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  مقدمة الطبعة الثانيةمقدمة الطبعة الثانية

  

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

  وبعد ...وبعد ...

فهذه هي الطبعة الثانية من مذكرة مخططات وتشجيرات ، قمت بإعادة تنسيقها فهذه هي الطبعة الثانية من مذكرة مخططات وتشجيرات ، قمت بإعادة تنسيقها 

  ..  بعد انتقالي من مدرسة عبدالعزيز حسين إلى مدرسة حمود السعدونبعد انتقالي من مدرسة عبدالعزيز حسين إلى مدرسة حمود السعدون

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

كذلك بترتيب المذكرة بحسب كذلك بترتيب المذكرة بحسب إلى تغيرات بسيطة في التنسيق واأللوان ، كما قمت إلى تغيرات بسيطة في التنسيق واأللوان ، كما قمت 

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

    وتم لي ذلك بعون الله تعالىوتم لي ذلك بعون الله تعالى

  

  . .   والحمد لله رب العالمينوالحمد لله رب العالمين

  

  

  

  الكندريالكندريأ . عثمان محمد عبدالغني أ . عثمان محمد عبدالغني 
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  الطبعة األولىالطبعة األولى  مقدمةمقدمة

  

  ى ، وعلى آله وصحبه ومن اقتفىى ، وعلى آله وصحبه ومن اقتفىالحمد لله وكفى ، والصالة والسالم على النبي المصطفالحمد لله وكفى ، والصالة والسالم على النبي المصطف

  أما بعدأما بعد

فالحمد لله الكبير المتعال ، المتصف بصفات الكمال ، الذي أعان ويسر وحده التمام هذه فالحمد لله الكبير المتعال ، المتصف بصفات الكمال ، الذي أعان ويسر وحده التمام هذه 

  ظن أنها ستخرج ، خرجتظن أنها ستخرج ، خرجتوما كنت أوما كنت أ  ––لك أيها الطالب الكريم لك أيها الطالب الكريم   ––المذكرة ، التي خرجت المذكرة ، التي خرجت 

  والله بعد جهد وعناء ، فقد كان ينازعني في إعدادها أشغال وأعمال وهموم وآمال ...والله بعد جهد وعناء ، فقد كان ينازعني في إعدادها أشغال وأعمال وهموم وآمال ...

أعددتها لك يا أيها الطالب فخذها صافية كالعسل ، حتى تحقق األمل ... فقد حبرتها لك أعددتها لك يا أيها الطالب فخذها صافية كالعسل ، حتى تحقق األمل ... فقد حبرتها لك 

بعد اإلدمان في قراءة الكتاب المقرر مرات ومرات ... حتى بعد اإلدمان في قراءة الكتاب المقرر مرات ومرات ... حتى لك لك تحبيراً ، وأخرجتها تحبيراً ، وأخرجتها 

  لخصها بدون خلل ، وأنا ال أدعي فيها الكمال ، فالكمال لصاحب الكمال ، ولكنها جهدلخصها بدون خلل ، وأنا ال أدعي فيها الكمال ، فالكمال لصاحب الكمال ، ولكنها جهدأأ

  بشري يعتريه النقص واإلخالل ...بشري يعتريه النقص واإلخالل ...

وأحبوني ، طالبي األعزاء ، وأحبوني ، طالبي األعزاء ،   مذكرة ) مخططات وتشجيرات ( لطالبي الذين أحببتهممذكرة ) مخططات وتشجيرات ( لطالبي الذين أحببتهم  إنهاإنها

  طالب الصف الثامن ... طالب الصف الثامن ... 

وأن يحصلوا على أعلى الدرجات ... وأن يحصلوا على أعلى الدرجات ... فأسأل الله أن تكون لهم عوناً في دراسة المادة ، فأسأل الله أن تكون لهم عوناً في دراسة المادة ، 

  وأراهم كلهم من المتفوقين والناجحين في مادتي ، وفي كل المواد .وأراهم كلهم من المتفوقين والناجحين في مادتي ، وفي كل المواد .

  حفظكم الله ورعاكم و وفقكم في دنياكم وأخراكم ... وال تنسونا من الدعاء .حفظكم الله ورعاكم و وفقكم في دنياكم وأخراكم ... وال تنسونا من الدعاء .

