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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 ...

وقد قمت بفضل الله تعالى في وقد قمت بفضل الله تعالى في ، ، اُسند إلّي هذا العام تدريس الصف التاسع اُسند إلّي هذا العام تدريس الصف التاسع فقد فقد 

أطلقت عليها اسم مخططات وتشجيرات للصفوف أطلقت عليها اسم مخططات وتشجيرات للصفوف األعوام الماضية بإعداد مذكرة األعوام الماضية بإعداد مذكرة 

  السادس والسابع والثامن ، وبقي التاسع ..السادس والسابع والثامن ، وبقي التاسع ..

قني جل جالله إلتمامها قني جل جالله إلتمامها فففوفو  للصف التاسع ،للصف التاسع ،  فاستعنت بالواحد األحد على إعدادهافاستعنت بالواحد األحد على إعدادها

  فله عظيم الشكر والثناء والمنة .فله عظيم الشكر والثناء والمنة .

وهي على نفس النهج الذي انتهجته في ما سبقها من مذكرات .. فاللهم تقبل مني وهي على نفس النهج الذي انتهجته في ما سبقها من مذكرات .. فاللهم تقبل مني 

  إنك أنت السميع العليمإنك أنت السميع العليم

  

  

  

  

  

  الكندريالكندري  محمد عبدالغنيمحمد عبدالغني  أ. عثمانأ. عثمان
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5151صفحة صفحة   ––  حياة البرزخحياة البرزخ  الدرس األول :الدرس األول :

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ساعة الرحيل ساعة عصيبة وهي مصير لكل إنسان في هذه الحياة ليلقى ما قدمه من خير أو شرساعة الرحيل ساعة عصيبة وهي مصير لكل إنسان في هذه الحياة ليلقى ما قدمه من خير أو شر

 

  ) كل نفس ذائقة الموت () كل نفس ذائقة الموت (

 

ما ترددت عن شيء أنا ما ترددت عن شيء أنا إن الله قال : إن الله قال :   قال قال 

فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 

  ا أكره مساءتها أكره مساءتهوأنوأن
  هو انقطاع تعلق الروح بالبدنهو انقطاع تعلق الروح بالبدن

، ، الله الذي وهب الحياة لإلنسان هو الذي بيده استردادها الله الذي وهب الحياة لإلنسان هو الذي بيده استردادها 

ولهذه الحقيقة يجب على المسلم االستعداد لها بالعمل الصالح ولهذه الحقيقة يجب على المسلم االستعداد لها بالعمل الصالح 

من أحب لقاء الله أحب الله من أحب لقاء الله أحب الله ) )   فيلقى ربه وهو سعيد قال فيلقى ربه وهو سعيد قال 

  ((  لقاءهلقاءه

 

  الفترة الزمنية ما بين الموت والبعثالفترة الزمنية ما بين الموت والبعث

  تخرج نفسه سهلة كما تسيل القطرة من فم السقاءتخرج نفسه سهلة كما تسيل القطرة من فم السقاء

  حال الكافرحال الكافر  حال المؤمنحال المؤمن

  تكفنه المالئكة بكفن من الجنة مطيب بالطيبتكفنه المالئكة بكفن من الجنة مطيب بالطيب

  تفتح لهم أبواب السماءتفتح لهم أبواب السماء

  تسميه المالئكة بأحسن أسماءهتسميه المالئكة بأحسن أسماءه

  تخرج من جسده بصعوبة وتجعل في مسوح من نارتخرج من جسده بصعوبة وتجعل في مسوح من نار

  تُجعل روحه في مسوح من نار فتصبح ريحه نتنةتُجعل روحه في مسوح من نار فتصبح ريحه نتنة

  ال تفتح لهم أبواب السماءال تفتح لهم أبواب السماء

  تسميه المالئكة بأقبح أسماءهتسميه المالئكة بأقبح أسماءه

  تطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع في جسدهتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع في جسده  تعاد روحه إلى األرض بعد أن يكتب كتابه في عليينتعاد روحه إلى األرض بعد أن يكتب كتابه في عليين

بعد الفراغ من الدفن يرسل الله بعد الفراغ من الدفن يرسل الله 

  ليسأالنه ليسأالنه   منكر ونكيرمنكر ونكير

  ثبات المؤمنثبات المؤمن

  ارتباك الكافرارتباك الكافر

يجيب على أسئلتهم ويرى مقعده من يجيب على أسئلتهم ويرى مقعده من 

الجنة ويتمثل له عمله الصالح بشكل الجنة ويتمثل له عمله الصالح بشكل 

  رجل حسن الوجه طيب الريحرجل حسن الوجه طيب الريح

ال يوفق عند اإلجابة ويضرب بمطرقة ال يوفق عند اإلجابة ويضرب بمطرقة  

على رأسه ويرى مقعده من النار على رأسه ويرى مقعده من النار 

ويتمثل له عمله الخبيث بشكل رجل ويتمثل له عمله الخبيث بشكل رجل 

  قبيح الوجه نتن الرائحةقبيح الوجه نتن الرائحة

 

فمن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم فمن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم 

  ج منه فما بعده أشدج منه فما بعده أشدينين

ً قال تعالى : ) قال تعالى : )   --  11 ً النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ( ووجه الداللة أنه ( ووجه الداللة أنه   النار يعرضون عليها غدواً وعشيا

  ذكر أنهم يعرضون عليها بالغدو والعشي فهي غير نار يوم القيامةذكر أنهم يعرضون عليها بالغدو والعشي فهي غير نار يوم القيامة

  ((  مقعده بالغداة والعشيمقعده بالغداة والعشيإن أحدكم إذا مات عرض عليه إن أحدكم إذا مات عرض عليه : ) : )   قال قال   ––  22

  الكذبالكذب  الزناالزنا  الرباالربا  الغيبة والنميمةالغيبة والنميمة

  الموت بداء البطنالموت بداء البطن  الشهادة في سبيل اللهالشهادة في سبيل الله

  الموت يوم الجمعة أو ليلتهالموت يوم الجمعة أو ليلته  سورة الملكسورة الملك

  الدعاء له بعد الدفن مباشرةالدعاء له بعد الدفن مباشرة  الصالة عليهالصالة عليه

  الصدقة من األبناءالصدقة من األبناء  الصدقة الجاريةالصدقة الجارية

  رباطه في سبيل اللهرباطه في سبيل الله  الدعاء له مطلقاً الدعاء له مطلقاً 

  1111صفحة صفحة   حديث حفظحديث حفظ

ث : صدقة ث : صدقة إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالإذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثال: ) : )   قال قال 

  ((  جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو لهجارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له

قارن بين حال المؤمن وحال قارن بين حال المؤمن وحال   ––متى ينقطع تعلق الروح بالبدن متى ينقطع تعلق الروح بالبدن   التقويم :التقويم :

ما االسم الملكين الذين ما االسم الملكين الذين   ––الكافر من حيث خروج الروح واستقبال المالئكة الكافر من حيث خروج الروح واستقبال المالئكة 

اذكر اذكر   ––اذكر اثنين من المنجيات من عذاب القبر اذكر اثنين من المنجيات من عذاب القبر   ––يسأالن الميت في القبر يسأالن الميت في القبر 

  عملين ينفعان المؤمن بعد موتهعملين ينفعان المؤمن بعد موته

  السرقةالسرقة  عدم التنزه من البولعدم التنزه من البول
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5522صفحة صفحة   ––  أهوال يوم القيامةأهوال يوم القيامة  الدرس الثاني :الدرس الثاني :

الرب تبارك وتعالى أن يكون هناك يوم عظيم يتم فيه الفصل بين الخالئق الرب تبارك وتعالى أن يكون هناك يوم عظيم يتم فيه الفصل بين الخالئق اقتضت حكمة اقتضت حكمة 

    ......  هو يوم القيامة ، فيحاسبهم فرادى فيفوز أهل السعادة ويخسر أهل الشقاءهو يوم القيامة ، فيحاسبهم فرادى فيفوز أهل السعادة ويخسر أهل الشقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بالنفخ في الصوربالنفخ في الصور

 

  القرن المجوف مثل البوقالقرن المجوف مثل البوق

 

 

هل هي بالسنين أم هل هي بالسنين أم   لم يخبر النبي لم يخبر النبي 

  بالشهور أم باأليامبالشهور أم باأليام

  معنى الصورمعنى الصور

 

فينفخ النفخة األولى ) نفخة الفزع ( فينفخ النفخة األولى ) نفخة الفزع ( 

  كل من في السماوات واألرض كل من في السماوات واألرض   فيموتفيموت

 

ريحاً ريحاً بعد أن يبعث الله بعد أن يبعث الله تقوم الساعة على شرار الخلق تقوم الساعة على شرار الخلق 

  تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعةتقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة  باردةباردة

 

كل من في السماوات واألرض وترجع أرواحهم ألجسادهم كل من في السماوات واألرض وترجع أرواحهم ألجسادهم   يبعثيبعثبعد النفخة الثانية بعد النفخة الثانية 

  ) سمى القرآن النفخة األولى بالراجفة والثانية بالرادفة () سمى القرآن النفخة األولى بالراجفة والثانية بالرادفة (  فيقومون  للحسابفيقومون  للحساب

  إسرافيل إسرافيل  

 

وسيكون يوم النفخ وسيكون يوم النفخ 

  يوم الجمعةيوم الجمعة  فيفي

 

  األرضاألرض

 

55  

 

  ––تزلزل تزلزل   ––ترتجف ارتجافاً شديداً ترتجف ارتجافاً شديداً 

  تخرج ما في جوفها من أجساد وغيرهتخرج ما في جوفها من أجساد وغيره

 

  الجبالالجبال

 

22  

 

وتسير بقدرة وتسير بقدرة   ––تصبح كالصوف المنفوش تصبح كالصوف المنفوش 

  سفاً وتسوى باألرضسفاً وتسوى باألرضتنسف نتنسف ن  ––الله الله 

 

  البحارالبحار

 

33  

 

تتحول إلى نار مشتعلة تتحول إلى نار مشتعلة   ––تفيض وتفجر تفيض وتفجر 

  يخرج منها الحمميخرج منها الحمم

 

  السماءالسماء

 

44  

 

  ––تكشط أي تزال تكشط أي تزال   ––تنفطر وتنشق تنفطر وتنشق 

  تصبح وردة سائلة كالدهانتصبح وردة سائلة كالدهان

 

  النجومالنجوم

 

11  

 

  تتناثر عن أماكنهاتتناثر عن أماكنها  ––ينطفئ نورها ينطفئ نورها 

 

  الشمسالشمس

 

66  

 

تكور أي يجمع تكور أي يجمع   ––تظلم ويذهب ضوءها تظلم ويذهب ضوءها 

  بعضها إلى بعضبعضها إلى بعض

 

ال يموت ويطوي ال يموت ويطوي بعد هذه األهوال يبقى الله الحي الذي بعد هذه األهوال يبقى الله الحي الذي 

السماوات واألرض بيمينه ويقول لمن الملك اليوم فال السماوات واألرض بيمينه ويقول لمن الملك اليوم فال 

  لله الواحد القهارلله الواحد القهاريرد أحد ثم يجيب تعالى : يرد أحد ثم يجيب تعالى : 

 

ما اسم الملك الموكل بالنفخ في ما اسم الملك الموكل بالنفخ في   ––كيف تكون بداية يوم القيامة كيف تكون بداية يوم القيامة   يم :يم :التقوالتقو

  ––كم المدة بين النفختين بالصور كم المدة بين النفختين بالصور   ––بماذا تسمى النفخة الثانية بماذا تسمى النفخة الثانية   ––الصور الصور 

اذكر التغيرات التي تحدث اذكر التغيرات التي تحدث   ––اذكر التغيرات التي تحدث لألرض يوم القيامة اذكر التغيرات التي تحدث لألرض يوم القيامة 

  للسماء يوم القيامة للسماء يوم القيامة 

إن من افضل أيامكم يوم الجمعة فيه إن من افضل أيامكم يوم الجمعة فيه : " : "   قال قال 

  ""  وفيه الصعقةوفيه الصعقة  خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخةخلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة

حديث حفظ حديث حفظ  

  2222صفحة صفحة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2222صفحة صفحة   ––  البعث بعد الموت وأهوال الحشرالبعث بعد الموت وأهوال الحشر  ::  الدرس الثالثالدرس الثالث

ً ضخمة ستتم يوم القيامة ،  ً ضخمة ستتم يوم القيامة ، علمنا في الدرس الماضي أن أحداثا وسيتغير الكون تغيراً وسيتغير الكون تغيراً علمنا في الدرس الماضي أن أحداثا

    ......ذي يبدأ من بعث الناس وحشرهم ذي يبدأ من بعث الناس وحشرهم هائالً والهائالً وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إحياء األموات إحياء األموات 

  يوم القيامةيوم القيامة

 

  جمع الخالئق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهمجمع الخالئق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم

 

 

ومن شدة ومن شدة   مشهد عظيم رهيب يرعب القلوبمشهد عظيم رهيب يرعب القلوب

هوله تذهل األم المرضع عن طفلها الرضيع هوله تذهل األم المرضع عن طفلها الرضيع 

  وترى الناس يترنحون كأنهم سكارىوترى الناس يترنحون كأنهم سكارى

المقصود المقصود 

  بالحشربالحشر

 

  حفاة عراة غرالً ) غير مختونين (حفاة عراة غرالً ) غير مختونين (

يرسل الله تعالى مطراً فتنبت فيه أجساد الناس كما ينبت يرسل الله تعالى مطراً فتنبت فيه أجساد الناس كما ينبت 

  البقلالبقل

 

الجن واإلنس الجن واإلنس 

  والوحوش والطيروالوحوش والطير

 

  الصالةالصالةلعبد يوم القيامة هو لعبد يوم القيامة هو اا  أول ما يسأل عنهأول ما يسأل عنه

    التقويم :التقويم : 

  --كيف يحشر الكافر يوم القيامة كيف يحشر الكافر يوم القيامة   ––بيّن صفة حشر الناس يوم القيامة بيّن صفة حشر الناس يوم القيامة   ––من هم أهل المحشر من هم أهل المحشر   ––ما المقصود بالحشر ما المقصود بالحشر   ––عّرف البعث عّرف البعث 

