم )الهوية(تكوين اإلرادة اإليجابية لشخصية المسلم )الهوية(  ::ثالثثالثالالالدرس الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ة الشاب المسلمة الشاب المسلمالشباب هم أساس بناء المجتمع ومصدر نجاحه ، وباإلرادة اإليجابية تتكون هويالشباب هم أساس بناء المجتمع ومصدر نجاحه ، وباإلرادة اإليجابية تتكون هوي

  هي قوة كامنة في داخل ذاتنا مصدرها الرغبة في التغير لألفضلهي قوة كامنة في داخل ذاتنا مصدرها الرغبة في التغير لألفضل

  وجود فكرة أساسيةوجود فكرة أساسية

  الصالةالصالة

 

  الصيامالصيام

 

  الحجالحج

 

  حفظ القرآن الكريمحفظ القرآن الكريم

  التقويم :التقويم :

  عرف اإلرادة .عرف اإلرادة .  ––  88

  اذكر مقومات اإلرادة .اذكر مقومات اإلرادة .  ––  22

  ما اإلرادة اإليجابية التي نحصل عليه من عبادة ) الصالة ( ؟ما اإلرادة اإليجابية التي نحصل عليه من عبادة ) الصالة ( ؟  ––  33

  على تكوين اإلرادة .على تكوين اإلرادة .  اذكر موقفين من السيرة يدالن على حرص النبي اذكر موقفين من السيرة يدالن على حرص النبي   ––  44

  اذكر اثنين من الوسائل المعينة على تكوين اإلرادة اإليجابية .اذكر اثنين من الوسائل المعينة على تكوين اإلرادة اإليجابية .  ––  55

  التحركالتحرك

  العملالعمل

  السؤال عن الحلقاتالسؤال عن الحلقات

  االشتراك بالحلقات والمدوامة على الحضوراالشتراك بالحلقات والمدوامة على الحضور

  مال والنفسمال والنفسالمساواة والجهاد بالالمساواة والجهاد بال  الصبر والشعور بالفقراءالصبر والشعور بالفقراء  تنهى عن الفحشاء والمنكرتنهى عن الفحشاء والمنكر

  المواقف الحياتيةالمواقف الحياتية

 

  الفتوحات اإلسالميةالفتوحات اإلسالمية

 

  األخالقياتاألخالقيات

 

  الهجرةالهجرة  --حفر الخندق حفر الخندق   ––فتح مكة فتح مكة 

  حبحبالال  --الكرم الكرم   ––الصدق الصدق   ––األمانة األمانة 

  تعميق اإليمان باللهتعميق اإليمان بالله

  االقتداء بسنة النبي االقتداء بسنة النبي 

  ممارسة هوايات مفيدةممارسة هوايات مفيدة

  اختيار الصحبة الصالحةاختيار الصحبة الصالحة

  تعويد النفس على الصبرتعويد النفس على الصبر
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  خاتمةخاتمةالال

  

الحمد لله على الدوام ، والصالة والسالم على خير األنام ، نبينا محمٍد عليه أفضل الحمد لله على الدوام ، والصالة والسالم على خير األنام ، نبينا محمٍد عليه أفضل 

  الصالة والسالمالصالة والسالم

  وبعد ...وبعد ...

فقد تمت بحمد الله عز وجل وعونه وبركته مذكرة مخططات وتشجيرات الصف فقد تمت بحمد الله عز وجل وعونه وبركته مذكرة مخططات وتشجيرات الصف 

/ /   8282/ /   3838السادس في الساعة الحادية عشرة ليالً من يوم السبت الموافق السادس في الساعة الحادية عشرة ليالً من يوم السبت الموافق 

  الحمد والمنة .الحمد والمنة .  ههعالى وحدعالى وحدتتلله لله م ، فم ، ف  25882588

تكون قد حققت الهدف الذي وضعت من أجله ، وهو تحبيب المتعلم تكون قد حققت الهدف الذي وضعت من أجله ، وهو تحبيب المتعلم أن أن   وأرجووأرجو

  بالمادة وتبسيطها عليه ، وتسهيلها له .بالمادة وتبسيطها عليه ، وتسهيلها له .

، وذخراً لي عنده يوم الدين ... اللهم ، وذخراً لي عنده يوم الدين ... اللهم واللهَ أسأل أن تكون خالصة لوجهه الكريم واللهَ أسأل أن تكون خالصة لوجهه الكريم 

  آمينآمين

  

  والحمد لله رب العالمينوالحمد لله رب العالمين

  

  

  

  الكندريالكندري  غنيغنيمحمد عبدالمحمد عبدال  أ. عثمانأ. عثمان
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