  

  والله الموفق وهو الهادي إلى سواء الصراطوالله الموفق وهو الهادي إلى سواء الصراط

  

  

  

  أ . عثمان محمد عبدالغني الكندري أ . عثمان محمد عبدالغني الكندري 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5151صفحة صفحة   ––اإليمان بالكتب السماوية اإليمان بالكتب السماوية ول : ول : الدرس األالدرس األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) آمن الرسول بما أنزل إليه من ) آمن الرسول بما أنزل إليه من   قال تعالى :قال تعالى :

ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومالئكته وكتبه ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومالئكته وكتبه 

ورسله ال نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ورسله ال نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 

  ربنا وإليك المصير (ربنا وإليك المصير (وأطعنا غفرانك وأطعنا غفرانك 

  تعريف الكتب السماويةتعريف الكتب السماوية

 

بيائه ورسله بيائه ورسله كالم الله تعالى الذي أنزله على أنكالم الله تعالى الذي أنزله على أن

  لهداية الخلق إلى الحقلهداية الخلق إلى الحق

 

  عدد الكتب السماوية وأسماؤهاعدد الكتب السماوية وأسماؤها

 

ال يعلم عددها إال الله تعالى ويجب اإليمان بها ال يعلم عددها إال الله تعالى ويجب اإليمان بها 

  جملةً وتفصيالً جملةً وتفصيالً 

 

  السماوية التي ورد ذكرها في القرآنالسماوية التي ورد ذكرها في القرآنالكتب الكتب 

 

هو آخر الكتب السماوية ويتميز عنها بأنه محفوظ من هو آخر الكتب السماوية ويتميز عنها بأنه محفوظ من 

الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل وأنه ناسخ للكتب الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل وأنه ناسخ للكتب 

  السابقة ومهيمن عليهاالسابقة ومهيمن عليها

 

  الغاية من إنزال الكتب السماويةالغاية من إنزال الكتب السماوية

 

  هداية البشرهداية البشر

 

  إزالة الخالفاتإزالة الخالفات

 

تبشير المؤمن تبشير المؤمن 

والطائع وإنذار والطائع وإنذار 

  الكافر والعاصيالكافر والعاصي

 

  ثمرات اإليمان بالكتب السماويةثمرات اإليمان بالكتب السماوية

 

ثقة اإلنسان برحمة ثقة اإلنسان برحمة 

  الله ورعايته لعبادهالله ورعايته لعباده

 

  اليقين بحكمة اللهاليقين بحكمة الله

 

االعتقاد الجازم بأن القرآن الكريم هو االعتقاد الجازم بأن القرآن الكريم هو 

  اتم كتب السماء والمهيمن عليهااتم كتب السماء والمهيمن عليهاخخ

 

إدراك أهمية الكتب السماوية إدراك أهمية الكتب السماوية 

  وأن دعوتها واحدةوأن دعوتها واحدة

 

التوراة كتاب التوراة كتاب 

  موسى موسى 

 

كتاب كتاب   نجيلنجيلاإلاإل

  سى سى عيعي

 

كتاب كتاب   زبورزبورالال

    داودداود

 

كتاب كتاب   صحفصحفالال

    إبراهيمإبراهيم

القرآن كتاب القرآن كتاب 

  محمد محمد 

 

  واجب المسلم نحو الكتب السماوية السابقة على القرآنواجب المسلم نحو الكتب السماوية السابقة على القرآن

 

اإليمان بأن أصولها اإليمان بأن أصولها 

  صحيحةصحيحة

 

اإلقرار بأن الصحيح منها اإلقرار بأن الصحيح منها 

 ً ً يصدق بعضه بعضا   يصدق بعضه بعضا

 

اإلعتقاد بأن اإلعتقاد بأن 

  القرآن ناسخ لهاالقرآن ناسخ لها

 

اليقين بأن الموجود منها اليقين بأن الموجود منها 

  اآلن محرف ومبدلاآلن محرف ومبدل

 

  غيرغير  ––ال يمكن اليوم التحاكم إلى الكتب السماوية ال يمكن اليوم التحاكم إلى الكتب السماوية 

  لما أصابها من التحريف والتبديللما أصابها من التحريف والتبديل  ––القرآن القرآن 

  التقويم :التقويم : 

ما ثمرات اإليمان ما ثمرات اإليمان   ––ما الغاية من إنزال الكتب السماوية ما الغاية من إنزال الكتب السماوية   ––عرف الكتب السماوية عرف الكتب السماوية 