  ل ما يسأل عنه العبد يوم القيامةل ما يسأل عنه العبد يوم القيامةما أوما أو  ––كم مدة يوم القيامة كم مدة يوم القيامة   ––كيف يؤتى بجهنم يوم القيامة كيف يؤتى بجهنم يوم القيامة 

ونحشرهم يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة يحشرون على وجوههم قال تعالى ) يحشرون على وجوههم قال تعالى ) 

( ، وقد سأل رجل النبي ( ، وقد سأل رجل النبي   على وجوههم عمياً وبكماً وصماً على وجوههم عمياً وبكماً وصماً 

  ل :ل :كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقاكيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقا  

  أنأن  علىعلى  قادراً قادراً   الدنياالدنيا  فيفي  رجليهرجليه  علىعلى  أمشاهأمشاه  الذيالذي  أليسأليس

 القيامةالقيامة  يوميوم  وجههوجهه  علىعلى  يمشيهيمشيه

ً   أرض بيضاءأرض بيضاءيحشر الناس على يحشر الناس على  ً نقية ال عوج فيها وال أمتا   نقية ال عوج فيها وال أمتا

  وهي غير األرض التي نعيش عليها ال تشابه بينهما إال باالسموهي غير األرض التي نعيش عليها ال تشابه بينهما إال باالسم

تدنو الشمس من رؤوس الخالئق والعرق يرتفع على قدر الذنوب ، جاء تدنو الشمس من رؤوس الخالئق والعرق يرتفع على قدر الذنوب ، جاء 

تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم في الحديث ) في الحديث ) 

  ((  كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرقكمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق

فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى خصره ومنهم فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى خصره ومنهم 

 من يلجمه العرق إلجاماً من يلجمه العرق إلجاماً 

ئ النار لها تغّيظ وزفير حتى تنصب عن يسار العرش ئ النار لها تغّيظ وزفير حتى تنصب عن يسار العرش مجمج

  ألف ملكألف ملك  0707  على كل زمامعلى كل زمامألف زمام ألف زمام   0707ولها ولها 

  فال يبقى أحد من الناس إال قال نفسي نفسي إال محمد فال يبقى أحد من الناس إال قال نفسي نفسي إال محمد 

 يقول أمتي أمتييقول أمتي أمتي

يوم القيامة يوم طويل عسير يوم القيامة يوم طويل عسير 

ألف سنة ومن طول ألف سنة ومن طول   0707مقداره مقداره 

هذا اليوم يظن الناس أنهم ما هذا اليوم يظن الناس أنهم ما 

في في   لبثوا إال ساعة من نهارلبثوا إال ساعة من نهار

  دنياهمدنياهم

مدة يوم مدة يوم 

القيامة القيامة 

 وطولهوطوله
  المؤمنون يكونون في أمن وتستقبلهم المالئكة بالترحيبالمؤمنون يكونون في أمن وتستقبلهم المالئكة بالترحيب

 

إن الله يقول يوم القيامة إن الله يقول يوم القيامة : " : "   قال : قال رسول الله قال : قال رسول الله   عن أبي هريرة عن أبي هريرة 

 ""  م ال ظل إال ظليم ال ظل إال ظليهم في ظلي يوهم في ظلي يون بجاللي ؟ اليوم أظلن بجاللي ؟ اليوم أظل: أين المتحابو: أين المتحابو

 3535حديث حفظ صفحة حديث حفظ صفحة 
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  مدرسيمدرسيبالكتاب البالكتاب ال  3333صفحة صفحة   ––  أحوال الناس يوم القيامةأحوال الناس يوم القيامة  ::  الدرس الرابعالدرس الرابع

صّور القرآن الكريم حال الناس يوم القيامة ، وتحرك الجموع البشرية من كل لون صّور القرآن الكريم حال الناس يوم القيامة ، وتحرك الجموع البشرية من كل لون 

عصاة عصاة   ––وينقسم الناس في هذا اليوم إلى ثالثة أقسام : أتقياء صالحين وينقسم الناس في هذا اليوم إلى ثالثة أقسام : أتقياء صالحين   وجنس وأرضوجنس وأرض

  ......  ، وإليك بعض أحوالهم، وإليك بعض أحوالهم  كفاركفار  ––موحدين موحدين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منابر النورمنابر النور  --  55

 

  جالل الله تعالى ويغبطهم األنبياء والشهداءجالل الله تعالى ويغبطهم األنبياء والشهداءللمتحابين في للمتحابين في 

 

 

    التقويم :التقويم :

اذكر اثنين من من يستظل بظل الله تعالى يوم القيامة اذكر اثنين من من يستظل بظل الله تعالى يوم القيامة 

  ––ما جزاء من يكظم غيظه وهو قادر على إنفاذه ما جزاء من يكظم غيظه وهو قادر على إنفاذه   ––

على ماذا يدل على ماذا يدل   ––ما جزاء مانع الزكاة يوم القيامة ما جزاء مانع الزكاة يوم القيامة 

  عض الكافر على يديه يوم القيامةعض الكافر على يديه يوم القيامة

( (   للذين أحسنوا الحسنى وزيادةللذين أحسنوا الحسنى وزيادةيكرم الله أهل الجنة بالنظر إلى وجهه ، قال تعالى ) يكرم الله أهل الجنة بالنظر إلى وجهه ، قال تعالى ) 

  ((  في رؤيتهفي رؤيته  ال تضامونال تضامون  إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر: ) : )   وقال وقال 

 يفرج الله كربات العبد يوم القيامة بسبب تفريجه لكرب الناس في الدنيا وسعيه على حوائجهميفرج الله كربات العبد يوم القيامة بسبب تفريجه لكرب الناس في الدنيا وسعيه على حوائجهم

  من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذهمن كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه) )     قالقال

دعاه الله على رؤوس الخالئق يوم القيامة حتى دعاه الله على رؤوس الخالئق يوم القيامة حتى 

 ((  يُخيّره في أي الحور شاءيُخيّره في أي الحور شاء

  االستظالل بظل اللهاالستظالل بظل الله  --  22

 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله : إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه سبعة يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله : إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه 

معلق في المساجد ورجالن تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات معلق في المساجد ورجالن تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات 

نصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق نصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق مم

  يمينه و رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناهيمينه و رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه

 

  رؤية الله تعالىرؤية الله تعالى  --  33 

 

  الشهيد والمرابطالشهيد والمرابط  --  44

  يغفر له في أول دفعةيغفر له في أول دفعة 

 

 

  ى مقعده من الجنةى مقعده من الجنةيرير

 

 

  يجار من عذاب القبريجار من عذاب القبر

 

 

  يأمن من الفزع األكبريأمن من الفزع األكبر

 

 

  زوجة من الحورزوجة من الحور  2222يزوج يزوج 

 

  من أقاربهمن أقاربه  2727يشفع في يشفع في 

 

  يلبس تاج الوقاريلبس تاج الوقار

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  تخيّر الحور العينتخيّر الحور العين  --  11

 

  تفريج الكربتفريج الكرب  ––  66

 

  مانع الزكاةمانع الزكاة  ––  55

 
  المتكبرالمتكبر  --  33

 

  العاق والمترجلة والديوثالعاق والمترجلة والديوث  ––  44

 

  6363صفحة صفحة   حفظحفظ  حديثحديث
  هو الذي ال يغار على عرضههو الذي ال يغار على عرضه

  تزرق وجوههمتزرق وجوههم  ––  55

 

  من الهم والكدرمن الهم والكدر

 

  يعضون أيديهميعضون أيديهم  ––  22

 

  من الحسرة والندامةمن الحسرة والندامة

 

  " ونحشر المجرمين يومئٍذ زرقاً "" ونحشر المجرمين يومئٍذ زرقاً "

  " ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيالً "" ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيالً "

إذ تبرأ الذين اتُّبِعُوا من الذين اتَّبَعُوا ورأوا إذ تبرأ الذين اتُّبِعُوا من الذين اتَّبَعُوا ورأوا " " 

  ""  عت بهم األسبابعت بهم األسبابالعذاب وتقطالعذاب وتقط

  

    الشياطينالشياطينويقولون لله أنهم كانوا يعبدون ويقولون لله أنهم كانوا يعبدون   تنكر المالئكة عبادتهمتنكر المالئكة عبادتهم

  

  الغلول ) السرقة (الغلول ) السرقة (  ––  22

 
يتحول الذهب والفضة التي لم يؤدي يتحول الذهب والفضة التي لم يؤدي 

زكاتها إلى صفائح يكوى بها جنبه زكاتها إلى صفائح يكوى بها جنبه 

وجبينه وظهره في يوم كان مقداره وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 

 ألف سنةألف سنة  1717

  

  ––مثل الذر مثل الذر يحشر المتكبر يحشر المتكبر 

ال يعبأ به الناس ال يعبأ به الناس   ––صغار النمل صغار النمل 

 ويطؤونه بأقدامهمويطؤونه بأقدامهم

  

يغضب الله تعالى عليهم وال ينظر يغضب الله تعالى عليهم وال ينظر 

ثالثة ال ينظر الله ثالثة ال ينظر الله : " : "   إليهم ، قال إليهم ، قال 

إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه 

 ""  والمرأة المترجلة والديوثوالمرأة المترجلة والديوث

  

  يفضح على رؤوس الخالئقيفضح على رؤوس الخالئق

ويأتي وهو حامٌل لما غل ويأتي وهو حامٌل لما غل 

 وسرقوسرق
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1111صفحة صفحة   ––  فضل صالة الفجرفضل صالة الفجر  ::  الدرس األولالدرس األول

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من صلى الصبح فهو في ذمة الله فال يطلبنكم الله من ذمته بشيء ، فيدركه ، من صلى الصبح فهو في ذمة الله فال يطلبنكم الله من ذمته بشيء ، فيدركه ، : :   قال : قال رسول الله قال : قال رسول الله   عن جندب بن عبدالله عن جندب بن عبدالله 

  فيكبه في نار جهنمفيكبه في نار جهنم

 

  ––يعصم نفسه من النفاق يعصم نفسه من النفاق   ––يشعر في قلبه بحالوة اإليمان يشعر في قلبه بحالوة اإليمان   ((  بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالةبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة) )   قال قال 

  مله ورزقه وحياتهمله ورزقه وحياتهيبارك له في عيبارك له في ع  ––يشعر بالسعادة والسرور يشعر بالسعادة والسرور 

  فيكبهفيكبه  فال يطلبنكمفال يطلبنكم  في ذمة اللهفي ذمة الله

  يلقيه على وجههيلقيه على وجهه  بشيء من حقهبشيء من حقهيطلبكم يطلبكم   عهده وضمانهعهده وضمانه

ه بصالة الفجر طلباً لرضا ه بصالة الفجر طلباً لرضا خّص الله تبارك وتعالى صالة الفجر بمزايا عديدة عن الصلوات األخرى ، ومن هذه المزايا أنه من بدأ يومخّص الله تبارك وتعالى صالة الفجر بمزايا عديدة عن الصلوات األخرى ، ومن هذه المزايا أنه من بدأ يوم

  الله كان في ضمان الله وعهده ومن تعرض له بأذى أو ضر كان عقابه أن يلقى على وجهه في النارالله كان في ضمان الله وعهده ومن تعرض له بأذى أو ضر كان عقابه أن يلقى على وجهه في النار

 

  صالة الفجر من أفضل الصلواتصالة الفجر من أفضل الصلوات

 

  ئكةئكةتشهدها المالتشهدها المال

 

  حماية الله وحفظه ورعايتهحماية الله وحفظه ورعايته

 

  الوعد بدخول الجنةالوعد بدخول الجنة

 

  العصمة من النفاقالعصمة من النفاق

 

إن أفضل الصلوات عند الله إن أفضل الصلوات عند الله : :   قال قال 

  صالة الصبح يوم الجمعة في جماعةصالة الصبح يوم الجمعة في جماعة
  من صلى الفجر فهو في ذمة اللهمن صلى الفجر فهو في ذمة الله: :   قال قال   ((  إن قرءان الفجر كان مشهوداً إن قرءان الفجر كان مشهوداً ) ) : : قال قال 

إن أثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء إن أثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء : :   قال قال   من صلى البردين دخل الجنةمن صلى البردين دخل الجنة: :   قال قال 

  ة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبواً ة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبواً وصالوصال

  الطمأنينة والخشوعالطمأنينة والخشوع

 

 

  القرب من اللهالقرب من الله

 

 
  تحسين عمل القلبتحسين عمل القلب

 

 

  إزالة العصبية والتوترإزالة العصبية والتوتر

 

 
  تنشيط الجهاز الهضميتنشيط الجهاز الهضمي

 

 

  اللياقة البدنية والذهنيةاللياقة البدنية والذهنية

 

 
  تقوية البدن وزيادة المناعةتقوية البدن وزيادة المناعة

 

 

  اكتساب األخالقاكتساب األخالق

 

 

هو جندب بن عبدالله بن سفيان ، هو جندب بن عبدالله بن سفيان ، 

أبوعبدالله البجلي العلقي صاحب رسول أبوعبدالله البجلي العلقي صاحب رسول 

نزل الكوفة والبصرة وله عدة نزل الكوفة والبصرة وله عدة   الله الله 

  سنة سبعينسنة سبعينأحاديث وبقي إلى حدود أحاديث وبقي إلى حدود 

  ––البعد عن السهر البعد عن السهر   ––إخالص النية إخالص النية 

وسائل وسائل استخدام استخدام   ––التبكير في النوم التبكير في النوم 

الحرص على الطهارة الحرص على الطهارة   ––اإليقاظ اإليقاظ 

  واألذكار قبل النومواألذكار قبل النوم

  التقويم :التقويم :

اذكر بشارتين من البشارات لمن يصلي صالة الفجر اذكر بشارتين من البشارات لمن يصلي صالة الفجر   ––) في ذمة الله ( ) في ذمة الله (   ما معنى قوله ما معنى قوله   ––اذكر اثنين من فوائد أداء الصالة في وقتها المحدد اذكر اثنين من فوائد أداء الصالة في وقتها المحدد 

  ما الطريق للمحافظة على صالة الفجرما الطريق للمحافظة على صالة الفجر  ––ثر في صحة المسلم النفسية والبدنية . اذكر اثنين منها ثر في صحة المسلم النفسية والبدنية . اذكر اثنين منها لصالة الفجر ألصالة الفجر أ  ––مع الدليل مع الدليل 

على صالة الفجر على صالة الفجر المحافظة المحافظة 

  له تعالىله تعالىعلى مدى حبك لعلى مدى حبك ل  مقياسمقياس

  فحافظ عليهافحافظ عليها
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1515صفحة صفحة   ––  التمسك بالسنةالتمسك بالسنة  الدرس الثاني :الدرس الثاني :

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

جلت جلت ووذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون و ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون و     قال : صلى بنا رسول اللهقال : صلى بنا رسول الله    العرباض بن ساريةالعرباض بن ساريةعن عن 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ) ) : : ع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال ع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودمنها القلوب فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مود

عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها 

  ((  بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللةبالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 

قديماً وكان يقول قديماً وكان يقول أسلم أسلم   ––  بأبي نجيحبأبي نجيحالُمكنى الُمكنى   العرباض بن سارية السلميالعرباض بن سارية السلميهو هو 

العابدين البكائيين العابدين البكائيين من من نزل بالشام وسكن بحمص وكان نزل بالشام وسكن بحمص وكان   ––  من أسلممن أسلم  رابعرابعأنا أنا 

  حديثاً حديثاً   6161روى روى   ––في خالفة عبدالملك بن مروان في خالفة عبدالملك بن مروان   0000ومات في الشام سنة ومات في الشام سنة 

  من الوعظ أي النصحمن الوعظ أي النصح

  موعظةموعظة

 

 

  بليغةبليغة

 

  وجلتوجلت

 

 

  ذرفتذرفت

 

  ضرب األمثالضرب األمثال

  رواية القصصرواية القصص

  تقديم النموذج العمليتقديم النموذج العملي

  الحسنة المباشرةالحسنة المباشرة  الموعظةالموعظة

يتعاهد أصحابه يتعاهد أصحابه   كان النبي كان النبي 

بالموعظة ، فوعظهم يوماً فطلب بالموعظة ، فوعظهم يوماً فطلب 

منه أصحابه أن يوصيهم منه أصحابه أن يوصيهم 

  عظيمةعظيمةفأوصاهم وصايا فأوصاهم وصايا 

 

  التقويم :التقويم :

  اذكر اثنين من وسائل الدعوة .اذكر اثنين من وسائل الدعوة .  ––  11

  د اثنين من فوائد التقوى .د اثنين من فوائد التقوى .عدعد  ––  22

  البدعةالبدعة  --عرف : السنة عرف : السنة   ––  66

  اكتب فائدتين استفدتهما من الحديث الشريف .اكتب فائدتين استفدتهما من الحديث الشريف .  ––  44

  خافت وفزعتخافت وفزعت  سالتسالت  مؤثرة تدخل القلبمؤثرة تدخل القلب

  مفارقمفارق

  مودعمودع

 

 

  تعهدتعهد

 

  ضاللضالل

 

 

  النواجذالنواجذ

 
  البعد عن الحقالبعد عن الحق  أقصى األضراسأقصى األضراس  توصيتوصي

  تقوى الله تعالىتقوى الله تعالى

 

 

هو أن يتخذ اإلنسان وقاية من عذاب هو أن يتخذ اإلنسان وقاية من عذاب 

  الله بفعل أوامره واجتناب نواهيهالله بفعل أوامره واجتناب نواهيه

  من فضائل التقوىمن فضائل التقوى

  من أسباب محبة اللهمن أسباب محبة الله

 

 
  المتقي في معية اللهالمتقي في معية الله

 

 
  تيسير أمور الدنيا واآلخرةتيسير أمور الدنيا واآلخرة

 

 

  طاعة والة األمورطاعة والة األمور

 

 

ها ها قتقتوطاعتهم واجبة بشرط موافوطاعتهم واجبة بشرط مواف

  لألحكام الشرعيةلألحكام الشرعية

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا قال تعالى ) قال تعالى ) 

  الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكمالله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم

ويلزم المسلم النصح له بالحسنى وإن رأى ويلزم المسلم النصح له بالحسنى وإن رأى   ((

ما يكرهه صبر دون خروج وال مفارقة ما يكرهه صبر دون خروج وال مفارقة 

  دوت االلتفات للشكل والجنسدوت االلتفات للشكل والجنس  للجماعةللجماعة

  لزوم السنةلزوم السنة

 

 

  السنة هي كل ما ينسب إلى النبي السنة هي كل ما ينسب إلى النبي 

  من قول أو فعل أو تقرير أو صفةمن قول أو فعل أو تقرير أو صفة

إلى التمسك بسنته إلى التمسك بسنته   وقد أرشدنا النبي وقد أرشدنا النبي 

  وسنة الخلفاء الراشدين  وهم بالترتيب :وسنة الخلفاء الراشدين  وهم بالترتيب :

    --  عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب   --  أبوبكر أبوبكر 

  علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب   --  عثمان بن عفان عثمان بن عفان 

بالنواجذ كناية عن بالنواجذ كناية عن   وأمر بالعض عليهاوأمر بالعض عليها

  شدة التمسك بهاشدة التمسك بها

 

 
  الحذر من االبتداعالحذر من االبتداع

 

 

البدعة هي ما أحدث في الدين مما ال البدعة هي ما أحدث في الدين مما ال 

  أصل له في الشريعة يدل عليهأصل له في الشريعة يدل عليه

  ودمارهاودمارها  األمماألمم  هالكهالك  سببسبب  الدينالدين  فيفي  االبتداعاالبتداع



                                                                                                                                    11 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6666صفحة صفحة   ––  النهي عن البدعالنهي عن البدع  ::  الدرس الثالثالدرس الثالث

الذي أدى الذي أدى   ، وأمرنا بأن نقتدي بخير خلقه محمد ، وأمرنا بأن نقتدي بخير خلقه محمد   الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم نعمته على العالمينالحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم نعمته على العالمين

    التحذير من االبتداع ( ..التحذير من االبتداع ( ..األمانة على وجهها وما كتم منها شيئاً ، ومن األصول التي نص عليها نبينا الكريم ) األمانة على وجهها وما كتم منها شيئاً ، ومن األصول التي نص عليها نبينا الكريم ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

والدها والدها   بأم عبداللهبأم عبداللههي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، تُكنى هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، تُكنى 

أبوبكر : عبدالله بن قحافة وأمها أم رومان بنت عامر ، من الفقيهات في الدين أبوبكر : عبدالله بن قحافة وأمها أم رومان بنت عامر ، من الفقيهات في الدين 

حديث ( توفيت ليلة الثالثاء حديث ( توفيت ليلة الثالثاء   12171217أكثر من أكثر من   ومن المكثرين من الرواية ) روتومن المكثرين من الرواية ) روت

  ودفنت في البقيعودفنت في البقيعهـ وصلى عليها أبوهريرة هـ وصلى عليها أبوهريرة   0000هـ وقيل هـ وقيل   0505رمضان سنة رمضان سنة   1010

من زعم أن هذا األمر من من زعم أن هذا األمر من 

  اإلسالم وليس منهاإلسالم وليس منه

  من أحدثمن أحدث

 

 

  ما ليس منهما ليس منه

 

 

  في أمرنا هذافي أمرنا هذا

 

  اإلخالصاإلخالص

  المتابعة للرسول المتابعة للرسول 

  التقويم :التقويم :

  ..عّرف البدعة عّرف البدعة   ––  11

  ..  أسباب الوقوع في البدعأسباب الوقوع في البدععدد اثنين عدد اثنين   ––  22

  اذكر ثالثة من مفاسد البدع .اذكر ثالثة من مفاسد البدع .  ––  66

  ؟؟  ما أسباب الوقوع في البدعما أسباب الوقوع في البدع  ––  44

  ما لم يأت دليل عليهما لم يأت دليل عليه  في دين اإلسالمفي دين اإلسالم

  فهو ردفهو رد

 

 

  ((  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: ) : )   رسول الله رسول الله   عن عائشة رضي الله عنها قالت : قالعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال

  أي مردود على صاحبهأي مردود على صاحبه
كل جديد مخترع في الدين كل جديد مخترع في الدين 

  مخالف للشريعةمخالف للشريعة

 

 

أمته من إحداث وإختراع أي شيء في أمته من إحداث وإختراع أي شيء في   يحذر الرسول يحذر الرسول 

الشريعة مما ال أصل له أو قاعدة في الشريعة الغراء ألن الشريعة مما ال أصل له أو قاعدة في الشريعة الغراء ألن 

  الدين كامل ، ومن فعل ذلك ففعله مردود عليه غير مقبولالدين كامل ، ومن فعل ذلك ففعله مردود عليه غير مقبول

 

 

  جهة الجهل بأحكام الشريعةجهة الجهل بأحكام الشريعة

 

 

  اتباع الهوى في طلب الحقاتباع الهوى في طلب الحق

 

 

  تحسين الظن بالعقلتحسين الظن بالعقل

 

 

  ةةتؤدي إلى خلط الحق بالباطل وحيرة العامتؤدي إلى خلط الحق بالباطل وحيرة العام

 

  نشوء جيل يعتاد على البدع ويتربى عليها ويعتقد أنها من دين اللهنشوء جيل يعتاد على البدع ويتربى عليها ويعتقد أنها من دين الله 

 

 
  من أهم أسباب التفرق والخالف المذموممن أهم أسباب التفرق والخالف المذموم

 

 

  من أقرب مداخل الشيطانمن أقرب مداخل الشيطان

 

 

  إثمها متجدد الينقطع مادام يعمل بهاإثمها متجدد الينقطع مادام يعمل بها

 

 

  أثم على فعلهأثم على فعلهعمله غير مقبول وال يؤجر عليه بل يعمله غير مقبول وال يؤجر عليه بل ي

 

 

بدليل بدليل   خاطئخاطئاعتقاد اعتقاد الناس أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة الناس أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة بعض بعض د د اااعتقاعتق

  شيئاً شيئاً ( ولم يستثن منها ( ولم يستثن منها   فإن كل بدعة ضاللةفإن كل بدعة ضاللة) )   قوله قوله 
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  المدرسيالمدرسي  بالكتاببالكتاب  2323صفحة صفحة   ––  هـ (هـ (  22غزوة بدر ) غزوة بدر )   ::  ولولالدرس األالدرس األ

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  غزوة بدرغزوة بدر

  ب الروميب الروميكما فعلوا مع صهيكما فعلوا مع صهي

  كم جنوب غرب المدينةكم جنوب غرب المدينة  511511على بعد على بعد   هـهـ  22رمضان رمضان   5252

  الظلم الذي تعرض له المسلمون في مكةالظلم الذي تعرض له المسلمون في مكة

  استيالء المشركين على أموال وديار المسلميناستيالء المشركين على أموال وديار المسلمين

  منع المستضعفين المتبقين في مكة من الهجرةمنع المستضعفين المتبقين في مكة من الهجرة

  منع المسلمين من العمرةمنع المسلمين من العمرة

  اتصال مشركي مكة بالمنافقين واليهود وتأليبهماتصال مشركي مكة بالمنافقين واليهود وتأليبهم

مثل هشام بن العاص والوليد بن مثل هشام بن العاص والوليد بن 

  الوليد وعياش بن أبي ربيعةالوليد وعياش بن أبي ربيعة

ا فعلوا مع ا فعلوا مع كمكم

  سعد بن معاذ سعد بن معاذ 

  زعيم النفاق عبدالله بن أبي بن سلولزعيم النفاق عبدالله بن أبي بن سلول

سمع المسلمون أن قافلة تجارية بقيادة أبي سمع المسلمون أن قافلة تجارية بقيادة أبي 

سفيان مع أربعين فارس عائدة من الشام إلى سفيان مع أربعين فارس عائدة من الشام إلى 

مع مجموعة من الصحابة مع مجموعة من الصحابة   مكة فخرج النبي مكة فخرج النبي 

  السترداد أموالهم المسلوبة من الكفار السترداد أموالهم المسلوبة من الكفار 

مقاتل ومعهم فرسان فرس مقاتل ومعهم فرسان فرس   616616

للزبير بن العوام وآخر للمقداد بن للزبير بن العوام وآخر للمقداد بن 

  بعيربعير  0707األسود ومعهم األسود ومعهم 

أصحابه في الغزوة وكان يتعاقب المسلمون كل أصحابه في الغزوة وكان يتعاقب المسلمون كل   شارك النبي شارك النبي 

علي وأبولبابة على بعير علي وأبولبابة على بعير وو  ثالثة على بعير ، فكان النبي ثالثة على بعير ، فكان النبي 

  فقاال له اركب ونحن نمشي فرد عليهمفقاال له اركب ونحن نمشي فرد عليهمعليه عليه يتناوب معهم يتناوب معهم   واحدواحد

  17771777خرج أبوجهل بطراً وخيالء مع خرج أبوجهل بطراً وخيالء مع 

مقاتل ، فأرسل له أبوسفيان أن القافلة مقاتل ، فأرسل له أبوسفيان أن القافلة 

والله ال نرجع حتى نرد والله ال نرجع حتى نرد   ال :ال :قد نجت فققد نجت فق

بدراً فنقيم بها ثالثاً وتسمع العرب بدراً فنقيم بها ثالثاً وتسمع العرب 

  بمسيرنا فيهابوننا أبداً بمسيرنا فيهابوننا أبداً 

خوض المعركة وبخاصة األنصار ، فأشار عليه المهاجرون خوض المعركة وبخاصة األنصار ، فأشار عليه المهاجرون   أصحابه فيأصحابه في  استشار الرسول استشار الرسول 

يا رسول الله ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ) فاذهب أنت وربك يا رسول الله ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ) فاذهب أنت وربك   بخوضها فقال المقداد بخوضها فقال المقداد 