  ما واجب المسلم تجاه الكتب السماوية السابقةما واجب المسلم تجاه الكتب السماوية السابقة  ––بالكتب السماوية بالكتب السماوية 
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نبياء أعظم وال أجل من القرآن العظيم فقد نزل به أمين أهل السماء نبياء أعظم وال أجل من القرآن العظيم فقد نزل به أمين أهل السماء ما أنزل كتاب من السماء على نبي من األما أنزل كتاب من السماء على نبي من األ

  في خير ليلة هي ليلة القدرفي خير ليلة هي ليلة القدر  على أمين أهل األرض محمد على أمين أهل األرض محمد   جبريل جبريل 

 

من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة :) :)   قال رسول الله قال رسول الله 

، والحسنة بعشر أمثالها ، ال أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ، ، والحسنة بعشر أمثالها ، ال أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ، 

  ((  والم حرف ، وميم حرفوالم حرف ، وميم حرف

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1515صفحة صفحة   ––منزلة القرآن الكريم منزلة القرآن الكريم   ::الدرس الثاني الدرس الثاني 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  تعريف القرآن الكريمتعريف القرآن الكريم

 

المتعبد بتالوته المتعبد بتالوته   هو كالم الله تعالى المنزل على محمد هو كالم الله تعالى المنزل على محمد 

المختوم بالناس والمنقول إلينا المختوم بالناس والمنقول إلينا المتحدى به المبدوء بالفاتحة والمتحدى به المبدوء بالفاتحة و

  بالتواتربالتواتر

 

  فضل قراءة القرآن الكريمفضل قراءة القرآن الكريم

 

خيركم من تعلم خيركم من تعلم قال ) قال )   أن رسول الله أن رسول الله   عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان 

  ((  القرآن وعلمهالقرآن وعلمه

 
اقرأ وارتق اقرأ وارتق   ––يعني لصاحب القرآن يعني لصاحب القرآن   ––يقال يقال   قال رسول الله قال رسول الله 

  ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بهاورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها

 

  منزلة القرآن الكريم بين الكتب السماويةمنزلة القرآن الكريم بين الكتب السماوية

 
  حكماً حكماً ناسخ لها لفظاً وناسخ لها لفظاً و

 

  مهيمن عليهامهيمن عليها

 

  عام وصالح لكل زمان ومكانعام وصالح لكل زمان ومكان

 

  محفوظ من الزيادة والنقصمحفوظ من الزيادة والنقص

 

  على أصول الهداية وفروعهاعلى أصول الهداية وفروعهامشتمل مشتمل 

 

  بالقرآن الكريمبالقرآن الكريمثمرات اإليمان ثمرات اإليمان 

 

  طريق للجنةطريق للجنة

 

  الحياة اآلمنةالحياة اآلمنة

 

  انتشار المحبةانتشار المحبة

 

  دواء للمشكالتدواء للمشكالت

 

  التقويم :

 عرف القرآن الكريم  - 1

 لم تجاه القرآن الكريمما واجب المس - 2

 ما ثمرات اإليمان بالقرآن الكريم - 3

 كتب السابقةوضح منزلة القرآن بين ال  - 4 

واجب المسلم نحو واجب المسلم نحو 

  القرآن الكريمالقرآن الكريم

 

  اإليمان به جملةً وتفصيالً اإليمان به جملةً وتفصيالً 

 

  تالوته وتدبرهتالوته وتدبره

 

  تعظيمه وحفظهتعظيمه وحفظه

 

  عدم مسه إال بطهارةعدم مسه إال بطهارة

 

  المساهمة في تعليمهالمساهمة في تعليمه

 

  االنصات لهاالنصات له

 

  الدفاع عنهالدفاع عنه

 

  فعل أوامره واجتناب نواهيهفعل أوامره واجتناب نواهيه

 

  2222صفحة صفحة 
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هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله تعالى في هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله تعالى في 

  مما يكون بعد الموتمما يكون بعد الموت  كتابه و أخبر به رسوله محمد كتابه و أخبر به رسوله محمد 

 

اليوم اآلخر حقيقة كبرى وضرورة اليوم اآلخر حقيقة كبرى وضرورة 

  عقلية قطعية الوقوع والحدوثعقلية قطعية الوقوع والحدوث

 
  ((  يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيميا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيمقال تعالى : ) قال تعالى : ) 

ع أن ال ع أن ال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاإن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطا: ) : )   وقال وقال 

      ((  يفعليفعلتقوم حتى يغرسها فلتقوم حتى يغرسها فل

 

بدليل قوله تعالى : ) زعم الذين كفروا بدليل قوله تعالى : ) زعم الذين كفروا 

  أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن (أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن (

  ه تعالى لبعض الموتىه تعالى لبعض الموتىإحياء اللإحياء الل 

  قدرة الله على إيجاد الخلق من عدمقدرة الله على إيجاد الخلق من عدم  -- 

  إحياء األرض الميتة بعد موتهاإحياء األرض الميتة بعد موتها  --

 

  ألن الناس يبعثون فيهألن الناس يبعثون فيه

 

  ن الناس يخرجون فيه من قبورهمن الناس يخرجون فيه من قبورهمألأل

 

  الستيفاء الحقوق فيهالستيفاء الحقوق فيه

 

  نه يفصل فيه بين الناس بالعدلنه يفصل فيه بين الناس بالعدلألأل

 

  ألن الناس تجمع فيه للحسابألن الناس تجمع فيه للحساب

 

  لتحقق وعيد الله للكافرين فيهلتحقق وعيد الله للكافرين فيه

 

لتحسر الظالمين فيه على ما لتحسر الظالمين فيه على ما 

  عملوا في الدنياعملوا في الدنيا

 

لخلود أهل الجنة وأهل النار لخلود أهل الجنة وأهل النار 

  كٌل في مكانه الذي يستحقهكٌل في مكانه الذي يستحقه

  مظاهر اهتمام القرآن الكريم باليوم اآلخرمظاهر اهتمام القرآن الكريم باليوم اآلخر 

 

 

  ربطه باإليمان باللهربطه باإليمان بالله

 

  االكثار من ذكره بعدة أساليباالكثار من ذكره بعدة أساليب

 
  الحكمة من اهتمام القرآن الكريم باليوم اآلخرالحكمة من اهتمام القرآن الكريم باليوم اآلخر

 

 

  ضبط حركة اإلنسانضبط حركة اإلنسان

 

  الحث على العمل الصالحالحث على العمل الصالح

  التذكير الدائم بهالتذكير الدائم به 

 

  الرد على المعاندين والجاحدينالرد على المعاندين والجاحدين

 

وهذه أسماء دالة على تحقق وهذه أسماء دالة على تحقق 

  ––الحاقة الحاقة   ––الواقعة الواقعة   وقوعهوقوعه

  ––الطامة الطامة   ––الغاشية الغاشية   ––القارعة القارعة 

  الساعةالساعة  --اآلزفة اآلزفة   ––الصاخة الصاخة 

  أثر اإليمان باليوم اآلخر في حياة الفرد والمجتمعأثر اإليمان باليوم اآلخر في حياة الفرد والمجتمع 

  --  ل لآلخرةل لآلخرةالموازنة بين العمل للدنيا والعمالموازنة بين العمل للدنيا والعم  --  تقويم السلوكتقويم السلوك

  استقرار األوطان وأمن المجتمعاتاستقرار األوطان وأمن المجتمعات  --  استمرار المراقبةاستمرار المراقبة

 

 

بيّن الحكمة من بيّن الحكمة من   ––اذكر بعض أسماء اليوم اآلخر اذكر بعض أسماء اليوم اآلخر   ––عرف اليوم اآلخر عرف اليوم اآلخر   ::التقويم التقويم 

  بين أثر اإليمان باليوم اآلخربين أثر اإليمان باليوم اآلخر  ––اهتمام القرآن الكريم باليوم اآلخر اهتمام القرآن الكريم باليوم اآلخر 

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1212صفحة صفحة   ––خر خر اإليمان باليوم اآلاإليمان باليوم اآل  ::الدرس الثالث الدرس الثالث 

هو دليل على كمال عدل الرب تبارك وتعالى إذ لو كانت هو دليل على كمال عدل الرب تبارك وتعالى إذ لو كانت أن اليوم اآلخر أن اليوم اآلخر   اعلم عزيزي الطالب :اعلم عزيزي الطالب :