رأي األنصار فقال أشيروا علّي أيها الناس ، رأي األنصار فقال أشيروا علّي أيها الناس ،   د النبي د النبي اا، وأر، وأر  فقاتال ( ولكن امض ونحن معكفقاتال ( ولكن امض ونحن معك

يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به هو الحق ... يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به هو الحق ...   فقال سعد بن معاذ فقال سعد بن معاذ 

      فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحدفوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد

سيروا على بركة الله ، فإن سيروا على بركة الله ، فإن   ال النبي ال النبي فقفق

النصر أو النصر أو ) )   الله وعدني إحدى الطائفتينالله وعدني إحدى الطائفتين

بات يدعو بات يدعو وومصارع القوم مصارع القوم   بيّنبيّنثم ثم   ((  القافلةالقافلة

  اللهالله

بالمسلمين حتى وصلوا بالمسلمين حتى وصلوا   سار الرسول سار الرسول 

أن أن   باب بن المنذر باب بن المنذر الحالحبدراً ، فأشار عليه بدراً ، فأشار عليه 

  ينزل على قرب الماء فيبقى العدو الماء لهينزل على قرب الماء فيبقى العدو الماء له

  عمير بن أبي وقاص عمير بن أبي وقاص شارك شارك 

فبكى فبكى   سنة فرده النبي سنة فرده النبي   5656وعمره وعمره 

  المعركةالمعركةفأجازه وقتل شهيداً في فأجازه وقتل شهيداً في 

البراء بن عازب وعبدالله بن البراء بن عازب وعبدالله بن   رد النبي رد النبي 

  عمر لصغر سنهماعمر لصغر سنهما

يعدل الصفوف ويسويها فرأى سواد يعدل الصفوف ويسويها فرأى سواد   مّر النبي مّر النبي 

استو استو متقدم على الصف فوكزه في بطنه وقال : ) متقدم على الصف فوكزه في بطنه وقال : ) 

( فقال يا رسول الله قد أوجعتني فأقدني ، ( فقال يا رسول الله قد أوجعتني فأقدني ،   يا سواديا سواد

وقال استقد ، فاعتنقه سواد وقال استقد ، فاعتنقه سواد   ف عن بطنه ف عن بطنه فكشفكش

وقبله وقال يا رسول الله حضر ما ترى وأردت أن وقبله وقال يا رسول الله حضر ما ترى وأردت أن 

  يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدكيكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك
  الكفارالكفار  المسلمونالمسلمون

حفنة من الحصباء في حفنة من الحصباء في   رمى النبي رمى النبي 

  وجوه المشركين وقال شاهت الوجوهوجوه المشركين وقال شاهت الوجوه

يد يد   قُتل أبوجهل رأس الكفر علىقُتل أبوجهل رأس الكفر على

  اثنين من شباب الصحابة األنصاراثنين من شباب الصحابة األنصار

مصرع قادة الكفر مصرع قادة الكفر   ––أول هزيمة للمشركين أول هزيمة للمشركين   ––أول انتصار للمسلمين أول انتصار للمسلمين 

  1414استشهد من المسلمين استشهد من المسلمين   ––  0707وأسر وأسر   0707كين كين قتل من المشرقتل من المشر  ––

النصر ال يكون بالعدد والعدة النصر ال يكون بالعدد والعدة   ––اإليمان بنصر الله اإليمان بنصر الله 

األخذ األخذ   ––السعي السترداد الحقوق السعي السترداد الحقوق   ––فقط بل باإليمان فقط بل باإليمان 

وحدة وحدة   ––مكانة العلم مكانة العلم   ––العدل العدل   ––الشورى الشورى   ––باألسباب باألسباب 

  التسابق للجهادالتسابق للجهاد  ––المسلمين مقدمة على كل شيء المسلمين مقدمة على كل شيء 

ألنها ألنها   الفرقانالفرقانسميت غزوة بدر بيوم سميت غزوة بدر بيوم 

  فرقت بين الحق والباطلفرقت بين الحق والباطل

 
ما أنتما بأقوى مني وما ما أنتما بأقوى مني وما 

  أنا بأغنى عن األجر منكماأنا بأغنى عن األجر منكما

اذكر السبب الرئيسي لغزوة اذكر السبب الرئيسي لغزوة   ––في أي عام وقعت غزوة بدر في أي عام وقعت غزوة بدر   التقويم |التقويم |

اكتب اثنين من اكتب اثنين من   ––ما سبب تسمية غزوة بدر بيوم الفرقان ما سبب تسمية غزوة بدر بيوم الفرقان   ––بدر بدر 

    الدروس والعبر المستفادة من الغزوةالدروس والعبر المستفادة من الغزوة

  عتبة بن ربيعةعتبة بن ربيعة  حمزة بن عبدالمطلبحمزة بن عبدالمطلب

  شيبة بن ربيعةشيبة بن ربيعة  علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب

  الوليد بن عتبةالوليد بن عتبة  عبيدة بن الحارثعبيدة بن الحارث
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2727صفحة صفحة   ––  هـ (هـ (  33) )   أحدأحدغزوة غزوة   ::  ثانيثانيالدرس الالدرس ال

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

    

   

 

    

 

 

 

 

 

  الثأر من ما جرى في يوم بدرالثأر من ما جرى في يوم بدر  هـهـ  33

لصحابة أن لصحابة أن بشأن المعركة ، فأشار عليه بعض ابشأن المعركة ، فأشار عليه بعض ا  تشاور النبي تشاور النبي 

ممن فاتهم الخروج ممن فاتهم الخروج   --جماعة أخرى جماعة أخرى   يتحصنوا بالمدينة واقترحتيتحصنوا بالمدينة واقترحت

  أن يخرجوا من المدينة ويالقوا العدو في الميدانأن يخرجوا من المدينة ويالقوا العدو في الميدان  --يوم بدر يوم بدر 

فالمهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بأنهم فالمهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بأنهم 

قد قد   على الخروج وكان النبي على الخروج وكان النبي   وا النبي وا النبي ههاستكراستكر

  الحربالحرب  دخل بيته ليلبس لباسدخل بيته ليلبس لباس

قالوا له ما قالوا له ما   ندم الصحابة على ما صنعوا فلما خرج رسول الله ندم الصحابة على ما صنعوا فلما خرج رسول الله 

  كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت ، فرد عليهمكان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت ، فرد عليهم

  قبلقبلوكان عدد المسلمين وكان عدد المسلمين 

  17771777  بداية المعركةبداية المعركة

  67776777  وعدد المشركينوعدد المشركين

مقاتل ( فعسكر بجيشه مقاتل ( فعسكر بجيشه   077077ببقية الجيش ) ببقية الجيش )   انطلق النبي انطلق النبي 

مستقبالً المدينة وجاعالً ظهره إلى هضاب جبل أحد وهيأ الصفوف ، مستقبالً المدينة وجاعالً ظهره إلى هضاب جبل أحد وهيأ الصفوف ، 

 ثم قال لهمثم قال لهم عبدالله بن جبيرعبدالله بن جبيرمن الرماة الماهرين بقيادة من الرماة الماهرين بقيادة   0707فعين فعين 

عبدالله بن أبي بن عبدالله بن أبي بن عندما اقترب جيش المسلمين من العدو تمّرد عندما اقترب جيش المسلمين من العدو تمّرد 

مقاتل ( مقاتل (   677677زعيم المنافقين فانسحب بثلث الجيش ) زعيم المنافقين فانسحب بثلث الجيش )   سلولسلول

  مما أحدث البلبلة واالضطراب بجيش المسلمينمما أحدث البلبلة واالضطراب بجيش المسلمين

  --موعة من صغار الصحابة وأجاز رافع بن خديج موعة من صغار الصحابة وأجاز رافع بن خديج مجمج  رد النبي رد النبي 

  و سمرة بن جندب ألنه غلب رافع بالمصارعة و سمرة بن جندب ألنه غلب رافع بالمصارعة   ––لمهارته في الرماية لمهارته في الرماية 

لبس عصابته الحمراء لبس عصابته الحمراء 

سيف رسول الله سيف رسول الله وأخذ وأخذ 

   وما كان يلقى وما كان يلقى

  مشركاً إال قتلهمشركاً إال قتله

ركة بسبب طاعة الله ركة بسبب طاعة الله انتصر المسلمون في بداية المعانتصر المسلمون في بداية المع

  ––ورسوله وقد أفشل الرماة ثالث هجمات لخالد بن الوليد ورسوله وقد أفشل الرماة ثالث هجمات لخالد بن الوليد 

  وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعةوظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة  ––وكان مشركاً وكان مشركاً 

ماة إخوانهم انتصروا تنادوا ) الغنيمة الغنيمة ( ماة إخوانهم انتصروا تنادوا ) الغنيمة الغنيمة ( لما شاهد الرلما شاهد الر

  4747فلم يستمعوا له وترك فلم يستمعوا له وترك   فذكرهم ابن جبير بأمر النبي فذكرهم ابن جبير بأمر النبي 

مع ابن جبير ، فباغتهم خالد بن مع ابن جبير ، فباغتهم خالد بن   11منهم مواقعهم فبقي منهم مواقعهم فبقي 

  ، ثم انقض على المسلمين، ثم انقض على المسلمين  كلهمكلهم  الوليد وقتلهمالوليد وقتلهم

انتصر المسلمون في بداية المعركة بسبب طاعة الله انتصر المسلمون في بداية المعركة بسبب طاعة الله 

تعريف المسلمين بسوء عاقبة مخالفة تعريف المسلمين بسوء عاقبة مخالفة   ––ورسوله ورسوله 

عن التردد عن التردد البعد البعد   ––كشف المنافقين كشف المنافقين   ––الله ورسوله الله ورسوله 

  شجاعة الصحابة وتضحيتهم شجاعة الصحابة وتضحيتهم   ––بعد عزم األمر بعد عزم األمر 

اذكر السبب الرئيسي لغزوة اذكر السبب الرئيسي لغزوة   ––  أحدأحدفي أي عام وقعت غزوة في أي عام وقعت غزوة   التقويم |التقويم |

اكتب اثنين من اكتب اثنين من   ––  قائدهمقائدهمكم كان عدد الرماة في وأحد وما اسم كم كان عدد الرماة في وأحد وما اسم   ––  أحدأحد

    الدروس والعبر المستفادة من الغزوةالدروس والعبر المستفادة من الغزوة

استعدت قريش لهذه المعركة لمدة عام كامل وأول مافعلوه أنهم باعوا استعدت قريش لهذه المعركة لمدة عام كامل وأول مافعلوه أنهم باعوا 

  لهذه المعركةلهذه المعركةثمنها ثمنها ما في قافلة أبوسفيان وجعلوا ما في قافلة أبوسفيان وجعلوا 

  بحركة العدو عن طريق عمه العباس بن عبدالمطلببحركة العدو عن طريق عمه العباس بن عبدالمطلب  وعلم الرسول وعلم الرسول 

  طلحة بن أبي طلحةطلحة بن أبي طلحةحامل لواء المشركين حامل لواء المشركين : :   الزبير بن العوامالزبير بن العوامدأت المعركة بعد أن بارز دأت المعركة بعد أن بارز بب

 ((  إن لكل نبي حوارياً وحواري الزبيرإن لكل نبي حوارياً وحواري الزبيرفي حقه ) في حقه )   فقتله ، فكبر الصحابة وقال النبي فقتله ، فكبر الصحابة وقال النبي 

وكان حديث عرس فلما سمع وكان حديث عرس فلما سمع 

نادي الجهاد خرج للقتال فقتل نادي الجهاد خرج للقتال فقتل مم

  بغسيل المالئكةبغسيل المالئكة  وسميوسمي

بفرسان خالد مباغته كاملة وكان أمامه طريقان : إما أن ينجو بنفسه بفرسان خالد مباغته كاملة وكان أمامه طريقان : إما أن ينجو بنفسه   بوغت النبي بوغت النبي 

  وأصحابه التسعة أو يدعو أصحابه فيسمع المشركون صوته ، فتجلّت شجاعته وأصحابه التسعة أو يدعو أصحابه فيسمع المشركون صوته ، فتجلّت شجاعته 

  قتل النبي قتل النبي ( فاجتمع المسلمون ثم انتشر كذباً خبر م( فاجتمع المسلمون ثم انتشر كذباً خبر م  إلّي عباد اللهإلّي عباد اللهونادى ) ونادى ) 

  من األنصار وهم يحمون النبي من األنصار وهم يحمون النبي   00استشهد استشهد 

  5050حديث حفظ صفحة حديث حفظ صفحة 

من سره أن من سره أن   ))  طلحة بن عبيداللهطلحة بن عبيدالله  --  ((ارم فداك أبي وأمي ارم فداك أبي وأمي   ))  وبقي سعد بن أبي وقاصوبقي سعد بن أبي وقاص

كسرت كسرت وقد وقد   ((  بن عبيد اللهبن عبيد الله  ألرض فلينظر إلى طلحةألرض فلينظر إلى طلحةينظر إلى شهيد يمشي على وجه اينظر إلى شهيد يمشي على وجه ا

كيف يفلح قوم شجوا وجه كيف يفلح قوم شجوا وجه وشج رأسه وسال الدم على وجهه فقال ) وشج رأسه وسال الدم على وجهه فقال )   رباعية النبي رباعية النبي 

حتى ال يصيبه حتى ال يصيبه   النبي النبي على على أبوطلحة وأبودجانةأبوطلحة وأبودجانة  تحلقتحلق، و، و  ((  نبيهم وهو يدعوهم إلى اللهنبيهم وهو يدعوهم إلى الله

  أذىأذى

  

  

 

ما ينبغي لنبي أن يضع أداته ما ينبغي لنبي أن يضع أداته  

بعد أن لبسها حتى يحكم الله بعد أن لبسها حتى يحكم الله 

  بينه وبين عدوهبينه وبين عدوه

فحملها علي فحملها علي   مصعب بن عميرمصعب بن عميراستشهد حامل اللواء استشهد حامل اللواء 

  بن أبي طالب ثم انسحب المسلمون من المعركةبن أبي طالب ثم انسحب المسلمون من المعركة

خرج المسلمون إلى حمراء األسد ليثبتوا للعدو أنهم خرج المسلمون إلى حمراء األسد ليثبتوا للعدو أنهم 