الحياة الدنيا تنتهي بالموت لفاز المجرمون المفسدون في األرض ولخسر المتقون الطائعون الحياة الدنيا تنتهي بالموت لفاز المجرمون المفسدون في األرض ولخسر المتقون الطائعون 

    ......  الذين التزموا بأوامر الرب تبارك وتعالىالذين التزموا بأوامر الرب تبارك وتعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

      

 

  

    

  حديث حفظحديث حفظ

 

  حكم منكري اليوم اآلخرحكم منكري اليوم اآلخر

 

  الكفرالكفرحكمهم كحكم من أنكر أي ركن من أركان اإليمان ، وهو حكمهم كحكم من أنكر أي ركن من أركان اإليمان ، وهو 

وكالمهم وكالمهم 

مردود من عدة مردود من عدة 

  أوجهأوجه

 

  من جهة الشرعمن جهة الشرع

 
  من جهة الحسمن جهة الحس

 
  عقلعقلمن جهة المن جهة ال

 

  الظرف الزماني (الظرف الزماني (  باعتبارباعتبار) )   أسماء اليوم اآلخر وداللة كل منهاأسماء اليوم اآلخر وداللة كل منها

 
  يوم البعثيوم البعث

 

  يوم الخروجيوم الخروج

 

  يوم الدينيوم الدين

 

  الفصلالفصليوم يوم 

 

  والجمعوالجمع  يوم الحشريوم الحشر

 

  يوم الوعيديوم الوعيد

 

  يوم الحسرةيوم الحسرة

 

  يوم الخلوديوم الخلود

 

وهذه بعض األسماء على اعتبار وهذه بعض األسماء على اعتبار 

  الظرف المكانيالظرف المكاني

  حيث ال دار بعدهاحيث ال دار بعدهاالدار اآلخرة : الدار اآلخرة : 

  أي دار االستقرارالدائمأي دار االستقرارالدائمدار القرار : دار القرار : 

  ألن اإلقامة فيها خالدةألن اإلقامة فيها خالدةدار الخلد : دار الخلد : 

 

  وقائعهوقائعه  كثرة أسمائه المعبرة عنكثرة أسمائه المعبرة عن

 

  2222صفحة صفحة 
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  ((  أتقاكمأتقاكمقال تعالى ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله قال تعالى ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 

 

جعل الرب تبارك وتعالى فالح هذه األمة وفوزها في تماسكها وتآلفها وتعاونها فمتى وحدوا صفوفهم واجتمعت كلمتهم جعل الرب تبارك وتعالى فالح هذه األمة وفوزها في تماسكها وتآلفها وتعاونها فمتى وحدوا صفوفهم واجتمعت كلمتهم 

  وإذا تفرقوا وتنازعوا ألقى الله عز وجل عليهم الوهنوإذا تفرقوا وتنازعوا ألقى الله عز وجل عليهم الوهن  انتصروا ،انتصروا ،

 

شرع الله تعالى صالة الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة ورغب في حضورها ورتب شرع الله تعالى صالة الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة ورغب في حضورها ورتب 

  لها األجر العظيم حتى يمتزج المسلمون مع بعضهم البعضلها األجر العظيم حتى يمتزج المسلمون مع بعضهم البعض

 

بصالة بصالة اختص الله تعالى هذه األمة اختص الله تعالى هذه األمة 

وجعلها بمثابة المؤتمر وجعلها بمثابة المؤتمر   الجمعةالجمعة

األسبوعي الذي يجتمع فيه األسبوعي الذي يجتمع فيه 

  المسلمون خلف إمام واحدالمسلمون خلف إمام واحد

 
أنه  عن رسول الله  –رضي الله عنهم  –عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة 

أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم  لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ،قال ) 

  ( ليكونن من الغافلين

 

  حكم صالة الجمعةحكم صالة الجمعة

 

  مسلممسلم

 

  ذكرذكر

 

  بالغبالغ

 
  عاقلعاقل

 

  حرحر

 

  مقيممقيم

 

  شرع الله صالة الجمعة لحكم منهاشرع الله صالة الجمعة لحكم منها

 

  تحقيق وحدة المسلمينتحقيق وحدة المسلمين

 

  إظهار قوتهمإظهار قوتهم

 

  إزالة الفوارق وتأكيد المساواةإزالة الفوارق وتأكيد المساواة

 