  وم يحدث قتالوم يحدث قتال  لوا أقوياء فعاد الكفار لمكةلوا أقوياء فعاد الكفار لمكةما زاما زا

احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فال احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فال 

  تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فال تشركوناتنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فال تشركونا

نزل بعد المعركة نزل بعد المعركة   --  رجل منهم حمزة رجل منهم حمزة   0707استشهد من المسلمين استشهد من المسلمين 

  رجلرجل  2222قتل من من المشركين قتل من من المشركين   ––عديدة من سورة آل عمران عديدة من سورة آل عمران   آياتآيات

اغتياالً ال مواجهة على اغتياالً ال مواجهة على   استشهد البطل حمزة استشهد البطل حمزة 

عتق إن قتله وُمثّل بجثته عتق إن قتله وُمثّل بجثته يد وحشي الذي وعد باليد وحشي الذي وعد بال

  حزناً شديداً حزناً شديداً   فحزن عليه النبي فحزن عليه النبي 

  

  نسيبة بنت كعب دافعت عن النبي نسيبة بنت كعب دافعت عن النبي 

حين تكاثر عليه الكفار حتى قال حين تكاثر عليه الكفار حتى قال 

ما التفت يميناً وال شماالً إال ما التفت يميناً وال شماالً إال عنها " عنها " 

  ""  وأنا أراها تقاتل دونيوأنا أراها تقاتل دوني
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2525صفحة صفحة   ––  صلح الحديبية وفتح مكةصلح الحديبية وفتح مكة  ::  ثالثثالثالدرس الالدرس ال

الهدي الهدي رموا وساقوا رموا وساقوا وأحوأح  قاصدين مكة للعمرةقاصدين مكة للعمرةفي ألف وأربعمائة من المسلمين في ألف وأربعمائة من المسلمين   الرسول الرسول   خرجخرج

  فارس ليصدهم عن البيت ...فارس ليصدهم عن البيت ...  277277فأرسلوا خالد بن الوليد مع فأرسلوا خالد بن الوليد مع فعلمت قريش بخروجهم ، فعلمت قريش بخروجهم ، 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

   

   

 

    

 

   

    

 

 

  صى الحديبية ثم أرسل عثمان بن عفان صى الحديبية ثم أرسل عثمان بن عفان بأقبأق  نزل النبي نزل النبي 

ليفاوض قريش فعرضوا عليه أن يطوف بالبيت فأبى أن يطوف ليفاوض قريش فعرضوا عليه أن يطوف بالبيت فأبى أن يطوف 

  قبل رسول الله قبل رسول الله 

فبايع فبايع   أن قريش قد قتلت عثمان أن قريش قد قتلت عثمان   بلغ النبي بلغ النبي 

أصحابه تحت الشجرة ) بيعة الرضوان ( على أصحابه تحت الشجرة ) بيعة الرضوان ( على 

  القتال حتى الموتالقتال حتى الموت

  ""  لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرةلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة" " 

  أن يؤجل المسلمون العمرة إلى العام القادمأن يؤجل المسلمون العمرة إلى العام القادم

اكتب اثنين من الدروس والعبر اكتب اثنين من الدروس والعبر   ––  ما السبب المباشر لفتح مكةما السبب المباشر لفتح مكة  ––  أهم بنود صلح الحديبيةأهم بنود صلح الحديبيةاذكر اذكر   ––  كان صلح الحديبيةكان صلح الحديبيةفي أي عام في أي عام   التقويم |التقويم |

    تائج فتح مكة المكرمةتائج فتح مكة المكرمةعدد نعدد ن  ––صلح الحديبية صلح الحديبية   المستفادة منالمستفادة من

لن يضيعني الله أبداً لن يضيعني الله أبداً إني رسول الله وإني رسول الله وفي بنود الصلح فقال ) في بنود الصلح فقال )   وقد جادل بعض المسلمين النبي وقد جادل بعض المسلمين النبي 

  ( ثم قام وتحلل من العمرة فتتبعه المسلمون وتحللوا( ثم قام وتحلل من العمرة فتتبعه المسلمون وتحللوا

ً إنا فتحنا إنا فتحنا سماه الله فتحاً ) سماه الله فتحاً )   --  11 ً لك فتحاً مبينا   ..  ((  لك فتحاً مبينا

  ..  استطاع المسلمون نشر الدين وتفرغوا للدعوةاستطاع المسلمون نشر الدين وتفرغوا للدعوة  --  22

  صل العقول لحكمة التشريع كما حصل للبعض .صل العقول لحكمة التشريع كما حصل للبعض .قد التقد الت  --  33

  

  

والذي نفسي بيده ال يسألوني خطة يعظمون والذي نفسي بيده ال يسألوني خطة يعظمون 

  فيها حرمات الله إال أعطيتهم إياهافيها حرمات الله إال أعطيتهم إياها

فأرسلت قريش سهيل بن فأرسلت قريش سهيل بن   ثم جاءت األخبار بسالمة عثمان ثم جاءت األخبار بسالمة عثمان 

  فقال :فقال :  عمرو لمفاوضة النبي عمرو لمفاوضة النبي 

  

  سنواتسنوات  5757وقوف الحرب بين طرفين وقوف الحرب بين طرفين 

من أتاهم بغير إذن وليه وأال ترد من أتاهم بغير إذن وليه وأال ترد أن يرد المسلمون إلى قريش أن يرد المسلمون إلى قريش 

  قريش إلى المسلمين من أتاها منهمقريش إلى المسلمين من أتاها منهم

  ترك الحرية للقبائل بالتحالف مع من شاؤوا من الطرفينترك الحرية للقبائل بالتحالف مع من شاؤوا من الطرفين

  دخول أعداد كبيرة من العرب في الديندخول أعداد كبيرة من العرب في الدين  لنشر اإلسالملنشر اإلسالم  تفرغ الرسول تفرغ الرسول 

  لمكاتبة الملوكلمكاتبة الملوك  تفرغ الرسول تفرغ الرسول   لليهود ) فتح خيبر (لليهود ) فتح خيبر (  تفرع الرسول تفرع الرسول 

  فتح مكة من ثمرات الصلحفتح مكة من ثمرات الصلح

نقضت قريش العهد مع المسلمين ثم أرسلوا أبوسفيان لتجديد العهد نقضت قريش العهد مع المسلمين ثم أرسلوا أبوسفيان لتجديد العهد 

آالف مقاتل آالف مقاتل   5757للخروج مع للخروج مع   ، فاستعد النبي ، فاستعد النبي   ولكن فشل في ذلكولكن فشل في ذلك

  وا وقدم إليهم العباس بن عبدالمطلب مهاجراً وا وقدم إليهم العباس بن عبدالمطلب مهاجراً وكانوا صياماً فأفطروكانوا صياماً فأفطر

تحسس أبوسفيان أخبار المسلمين مع بعض رجاله فأدركهم المسلمون ثم أخذ العباس أبوسفيان تحسس أبوسفيان أخبار المسلمين مع بعض رجاله فأدركهم المسلمون ثم أخذ العباس أبوسفيان 

من دخل دار أبي سفيان فهو من دخل دار أبي سفيان فهو ) )   فأعلن إسالمه وطلب األمان ألهل مكة فقال النبي فأعلن إسالمه وطلب األمان ألهل مكة فقال النبي   إلى النبي إلى النبي 

    ((  مسجد فهو آمنمسجد فهو آمنومن أغلق عليه داره فهو آمن ، ومن دخل الومن أغلق عليه داره فهو آمن ، ومن دخل ال  آمن ،آمن ،

  
، ثم ، ثم أصحابه أال يقاتلوا إال من قاتلهم أصحابه أال يقاتلوا إال من قاتلهم     رسولرسولمر المر الأأ

حدث مقاومة من كتيبة خالد بن الوليد ثم تفرقوا ، ودخل حدث مقاومة من كتيبة خالد بن الوليد ثم تفرقوا ، ودخل 

يردد سورة الفتح وكانت راية األنصار مع يردد سورة الفتح وكانت راية األنصار مع   الرسول الرسول 

فلما مر على أبوسفيان قال له ) اليوم فلما مر على أبوسفيان قال له ) اليوم   سعد بن عبادة سعد بن عبادة 

فذكر ذلك للرسول فذكر ذلك للرسول تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشاً ( تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشاً ( 

   ( (   كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبةكذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبةفقال ) فقال )  

كال إني كال إني سينساهم بعد أن عاد لوطنه فقال وفاًء لهم ) سينساهم بعد أن عاد لوطنه فقال وفاًء لهم )   وظن األنصار أن النبي وظن األنصار أن النبي 

  ((  عبدالله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكمعبدالله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم

  
  ––سقوط أكبر قالع الشرك سقوط أكبر قالع الشرك   ––م م دخول معظم أهل مكة في اإلسالدخول معظم أهل مكة في اإلسال  نتائج الفتح :نتائج الفتح :

                                                                                انتشار اإلسالم في عموم الجزيرة انتشار اإلسالم في عموم الجزيرة 

على إسالم الناس وعدم االنتقام على إسالم الناس وعدم االنتقام   حرص الرسول حرص الرسول   دروس وعبر من الفتح :دروس وعبر من الفتح :

  لألنصارلألنصار  حب الرسول حب الرسول   ––الوفاء خلق عظيم الوفاء خلق عظيم   ––العفو عند المقدرة العفو عند المقدرة   ––

  

  

  وبعد هذه الغزوة نزل ) إذا جاء نصر الله والفتح ( وبعد هذه الغزوة نزل ) إذا جاء نصر الله والفتح ( سفيان سفيان أبي أبي   ومنهن هند زوجةومنهن هند زوجةفحهن فحهن يع النساء ولم يصايع النساء ولم يصاالرجال وصافحهم وباالرجال وصافحهم وبا  بايع النبي بايع النبي 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5555صفحة صفحة   --  الزكاة تحقق العبودية لله تعالىالزكاة تحقق العبودية لله تعالى  ::  لدرس األوللدرس األولاا

) )                 الزكاة من أفضل العبادات عند الله ، وأنها ركن من أركان الدين ، قال تعالىالزكاة من أفضل العبادات عند الله ، وأنها ركن من أركان الدين ، قال تعالى  اعلم أناعلم أن          

  ......  ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

استجابة ألمر الله والتزاماً باألمر اإللهي مستشعراً البركة استجابة ألمر الله والتزاماً باألمر اإللهي مستشعراً البركة 

  والنماء في ماله والطهارة في روحه وقلبهوالنماء في ماله والطهارة في روحه وقلبه

    التقويم :التقويم :

  ––تماعية من إخراج الزكاة تماعية من إخراج الزكاة ما الحكم االجما الحكم االج  ––ما الحكم النفسية من إخراج الزكاة ما الحكم النفسية من إخراج الزكاة   ––دلل على فضل الزكاة وأهميتها دلل على فضل الزكاة وأهميتها   ––على ماذا يدل أداء الزكاة على ماذا يدل أداء الزكاة 

  ما سبب محاربة اإلسالم للفوارق بين الناسما سبب محاربة اإلسالم للفوارق بين الناس  ––كيف تحقق الزكاة العبودية لله تعالى كيف تحقق الزكاة العبودية لله تعالى 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال : " : "   قال رسول قال رسول 

" فمن " فمن يؤتوا الزكاة يؤتوا الزكاة محمداً رسول الله ويقيموا الصالة ومحمداً رسول الله ويقيموا الصالة و  الله وأنالله وأن

بالصالة وجعلها مما يقاتل على منعها بالصالة وجعلها مما يقاتل على منعها   أهميتها قرنها الرسول أهميتها قرنها الرسول 

  وهي حق الله في مالهوهي حق الله في ماله

  إتمام إلسالم المسلم وإكمال لهإتمام إلسالم المسلم وإكمال له  ––  55

  تزيد إيمانه بربه وتقوي صلته بخالقهتزيد إيمانه بربه وتقوي صلته بخالقه  ––  22

  تطهره من البخل والشح والذل للمالتطهره من البخل والشح والذل للمال  ––  66

اتقوا الظلم فإن الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم   : ": "    أن رسول اللهأن رسول الله  عن جابر بن عبدالله عن جابر بن عبدالله 

ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم 

  ""  على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهمعلى أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

  برهان على قوة اإليمانبرهان على قوة اإليمان  ––صدق إسالم المرء صدق إسالم المرء 

  اجتماعيةاجتماعية  أخالقيةأخالقية  نفسيةنفسية

  الراحة واالطمئنان والسرور للمعطيالراحة واالطمئنان والسرور للمعطي

  الفرح والسرور لآلخذالفرح والسرور لآلخذ

  يتخلص المزكي من البخل والشحيتخلص المزكي من البخل والشح

  علم مجاهدة النفس واالنتصار عليهاعلم مجاهدة النفس واالنتصار عليهاتت

  تقوي الصلة بين الغني والفقيرتقوي الصلة بين الغني والفقير

  تجعل الناس أسرة واحدة متحابةتجعل الناس أسرة واحدة متحابة

يأمر اإلسالم في توجيهاته بأن يتم توزيع المال في يأمر اإلسالم في توجيهاته بأن يتم توزيع المال في 

المجتمع وأال ينتفع بهذا المال ويستأثر به األغنياء المجتمع وأال ينتفع بهذا المال ويستأثر به األغنياء 

  قراء مع شدة حاجة الفقراء إليهقراء مع شدة حاجة الفقراء إليهدون الفدون الف

  ((  كي ال يكون دولة بين األغنياء منكمكي ال يكون دولة بين األغنياء منكمقال تعالى ) قال تعالى ) 

  لما وراءها من أحقاد وأضغان تحطم أركان المجتمعلما وراءها من أحقاد وأضغان تحطم أركان المجتمع

  لما فيها من جشع يفسد الضميرلما فيها من جشع يفسد الضمير

  لما فيها من اضطرار المحتاجين إلى سلوك محرم للحصول على الماللما فيها من اضطرار المحتاجين إلى سلوك محرم للحصول على المال
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  575575صفحة صفحة   ––  الزكاة حكمها وفوائدها وأنواعهاالزكاة حكمها وفوائدها وأنواعها  ::  الثانيالثانيلدرس لدرس اا

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  من األركان الخمسة للدين اإلسالميمن األركان الخمسة للدين اإلسالمي  الثالثالثالثالزكاة هي الركن الزكاة هي الركن 

 

  ((  خذ من أموالهم صدقة تطهرهمخذ من أموالهم صدقة تطهرهمه ) ه ) ( وقول( وقول  وأقيموا الصالة وآتوا الزكاةوأقيموا الصالة وآتوا الزكاةقوله تعالى ) قوله تعالى ) 

  ((  ... أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم... أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) )   وقوله وقوله 

  

 

نصيب مقدر شرعاً في مال معين نصيب مقدر شرعاً في مال معين 

  يصرف لطائفة مخصوصةيصرف لطائفة مخصوصة

  من المال بشروط مقررة شرعاً من المال بشروط مقررة شرعاً   نصاباً نصاباً على كل مسلم ملك على كل مسلم ملك   واجبةواجبة

  مرتكب لكبيرةمرتكب لكبيرةآثم إثماً عظيماً وآثم إثماً عظيماً و

  أي يحرمون من األمطار ولوال البهائم لم يمطرواأي يحرمون من األمطار ولوال البهائم لم يمطروا

  منعها بخالً وتكاسالً وتهاوناً منعها بخالً وتكاسالً وتهاوناً يي  أنأن  --  11

دلل دلل   ––ما المقصود بالنصاب ما المقصود بالنصاب   ––الزكاة الزكاة   عرفعرف  التقويم :التقويم :

  ––ما حكم مانع الزكاة بخالً ما حكم مانع الزكاة بخالً   ––على مشروعية الزكاة على مشروعية الزكاة 

اذكر صنفين من اذكر صنفين من   ––علل : كفر مانع الزكاة جحوداً علل : كفر مانع الزكاة جحوداً 

  بين الحكمة من إخراج زكاة الفطربين الحكمة من إخراج زكاة الفطر  ––األموال الزكوية األموال الزكوية 

  هو مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاةهو مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة  النصابالنصاب

  ((  والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليموالذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليمقوله تعالى ) قوله تعالى ) 

  ((  لوا به يوم القيامةلوا به يوم القيامةسيطوقون ما بخسيطوقون ما بخقوله تعالى ) قوله تعالى ) 

  ((  .. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء.. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء) )   قوله قوله 

  

  

  

  تعّود على البذل والعطاءتعّود على البذل والعطاء

 
  تغرس بذور المحبة والتعاونتغرس بذور المحبة والتعاون

 
  تشعر الغني بالمسؤولية تجاه الفقيرتشعر الغني بالمسؤولية تجاه الفقير

 
  تقوم أخالق المسلم وتزكيهاتقوم أخالق المسلم وتزكيها

 

  كافركافر

  جحوداً وإنكاراً لفرضيتهاجحوداً وإنكاراً لفرضيتهامنعها منعها أن يأن ي  --  22

  بهيمة األنعامبهيمة األنعام

وكانت وكانت   وهي اإلبل والبقر والغنم وتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصابوهي اإلبل والبقر والغنم وتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب

  سائمة ) أي ترعى من الكأل المباح ( أما المعلوفة فال زكاة فيهاسائمة ) أي ترعى من الكأل المباح ( أما المعلوفة فال زكاة فيها

  الزروع والثمارالزروع والثمار

وتجب في في الحبوب والبقول والثمار التي تكال وتدخر وتجب عند بدو وتجب في في الحبوب والبقول والثمار التي تكال وتدخر وتجب عند بدو 

  الصالح واالشتدادالصالح واالشتداد

  الذهب والفضةالذهب والفضة

ق المالية بشرط بلوغ ق المالية بشرط بلوغ وما يلحق بهما من معادن والركاز واألوراوما يلحق بهما من معادن والركاز واألورا

  النصاب ودوران الحولالنصاب ودوران الحول

  عروض التجارةعروض التجارة

  وهي كل ما أعد للبيع أو الشراء من أجل الربحوهي كل ما أعد للبيع أو الشراء من أجل الربح

  هومرور عام هجري كاملهومرور عام هجري كاملالحول الحول 

  هو المال المدفون في األرض من مال الجاهليةهو المال المدفون في األرض من مال الجاهلية  الركازالركاز

  على كل مسلم ملك قوت يوم وليلةعلى كل مسلم ملك قوت يوم وليلة  واجبةواجبة

  حكمهاحكمها

  ألن سبب وجوبها الفطر من رمضانألن سبب وجوبها الفطر من رمضان  سبب تسميتهاسبب تسميتها

  ليلة العيدليلة العيد  وقت وجوبهاوقت وجوبها

  ((170170صفحة صفحة ) حديث حفظ ) حديث حفظ دليل وجوبها دليل وجوبها 
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من   فرض رسول الله فرض رسول الله ) ) 

من من   شعير على العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبيرشعير على العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير

  ((  ا أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالةا أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالةوأمر بهوأمر بهالمسلمين المسلمين 

  ––شكر لله شكر لله   ––طعمة للمساكين طعمة للمساكين   ––طهرة للصائم طهرة للصائم   الحكمة منهاالحكمة منها

  التوسعة على المحتاج يوم العيدالتوسعة على المحتاج يوم العيد

صاع من غالب قوت صاع من غالب قوت مقدارها مقدارها إخراجها قبل صالة العيد وإخراجها قبل صالة العيد ويجب يجب وو

  عن من تلزمه النفقة عليهمعن من تلزمه النفقة عليهمووالبلد ، ويخرجها المسلم عن نفسه البلد ، ويخرجها المسلم عن نفسه 

ألنه أنكر معلوماً من ألنه أنكر معلوماً من 

  الدين بالضرورةالدين بالضرورة
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  557557صفحة صفحة   --  للزكاة وشروط إخراجهاللزكاة وشروط إخراجهاالمستحقون المستحقون   ::الثالث الثالث الدرس الدرس 

  الشكر :الشكر :  شكرها ، ويكونشكرها ، ويكون  عليناعلينايستوجب يستوجب ، ، المال نعمة من الله المال نعمة من الله اعلم عزيزي الطالب أن اعلم عزيزي الطالب أن 

  ......  زكاتهزكاتهوإخراج وإخراج ، ، إنفاقه في أوجه الخير إنفاقه في أوجه الخير ، و، و  باستعماله في طاعة اللهباستعماله في طاعة الله

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

عن رجل بأرض عن رجل بأرض   كتابهكتابهوهي قصة قرآنية ذكرها الله في وهي قصة قرآنية ذكرها الله في 

اليمن كان له بستان يؤدي حقه ويساعد الفقراء اليمن كان له بستان يؤدي حقه ويساعد الفقراء 

والمحتاجين ، فلما مات اتفق أوالده على منع الناس من والمحتاجين ، فلما مات اتفق أوالده على منع الناس من 

  خيراته ، فعاقبهم الله بأن أحرق بستانهم وهم نائمون خيراته ، فعاقبهم الله بأن أحرق بستانهم وهم نائمون 

  النيةالنية

  اإلسالماإلسالم

  ملك النصابملك النصاب

 
  الملك التامالملك التام

 

اذكر اذكر   ––ما المقصود بالغارمين ما المقصود بالغارمين   التقويم :التقويم :

  ––أصناف يحل إخراج الزكاة لهم أصناف يحل إخراج الزكاة لهم   أربعةأربعة

اذكر اذكر   ––ما المقصود بدوران الحول ما المقصود بدوران الحول 

دلل دلل   ––صنفين يحرم إخراج الزكاة لهم صنفين يحرم إخراج الزكاة لهم 

على حث اإلسالم على البذل والعطاء على حث اإلسالم على البذل والعطاء 

  والتصدق المستحب والتصدق المستحب 

 

  هم الذين ليس لديهم من المال ما يسد حاجاتهم الضروريةهم الذين ليس لديهم من المال ما يسد حاجاتهم الضرورية  الفقراءالفقراء

  مممال ال يكفيهمال ال يكفيه  ممندهندهوعوع  الفقراءالفقراءأحسن حاالً من أحسن حاالً من   المساكينالمساكين 

 الجباة الذين يرسلهم الحاكم لجمع الزكاة وتوزيعهاالجباة الذين يرسلهم الحاكم لجمع الزكاة وتوزيعهاالعمال والعمال و  العاملين عليهاالعاملين عليها 

  أو تثبيتهم خاصة الزعماء وأصحاب النفوذأو تثبيتهم خاصة الزعماء وأصحاب النفوذ  لتقوية عزمهملتقوية عزمهم  فيعطونفيعطونجماعة يرجى إسالمهم جماعة يرجى إسالمهم   المؤلفة قلوبهمالمؤلفة قلوبهم

  ويتخلص من العبوديةويتخلص من العبودية  المسلم العبد المملوك فيعطى ليفك رقبتهالمسلم العبد المملوك فيعطى ليفك رقبته  في الرقابفي الرقاب

   عليه سدادهعليه سدادهالمدين الذي تحمل ديناً في غير معصية وتعذر المدين الذي تحمل ديناً في غير معصية وتعذر   الغارمونالغارمون

  العمل الموصل لمرضاة الله ومنه المجاهدون في سبيل اللهالعمل الموصل لمرضاة الله ومنه المجاهدون في سبيل الله  في سبيل اللهفي سبيل الله 

  المسافر المنقطع عن بلده بسبب نفاذ ماله أو ضياعه منهالمسافر المنقطع عن بلده بسبب نفاذ ماله أو ضياعه منه  ابن السبيلابن السبيل

  دوران الحولدوران الحول

 

  ألنها شرط لصحة جميع العبادات ) إنما األعمال بالنيات (ألنها شرط لصحة جميع العبادات ) إنما األعمال بالنيات (

  طاعةطاعةألن الكافر لم يدخل في اإلسالم وهو ليس من أهل الألن الكافر لم يدخل في اإلسالم وهو ليس من أهل ال

وهو مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة سواء وهو مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة سواء 

  كان المالك صغيراً أو كبيراً كان المالك صغيراً أو كبيراً 

فال زكاة في مال لم تستقر ملكيته لصاحبه أو تعلق به فال زكاة في مال لم تستقر ملكيته لصاحبه أو تعلق به 

  حق لغيرهحق لغيره

وهو مرور عام هجري كامل وهذا في زكاة األنعام وهو مرور عام هجري كامل وهذا في زكاة األنعام 

  عروض أما الزروع والثمار فبوقت الحصادعروض أما الزروع والثمار فبوقت الحصادوالنقدين والوالنقدين وال

  ((  وترد على فقرائهموترد على فقرائهم: ) : )   الكفار لقوله الكفار لقوله   --  55

إن الصدقة ال تنبغي إن الصدقة ال تنبغي ) )   بنوهاشم : لقوله بنوهاشم : لقوله   ––  22

  ((  آلل محمد إنما هي أوساخ الناسآلل محمد إنما هي أوساخ الناس

  اآلباء واألمهات : ألن اإلنفاق عليهم واجباآلباء واألمهات : ألن اإلنفاق عليهم واجب  ––  66

  إلنفاق عليهم واجبإلنفاق عليهم واجبالزوجة واألبناء : ألن االزوجة واألبناء : ألن ا  ––  44

  دعا اإلسالم إلى البذل والعطاء ومن األدلة على ذلكدعا اإلسالم إلى البذل والعطاء ومن األدلة على ذلك

  ((  بر حتى تنفقوا مما تحبونبر حتى تنفقوا مما تحبونلن تنالوا اللن تنالوا القال تعالى ) قال تعالى )   ––  11

  ((  وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيهوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيهقال تعالى ) قال تعالى )   ––  22

  ((  وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقتهوإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته) )   قال قال   ––  66

ما من يوم يصبح فيه العباد إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما : ما من يوم يصبح فيه العباد إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما : ) )   قال قال   ––  44

  116116حديث حفظ صفحة حديث حفظ صفحة   ((تلفاً تلفاً اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول اآلخر : اللهم أعط ممسكاً اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول اآلخر : اللهم أعط ممسكاً 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  552552صفحة صفحة   ––  حسن الظنحسن الظن  ::  ولولالدرس األالدرس األ

ً في توطيد العالقات بين الناس ، كما أن لسوء الظن ً في توطيد العالقات بين الناس ، كما أن لسوء الظنإن لحسن الظن أثراً بالغا أثراً كبيراً في أثراً كبيراً في   إن لحسن الظن أثراً بالغا

  تدمير العالقات وقطعها ، لذا فإن العاقل من تمسك بمنهاج النبوة وتجنب ظن السوء ...تدمير العالقات وقطعها ، لذا فإن العاقل من تمسك بمنهاج النبوة وتجنب ظن السوء ...