  غرس معاني الترابط والتعاونغرس معاني الترابط والتعاون

 

  رة التخلف عن الجمعةرة التخلف عن الجمعةخطوخطو

جمع جمع   ثالثثالث)من ترك )من ترك   قال رسول الله قال رسول الله 

  تهاوناً طبع الله على قلبه (تهاوناً طبع الله على قلبه (

 

  والطبع على القلب معناهوالطبع على القلب معناه

 

  نزع حالوة اإليماننزع حالوة اإليمان

 

  بعد نور اإلسالمبعد نور اإلسالم

 
  ال تؤثر فيه المواعظال تؤثر فيه المواعظ

 

  أثر صالة الجمعة في ترابط المسلمينأثر صالة الجمعة في ترابط المسلمين

 

تزيد صالة الجمعة من ترابط وتالحم المسلمين وتظهر تزيد صالة الجمعة من ترابط وتالحم المسلمين وتظهر 

عزتهم وتكشف المنافقين ، ويتعلم فيها المسلمون أمور عزتهم وتكشف المنافقين ، ويتعلم فيها المسلمون أمور 

  دينهم ودنياهمدينهم ودنياهم

 

  عةعةآداب وسنن حضور الجمآداب وسنن حضور الجم

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  1212صفحة صفحة   ––صالة الجمعة وأثرها في ترابط المجتمع صالة الجمعة وأثرها في ترابط المجتمع   ::الدرس األول الدرس األول 

و و   للهللهخلق الله تعالى الناس من نفس واحدة وجعل مقياس التفاضل بينهم هو في مدى طاعتهم خلق الله تعالى الناس من نفس واحدة وجعل مقياس التفاضل بينهم هو في مدى طاعتهم 

    ......  رسولهرسوله

  

 

 

  ... على كل... على كل  واجبةواجبة

  االغتسالاالغتسال

  التطيبالتطيب

  ارتداء أفضل الثيابارتداء أفضل الثياب
  التقويم :التقويم :

اكتب اثنين من ِحكم مشروعية صالة اكتب اثنين من ِحكم مشروعية صالة   ––ماحكم صالة الجمعة وعلى من تجب ماحكم صالة الجمعة وعلى من تجب   

وضح أثر صالة الجمعة في تقوية وضح أثر صالة الجمعة في تقوية   ––اكتب اثنين من آداب وسنن الجمعة اكتب اثنين من آداب وسنن الجمعة   ––الجمعة الجمعة 

  المسلمينالمسلمين
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الناس ، الناس ، إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من قال ) قال )   أن رسول الله أن رسول الله   عن ابن مسعود عن ابن مسعود 

    ((  ولكنهما آيتان من آيات الله . فإذا رأيتموه فقوموا فصلواولكنهما آيتان من آيات الله . فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا

 

أبطل الحديث الشريف بعض معتقدات أهل أبطل الحديث الشريف بعض معتقدات أهل 

الجاهلية من شركيات وتأثير للكواكب في الجاهلية من شركيات وتأثير للكواكب في 

أن الشمس أن الشمس   األرض ، فبين النبي األرض ، فبين النبي 

والقمر من آيات الله تعالى ال ينكسفان والقمر من آيات الله تعالى ال ينكسفان 

  لموت أحد وال لحياتهلموت أحد وال لحياته

 

الكسوف أو الخسوف هو احتجاب ضوء الشمس الكسوف أو الخسوف هو احتجاب ضوء الشمس 

  أو نور القمر وهم مترادفان ومعناهما واحدأو نور القمر وهم مترادفان ومعناهما واحد

 

فّرق بعض العلماء بينهم فجعل الكسوف فّرق بعض العلماء بينهم فجعل الكسوف وو

  لقمرلقمرللشمس والخسوف لللشمس والخسوف ل

 

هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه نهاراً هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه نهاراً   الكسوف :الكسوف :

  لحيلولة ظلمة القمر بين الشمس واألرض لحيلولة ظلمة القمر بين الشمس واألرض 

 

هو ذهاب نور القمر أو بعضه ليالً هو ذهاب نور القمر أو بعضه ليالً الخسوف : الخسوف : 

    لحيلولة ظل األرض بين الشمس واألرضلحيلولة ظل األرض بين الشمس واألرض

 

  ظهار قدرة اللهظهار قدرة اللهإإ

 