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 ً ً اعتقاد جانب الخير وترجيحه على جانب الشر فيما يحتمل األمرين معا   اعتقاد جانب الخير وترجيحه على جانب الشر فيما يحتمل األمرين معا

 

  وضع نفسك مكان أخيكوضع نفسك مكان أخيك

 

  التقويم :التقويم :

  سوء الظنسوء الظن  ––عرف : حسن الظن عرف : حسن الظن   ––  55

  ..  اذكر اثنين الوسائل المعينة على حسن الظناذكر اثنين الوسائل المعينة على حسن الظن  ––  22

  ..اذكر اثنين من ثمرات حسن الظن اذكر اثنين من ثمرات حسن الظن   ––  33

  ما أقسام سوء الظن مع شرح مبسط لكل قسم .ما أقسام سوء الظن مع شرح مبسط لكل قسم .  ––  44

 

  بالمؤمنينبالمؤمنين  --  22

  باللهبالله  --  11

أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً يقول تعالى في الحديث القدسي ) يقول تعالى في الحديث القدسي ) 

( ويكون حسن الظن بالله باإلحسان فمن ظن ( ويكون حسن الظن بالله باإلحسان فمن ظن   فله وإن ظن شراً فلهفله وإن ظن شراً فله

بالله خيراً علم يقيناً بعظمة ربه فأطاعه ، وسوء الظن يكون بالله خيراً علم يقيناً بعظمة ربه فأطاعه ، وسوء الظن يكون 

  باإلساءة واإلصرار على الكبائر والمخالفاتباإلساءة واإلصرار على الكبائر والمخالفات

إن قوماً ألهتهم األماني حتى خرجوا إن قوماً ألهتهم األماني حتى خرجوا  

من الدنيا ومالهم حسنة ويقول أحدهم من الدنيا ومالهم حسنة ويقول أحدهم 

إني أحسن الظن بربي ، وكذب فلو إني أحسن الظن بربي ، وكذب فلو 

  حسن العملحسن العملأحسن الظن ألأحسن الظن أل

اإلنسان المؤمن هو من يصفي قلبه على إخوانه فال يسئ الظن بهم اإلنسان المؤمن هو من يصفي قلبه على إخوانه فال يسئ الظن بهم 

إياكم والظن فإن الظن أكذب إياكم والظن فإن الظن أكذب ) )   وال يحسدهم وال يحقد عليهم ، قال وال يحسدهم وال يحقد عليهم ، قال 

  إساءة الظن بالمسلم المستور الحال إساءة الظن بالمسلم المستور الحال   يحرميحرم( و( و  الحديثالحديث

ال يحل المرئ مسلم يسمع من أخيه ال يحل المرئ مسلم يسمع من أخيه  

كلمة يظن بها سوًء وهو يجد لها في كلمة يظن بها سوًء وهو يجد لها في 

  شيء من الخير مخرجاً شيء من الخير مخرجاً 

  الدعاء بالعونالدعاء بالعون

  التماس األعذار للغيرالتماس األعذار للغير 

 

  تجنب الحكم على النياتتجنب الحكم على النيات

  حمل الكالم على أحسن المعانيحمل الكالم على أحسن المعاني 

 

  طريق موصل للجنةطريق موصل للجنة

  دليل على حسن اإلسالمدليل على حسن اإلسالم

  نشر للمحبة واأللفة والثقةنشر للمحبة واأللفة والثقة

  حفظ ألعراض المسلمينحفظ ألعراض المسلمين

ً اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل األاعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل األ   مرين معاً مرين معا

 

  وهو ذنب عظيم أبلغ من اليأس والقنوطوهو ذنب عظيم أبلغ من اليأس والقنوط  باللهبالله  --  11

وهو من كبائر الذنوب ويقود إلى ما هو أعظم وهو من كبائر الذنوب ويقود إلى ما هو أعظم   بالمؤمنينبالمؤمنين  --  22

  وأكبر كالتجسس وهتك أستار الناسوأكبر كالتجسس وهتك أستار الناس

يستر عورات إخوانه وزالتهم يستر عورات إخوانه وزالتهم   المؤمنالمؤمن

  يطلب عيوب الناس ويتتبعهايطلب عيوب الناس ويتتبعها  المنافقالمنافقوو

  بالحذر والحيطة وسوء الظن بهم لتجنب شرورهمبالحذر والحيطة وسوء الظن بهم لتجنب شرورهم

الجهر بالمعصية والتفاخر بها من األمور العظيمة عند الجهر بالمعصية والتفاخر بها من األمور العظيمة عند 

  ((  جاهرونجاهرونكل أمتي معافى إال المكل أمتي معافى إال الم) )   الله ، قال الله ، قال 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  523523صفحة صفحة   ––  حب العمل واحترامهحب العمل واحترامه  ::  ثانيثانيالدرس الالدرس ال

دعا الدين اإلسالمي للسعي والعمل ، وطلب من المسلم أن ينزل إلى ميادين الحياة سعياً للرزق دعا الدين اإلسالمي للسعي والعمل ، وطلب من المسلم أن ينزل إلى ميادين الحياة سعياً للرزق 

  ... ...   اقبة الله وااللتزام بحدودهاقبة الله وااللتزام بحدودهمع التعلق بالرب تبارك وتعالى صاحب الخزائن فال يغيب عنه مرمع التعلق بالرب تبارك وتعالى صاحب الخزائن فال يغيب عنه مر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  المتعلق بالدين : من عبادات وطاعاتالمتعلق بالدين : من عبادات وطاعات

  المتعلق بالدنيا : من كسب للرزق سواء أكان وظيفة أم مهنة أم تجارةالمتعلق بالدنيا : من كسب للرزق سواء أكان وظيفة أم مهنة أم تجارة

 

  حسن النيةحسن النية

  التقويم :التقويم :

دلل على دلل على   --  ما عمل نبي الله داود ما عمل نبي الله داود   ––عدد أقسام العمل عدد أقسام العمل 

بيّن أهمية العمل بيّن أهمية العمل   ––عدد ثالثة من آداب العمل عدد ثالثة من آداب العمل   ––فضل العمل فضل العمل 

عّرف عّرف   ––اذكر اثنين من ثمرات إتقان العمل اذكر اثنين من ثمرات إتقان العمل   ––في اإلسالم في اإلسالم 

  ما المضار التي تؤدي إليها البطالة ما المضار التي تؤدي إليها البطالة   ––البطالة البطالة 

 

تقلب العادة إلى عبادة إن قصد بها مرضاة تقلب العادة إلى عبادة إن قصد بها مرضاة   النيةالنية

  اللهالله

  ""  وقل اعملوا فسيرى الله عملكموقل اعملوا فسيرى الله عملكمقال تعالى : " قال تعالى : " 

  ""  كبهاكبهاهو الذي جعل األرض ذلوالً فامشوا في مناهو الذي جعل األرض ذلوالً فامشوا في منا" " 

ن يحتطب أحدكم حزمة على ن يحتطب أحدكم حزمة على ألأل" "   قال النبي قال النبي 

  ""  ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعهظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه

  قال عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب 

كذلك وال كذلك وال   وكان أنبياء الله يعملون وصحابة النبي وكان أنبياء الله يعملون وصحابة النبي 

  يجلسون في بيوتهم وينتظرون الرزق يأتيهميجلسون في بيوتهم وينتظرون الرزق يأتيهم

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن : " : "   قال رسول الله قال رسول الله 

  ""  كان يأكل من عمل يدهكان يأكل من عمل يده  نبي الله داود نبي الله داود 

  أعمال بعض األنبياء عليهم السالم كما أخبر ابن عباس أعمال بعض األنبياء عليهم السالم كما أخبر ابن عباس 

دن أحدكم عن طلب الرزق دن أحدكم عن طلب الرزق ال يقعال يقع

ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن 

  السماء ال تمطر ذهباً وال فضةالسماء ال تمطر ذهباً وال فضة

قيل ألحمد بن حنبل ما تقول في رجل جلس في بيته وقال ال أعمل قيل ألحمد بن حنبل ما تقول في رجل جلس في بيته وقال ال أعمل 

هذا رجل جهل العلم : أما سمع قول هذا رجل جهل العلم : أما سمع قول فقال فقال   شيئاً حتى يأتيني رزقيشيئاً حتى يأتيني رزقي

ً : عن الطير " : عن الطير "   النبي النبي  ً تغدو خماصاً وتروح بطانا   ""  تغدو خماصاً وتروح بطانا

  أن ال يمنعه من أداء الفرائضأن ال يمنعه من أداء الفرائض

  أن يطلب الحالل ويترك الحرام ويتجنب الشبهاتأن يطلب الحالل ويترك الحرام ويتجنب الشبهات  أن يشتغل بذكر اللهأن يشتغل بذكر الله

  أن يتجنب الموظف تأخير المعامالتأن يتجنب الموظف تأخير المعامالت  البعد عن البيع عن طريق الغشالبعد عن البيع عن طريق الغش

  تجنب الربا والميسرتجنب الربا والميسر

  العمل طريق النجاحالعمل طريق النجاح  عمل هو سبيل لكسب الرزقعمل هو سبيل لكسب الرزقالال

  العمل المقرون بالنية الصالحة عبادةالعمل المقرون بالنية الصالحة عبادة

وال يتحقق االتقان إال في ظل وال يتحقق االتقان إال في ظل 

اإلخالص واألمانة والعمل بما اإلخالص واألمانة والعمل بما 

  تحسن وتطيقتحسن وتطيق

  ––زيادة اإلنتاج والربح زيادة اإلنتاج والربح   ––حيازة ثقة الناس حيازة ثقة الناس   ––األجر والثواب األجر والثواب 

  توجيه المواهب لما فيه خير وازدهار المسلمينتوجيه المواهب لما فيه خير وازدهار المسلمين

  ع القدرة عليهع القدرة عليههي ترك العمل مهي ترك العمل م

تفتح تفتح   ––تدفع اإلنسان إلى الذل واستجداء الناس تدفع اإلنسان إلى الذل واستجداء الناس 

تفتح أبواب تفتح أبواب   ––أبواب الفراغ الذي يؤدي للمعاصي أبواب الفراغ الذي يؤدي للمعاصي 

  الشر من فقر وجهل وجرائمالشر من فقر وجهل وجرائم

  آدم آدم 

 

  نوح نوح 

 

  إدريس إدريس 

 

  إبراهيم لوط عليهما السالمإبراهيم لوط عليهما السالم

  

 

  اثاثحرّ حرّ 

 

  نجارنجار

 

  خياطخياط

 

  ننمزارعيمزارعي

  صالح صالح  

 

  داود داود 

 

  موسى وشعيب ومحمد عليهم السالمموسى وشعيب ومحمد عليهم السالم

  تاجرتاجر 

 

  حدادحداد

 

  رعاةرعاة
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  535535صفحة صفحة   ––  القدوة الصالحة الحسنةالقدوة الصالحة الحسنة  ::  ثالثثالثالدرس الالدرس ال

ضرب لنا الرسل الكرام بأخالقهم الحسنة مثاالً راقياً لكل البشر بتحليهم بالصفات المتميزة حين ضرب لنا الرسل الكرام بأخالقهم الحسنة مثاالً راقياً لكل البشر بتحليهم بالصفات المتميزة حين 

  ... ...   الح الناس فكانوا خير قدوةالح الناس فكانوا خير قدوةقاموا بمهمة إصقاموا بمهمة إص

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

ً   إن من أحبكم إلّي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامةإن من أحبكم إلّي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة: " : "   قال رسول قال رسول  ً أحاسنكم أخالقا   ""  أحاسنكم أخالقا

 

  الصدقالصدق  --  55

  التقويم :التقويم :

  ––عّرف الصدق عّرف الصدق   ––يوم القيامة يوم القيامة   من أقرب الناس من النبي من أقرب الناس من النبي 

اذكر اثنين من الطرق التي تعينك على الصدق اذكر اثنين من الطرق التي تعينك على الصدق   ––عّرف الحياء عّرف الحياء 

  كيف يكون اإلنسان حيياً كيف يكون اإلنسان حيياً   ––اذكر مثالين لعدم الحياء اذكر مثالين لعدم الحياء   ––

 

  ""  وإنك لعلى خلق عظيموإنك لعلى خلق عظيمقال تعالى : " قال تعالى : " 

، ،   ""  خيركم خيركم ألهله وأن خيركم ألهليخيركم خيركم ألهله وأن خيركم ألهلي" " يقول يقول كريم العشرة مع زوجاته وأهله وكان كريم العشرة مع زوجاته وأهله وكان   النبي النبي   كانكان

طويل السكوت ال يتكلم في غير حاجة ، طيب النفس ، إذا صافحه أحد ال ينزع يده حتى يكون الرجل هو طويل السكوت ال يتكلم في غير حاجة ، طيب النفس ، إذا صافحه أحد ال ينزع يده حتى يكون الرجل هو 

    صابراً رحيماً ال يسب وال يشتم ويحفظ الودصابراً رحيماً ال يسب وال يشتم ويحفظ الودالذي يرسلها ، وكان شديد الحياء والتواضع الذي يرسلها ، وكان شديد الحياء والتواضع 

  تدي به فهو خير من مشى على األرض تدي به فهو خير من مشى على األرض ففي حياة رسولنا الكريم كل ما يحتاجه اإلنسان ليقففي حياة رسولنا الكريم كل ما يحتاجه اإلنسان ليق

ض الجنة لمن ترك المراء وإن كان ض الجنة لمن ترك المراء وإن كان أنا زعيم ببيت في ربأنا زعيم ببيت في رب: " : "   قال رسول الله قال رسول الله 

محقاً ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وببيت في أعلى محقاً ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وببيت في أعلى 

  ""  الجنة لمن حسن خلقهالجنة لمن حسن خلقه

  ""  أشد حياًء من العذراء في خدرهاأشد حياًء من العذراء في خدرها  كان النبي كان النبي قال : " قال : "   عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري 

  صاحب الصادقين وابتعد عن الكذابينصاحب الصادقين وابتعد عن الكذابين

هو استواء السر والعالنية والظاهر والباطن بأال هو استواء السر والعالنية والظاهر والباطن بأال 

  تكذب أحوال العبد أعمالهتكذب أحوال العبد أعماله

  انتشار اإلسالم في العالم بسبب أخالق التجار المسلمين وصدقهمانتشار اإلسالم في العالم بسبب أخالق التجار المسلمين وصدقهم  من ثمرات الصدق :من ثمرات الصدق :

  لنساء معاً في المقاهي أمام الناسلنساء معاً في المقاهي أمام الناستدخين الرجال واتدخين الرجال وا

  ""  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةقال تعالى : " قال تعالى : " 

الكذب يهدي إلى الفجور الكذب يهدي إلى الفجور 

  ويفسد العمل ويوصل للنارويفسد العمل ويوصل للنار

  استشعر آثار الصدق وأنه يهدي للجنةاستشعر آثار الصدق وأنه يهدي للجنة

  للكاذبللكاذب  تذكر عقاب الله الشديدتذكر عقاب الله الشديد

  هو خلق يبعث على ترك القبح ويمنع من التقصير وهو شعبة من شعب اإليمانهو خلق يبعث على ترك القبح ويمنع من التقصير وهو شعبة من شعب اإليمان  حياءحياءالال  --  55

  إلقاء التعليقات على البنات في الطرق ومعاكستهنإلقاء التعليقات على البنات في الطرق ومعاكستهن

  مصافحة الرجل للمرأة التي ال تحل لهمصافحة الرجل للمرأة التي ال تحل له

  ترك األمر بالمعروف والنهي عن النكرترك األمر بالمعروف والنهي عن النكر

  القيادة برعونة وسرعة عالية في الطرقاتالقيادة برعونة وسرعة عالية في الطرقات  شهادة الزور والفزعة للقريب في الباطلشهادة الزور والفزعة للقريب في الباطل

  ""  إن الله حيي كريمإن الله حيي كريم: " : "   قال قال 

 

من أعظم األسباب المعينة على من أعظم األسباب المعينة على 

  الرفقة الصالحةالرفقة الصالحة  حسن الخلق :حسن الخلق :

 

  تقوية اإليمان واإلمساك عن ما تقتضيه قلة الحياء من كالم وأفعالتقوية اإليمان واإلمساك عن ما تقتضيه قلة الحياء من كالم وأفعال

  مخالطة الصالحينمخالطة الصالحين
  غض البصرغض البصر

  التزام الجدية في الكالمالتزام الجدية في الكالم

  اعتزال البيئة الفاسدةاعتزال البيئة الفاسدة

اعتزال البيئة اعتزال البيئة   ––

  الفاسدةالفاسدة

يق الصالح بحامل المسك يق الصالح بحامل المسك الصدالصد  شبه النبي شبه النبي 

  والصديق السوء بنافخ الكيروالصديق السوء بنافخ الكير

  532532صفحة صفحة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  545545صفحة صفحة   ––مقاصد الشريعة اإلسالمية مقاصد الشريعة اإلسالمية   الدرس األول :الدرس األول :

أرسل الرب تبارك وتعالى الرسل الكرام وأنزل الكتب وشّرع األحكام لتحقيق مصالح العباد والبالد ، وهذه أرسل الرب تبارك وتعالى الرسل الكرام وأنزل الكتب وشّرع األحكام لتحقيق مصالح العباد والبالد ، وهذه 

  ......  التي تحدد اإلطار العام للدين القويمالتي تحدد اإلطار العام للدين القويم  المصالح هي مقاصد الشريعةالمصالح هي مقاصد الشريعة

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

والدين ضروري في حياة البشر ألنه ينظم العالقة بين اإلنسان والدين ضروري في حياة البشر ألنه ينظم العالقة بين اإلنسان 

قال قال   اإلسالماإلسالموالدين الحق الوحيد اآلن والدين الحق الوحيد اآلن   وربه واآلخرين من حولهوربه واآلخرين من حوله

  ((  لن يقبل منهلن يقبل منهومن يبتغ غير اإلسالم ديناً فومن يبتغ غير اإلسالم ديناً فتعالى ) تعالى ) 

  الكليات والضرورات الخمس وهيالكليات والضرورات الخمس وهي

 

  وقد حرصت الشريعة الغراء على صيانتها وحمايتها وحفظهاوقد حرصت الشريعة الغراء على صيانتها وحمايتها وحفظها

 

تشريع الجهاد إلزالة الحواجز التي تصد تشريع الجهاد إلزالة الحواجز التي تصد 

تشريع حد تشريع حد   --  الدعوة وللدفاع عن بالد اإلسالمالدعوة وللدفاع عن بالد اإلسالم

  الردة وقتل المرتدينالردة وقتل المرتدين

 

  الدينالدين  العقلالعقل  المالالمال  النفسالنفس  العرضالعرض

  التشريعات لحفظهالتشريعات لحفظه

 

الله لكل إنسان حق الحياة بغض النظر عن لونه أو الله لكل إنسان حق الحياة بغض النظر عن لونه أو   وقد كفل حفظوقد كفل حفظ

  جنسه أو دينه ، وحفظ له حقوقه كاملة ال يسلبها منه أي أحدجنسه أو دينه ، وحفظ له حقوقه كاملة ال يسلبها منه أي أحد

تحريم تحريم   --  تشريع الزواج والحث على التناسلتشريع الزواج والحث على التناسل 

تحريم قتل اآلخرين أو التعدي تحريم قتل اآلخرين أو التعدي   --  اإلنتحاراإلنتحار

  عليهمعليهم

 

  هاهاالتشريعات لحفظالتشريعات لحفظ

 

وقد حفظ الله لإلنسان نسله بأرقى الوسائل وأشرفها حتى ال وقد حفظ الله لإلنسان نسله بأرقى الوسائل وأشرفها حتى ال 

  تشيع الفاحشة وتختلط األنسابتشيع الفاحشة وتختلط األنساب

تحريم الخلوة باألجنبية تحريم الخلوة باألجنبية   ––األمر بغض البصر األمر بغض البصر 

النهي عن رمي النهي عن رمي   ––النهي عن اإلختالط النهي عن اإلختالط   ––

من من   وجعلهوجعلهحريم الزنا حريم الزنا تت  ––العفيفات بالزنا العفيفات بالزنا 

  كبائر الذنوبكبائر الذنوب

 

  التشريعات لحفظهالتشريعات لحفظه

 

نسان عن سائر المخلوقات وأعظم منح الله ، نسان عن سائر المخلوقات وأعظم منح الله ، وهو أهم مايميز اإلوهو أهم مايميز اإل

  وبه يميز اإلنسان بين الحق والباطلوبه يميز اإلنسان بين الحق والباطل

 

  تحريم شرب الخمرتحريم شرب الخمر

 

  التشريعات لحفظهالتشريعات لحفظه

 

وهو المعين وهو المعين   وهو أداة التبادل بين الناس ومن ضرورات الحياةوهو أداة التبادل بين الناس ومن ضرورات الحياة

  لعيش الكريملعيش الكريموالمأمن لوالمأمن ل

النهي عن كسب المال بالوسائل غير النهي عن كسب المال بالوسائل غير  

  ––المشروعة كالربا والقمار وأكل مال اليتيم المشروعة كالربا والقمار وأكل مال اليتيم 

األمر األمر   ––تحريم السرقة وتشريع حد القطع تحريم السرقة وتشريع حد القطع 

  بتنمية المال بالوسائل المشروعةبتنمية المال بالوسائل المشروعة

 

  التشريعات لحفظهالتشريعات لحفظه

 

  التقويم :التقويم :

  علل : إرسال الله تعالى للرسل وإنزاله للكتب .علل : إرسال الله تعالى للرسل وإنزاله للكتب .  ––  55

  ..  التشريعات التي شرعها الله لحفظ الدينالتشريعات التي شرعها الله لحفظ الدين  ماما  ––  22

  ..تحريم الزنا من التشريعات الموضوعة لحفظ ............تحريم الزنا من التشريعات الموضوعة لحفظ ............  ––  33

  ما المقصود من المحافظة على العقل .ما المقصود من المحافظة على العقل .  ––  44

  تحدث عن التشريعات الربانية الموضوعة لحفظ المال .تحدث عن التشريعات الربانية الموضوعة لحفظ المال .  ––  11

 

ال يخلون رجل بإمرأة ال يخلون رجل بإمرأة : " : "   قال قال   ::146146حديث حفظ صفحة حديث حفظ صفحة 

  ""  إال ومعها ذو محرم وال تسافر المرأة إال مع ذي محرمإال ومعها ذو محرم وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  542542صفحة صفحة   ––  محاسن اإلسالممحاسن اإلسالم  الدرس الثاني :الدرس الثاني :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمة ارتضاها لعباده كلهمتمة ارتضاها لعباده كلهموجعلها كاملة خاوجعلها كاملة خا  ختم الرب تبارك وتعالى الديانات السماوية بديانة خير البرية محمد ختم الرب تبارك وتعالى الديانات السماوية بديانة خير البرية محمد 

 

  يعتني بحياته الماديةيعتني بحياته المادية

  هو اإلستسالم لله بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلههو اإلستسالم لله بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله

 

  يجيب على جميع التساؤالت التي تدور في النفس البشريةيجيب على جميع التساؤالت التي تدور في النفس البشرية  ––  11

 

  يهذب نفسهيهذب نفسه  يطهر روحهيطهر روحه  االجتماعيةاالجتماعية  يقّوم أخالقهيقّوم أخالقه

اإلسالم يكفل السعادة للبشرية اإلسالم يكفل السعادة للبشرية 

ا من خير إال ودل عليه وما ا من خير إال ودل عليه وما فمفم

من شر إال وحذر منه لذا ، من شر إال وحذر منه لذا ، 

فهو نظام متكامل يحاكي فهو نظام متكامل يحاكي 

  الجسد والروحالجسد والروح

 

  ما أصل البشر ؟ ولماذا خلقت ؟ وماذا بعد الموت ؟ما أصل البشر ؟ ولماذا خلقت ؟ وماذا بعد الموت ؟وومن أنا ؟ من أنا ؟ 

  اإلسالم يطهر القلب من الشركاإلسالم يطهر القلب من الشرك  ––  22 

 
ال الله فال ال الله فال فهو يقوم على أساس كلمة التوحيد ال إله إال الله أي ال معبود بحق إفهو يقوم على أساس كلمة التوحيد ال إله إال الله أي ال معبود بحق إ

  يظهر المسلم الخضوع والتذلل والتعبد إال لله العظيم المستحق للعبادةيظهر المسلم الخضوع والتذلل والتعبد إال لله العظيم المستحق للعبادة

  اإلسالم يأمر بالعمل الصالح البناءاإلسالم يأمر بالعمل الصالح البناء  ––  66 

 
مع للتقدم مع للتقدم فاإلنسان المسلم يتقرب لله بالعمل ويخلص فيه مما يدفع المجتفاإلنسان المسلم يتقرب لله بالعمل ويخلص فيه مما يدفع المجت

  والتطوروالتطور

 

  اإلسالم يشبع الحاجات الفطرية لإلنساناإلسالم يشبع الحاجات الفطرية لإلنسان  ––  44

 
فهو يراعي حاجات اإلنسان ويحل له االستمتاع بالطيبات وال يحرم عليه الزينة فهو يراعي حاجات اإلنسان ويحل له االستمتاع بالطيبات وال يحرم عليه الزينة 

  والتمتع بالحياة ولكن بحدود مع عدم نسيان آخرتهوالتمتع بالحياة ولكن بحدود مع عدم نسيان آخرته

  أنه من عند لله لذا التجد فيه اختالفاً وال تناقضاً أنه من عند لله لذا التجد فيه اختالفاً وال تناقضاً   --  11 

 

  أنه محفوظ من الضياع والتبديلأنه محفوظ من الضياع والتبديل  --  22

 

  أنه شامل لجميع جوانب الحياةأنه شامل لجميع جوانب الحياة  --  66

 

  ةةاليسر والسهولاليسر والسهول  --  44

 

  صالح لكل زمان ومكانصالح لكل زمان ومكان  --  00

 

  التوازن واالعتدالالتوازن واالعتدال  --  33

 

  المرونة في األحاكمالمرونة في األحاكم  --  00

 

فهو مشرع من عند الله وليس ألحد أن يزيد فيه حتى فهو مشرع من عند الله وليس ألحد أن يزيد فيه حتى 

  الرسل عليهم السالم فهم مبلغون فقط الرسل عليهم السالم فهم مبلغون فقط 

 

فقد تكفل الله بحفظه وجعل له مصدرين دائمين هما فقد تكفل الله بحفظه وجعل له مصدرين دائمين هما 

  الكتاب والسنة ومن تمسك بهما لن يضل ابداً الكتاب والسنة ومن تمسك بهما لن يضل ابداً 

 

ففيه كل ما يخص الفرد والمجتمع والحاكم والمحكوم ففيه كل ما يخص الفرد والمجتمع والحاكم والمحكوم 

  والصغير والكبيروالصغير والكبير

 

ه فلم يكلف عباده إال بما يطيقون ه فلم يكلف عباده إال بما يطيقون وهذا من رحمة اللوهذا من رحمة الل

  ورفع عنهم الحرجورفع عنهم الحرج

 

فهو دين وازن بين الدنيا واآلخرة فالينسى اإلنسان فهو دين وازن بين الدنيا واآلخرة فالينسى اإلنسان 

  نصيبه من الدنيا ويحسن كما أحسن الله إليهنصيبه من الدنيا ويحسن كما أحسن الله إليه

 

ة ولن ة ولن فهو للبشرية جمعاء في كل األزمنة وكل األمكنفهو للبشرية جمعاء في كل األزمنة وكل األمكن

  يقبل الله من أحد ديناً غير دين اإلسالميقبل الله من أحد ديناً غير دين اإلسالم

 

  فهو يضع الحلول للمستجدات والضرورات وال يكون جامداً فهو يضع الحلول للمستجدات والضرورات وال يكون جامداً 

 

أنه قال : أنه قال :   عن النبي عن النبي   عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك 

  ""  يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروايسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا" " 

 

  ––برهن على حاجة البشرية لإلسالم برهن على حاجة البشرية لإلسالم   ––عّرف اإلسالم عّرف اإلسالم   التقويم :التقويم :

ما هي كلمة التوحيد ما هي كلمة التوحيد   ––اإلسالمي اإلسالمي اذكر ثالثة من خصائص الدين اذكر ثالثة من خصائص الدين 

  وما المقصود بهاوما المقصود بها

 

  107107صفحة صفحة 
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  تمةتمةالخاالخا

  

إنعامه ، والشكر له على توفيقه وامتننانه ، والصالة والسالم على إنعامه ، والشكر له على توفيقه وامتننانه ، والصالة والسالم على الحمد لله على الحمد لله على 

  نبيه وصحبه وآله ...نبيه وصحبه وآله ...

  وبعد ...وبعد ...

ذكرة مخططات وتشجيرات الصف ذكرة مخططات وتشجيرات الصف فقد تمت بحمد الله عز وجل وعونه وبركته مفقد تمت بحمد الله عز وجل وعونه وبركته م

م ، م ،   27127166/ /   11/ /   1515  مباركمباركالال  جمعةجمعةالال  من مساء يوممن مساء يوم  عاشرةعاشرةالالفي الساعة في الساعة   التاسعالتاسع

  وحده الحمد والمنة .وحده الحمد والمنة .  فلله تعالىفلله تعالى

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

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

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

  آمينآمين

  

  والحمد لله رب العالمينوالحمد لله رب العالمين

  

  

  

  الكندريالكندري  محمد عبدالغنيمحمد عبدالغني  أ. عثمانأ. عثمان
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