  إيقاظ الغافلينإيقاظ الغافلين

 

  رؤية نموذج لما سيجري يوم القيامة رؤية نموذج لما سيجري يوم القيامة 

 

سفراً وحضراً للرجال سفراً وحضراً للرجال   سنة مؤكدةسنة مؤكدة

  والنساء والعجائز والصبيانوالنساء والعجائز والصبيان

 

يسن أداء صالة الكسوف في جماعة يسن أداء صالة الكسوف في جماعة 

  وينادى لها بـ ) الصالة جامعة ( ال األذانوينادى لها بـ ) الصالة جامعة ( ال األذان

 

ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان 

  وسجودانوسجودان  ركوعانركوعانوو

  وتصلى جماعة أو فرادى جهراً أو سراً وتصلى جماعة أو فرادى جهراً أو سراً 

 

  إظهار الخوف من اللهإظهار الخوف من الله

 
  ن الدعاء والذكرن الدعاء والذكراالكثار ماالكثار م

 
  الصدقة والقرباتالصدقة والقربات

 
  التوبة إلى الله تعالىالتوبة إلى الله تعالى

 

كل ما يجري في هذا الكون هو بقدرة الرب تبارك وتعالى وحده لذا فإن كل ما يجري في هذا الكون هو بقدرة الرب تبارك وتعالى وحده لذا فإن 

المسلم يفزع لربه في السراء والضراء وال يشرك معه غيره ألن المسلم يفزع لربه في السراء والضراء وال يشرك معه غيره ألن 

  إن مات عليه صاحبهإن مات عليه صاحبهي ال يغفره الله تعالى ي ال يغفره الله تعالى ذذهو الظلم العظيم الهو الظلم العظيم ال  الشركالشرك

 

  لكتاب المدرسيلكتاب المدرسيبابا  4141صفحة صفحة   ––صالة الكسوف صالة الكسوف   ::الدرس الثاني الدرس الثاني 

فقام يجر رداءه حتى دخل المسجد فصلى ركعتين فقام يجر رداءه حتى دخل المسجد فصلى ركعتين   انكسفت الشمس على عهد رسول الله انكسفت الشمس على عهد رسول الله 

    فما هو الكسوف ؟ وما حكم الصالة عند حدوثه ؟ وكيفية هذه الصالة ...فما هو الكسوف ؟ وما حكم الصالة عند حدوثه ؟ وكيفية هذه الصالة ...  ،،  حتى انجلت الشمسحتى انجلت الشمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التقويم :التقويم : 

ما الفوائد ما الفوائد   ––عرف الكسوف والخسوف عرف الكسوف والخسوف   --ما حكم صالة الكسوف ما حكم صالة الكسوف 

ا األداب التي يتأدب بها المسلم عند ا األداب التي يتأدب بها المسلم عند مم  ––الِحكم من حدوث الكسوف الِحكم من حدوث الكسوف 

ما الذنب العظيم الي ال يغفره الله تعالى إن مات ما الذنب العظيم الي ال يغفره الله تعالى إن مات   ––حدوث الكسوف حدوث الكسوف 

  ما الشيء المميز لصالة الكسوفما الشيء المميز لصالة الكسوف  ––عليه صاحبه عليه صاحبه 
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  الناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل ومحتاجون إليه في كل صغيرة وكبيرةالناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل ومحتاجون إليه في كل صغيرة وكبيرة

 
قائم قائم   أن رجالً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله أن رجالً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله ) )   عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك 

ً ثم قال : يا رسول الله   يخطب ، فاستقبل رسول الله يخطب ، فاستقبل رسول الله  ً ثم قال : يا رسول الله قائما : هلكت األموال وانقطعت السبل فادع الله : هلكت األموال وانقطعت السبل فادع الله قائما

  ((    يديه ثم قال : اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنايديه ثم قال : اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا  يغيثنا ، فرفع رسول الله يغيثنا ، فرفع رسول الله 

  

  
أصاب البالد قحط شديد وشح في األمطار فدخل رجل أعرابي أصاب البالد قحط شديد وشح في األمطار فدخل رجل أعرابي 

أن يدعو الله بأن ينّزل الغيث فأكرم الله أن يدعو الله بأن ينّزل الغيث فأكرم الله   فطلب من النبي فطلب من النبي 

  نبيه واستجاب لدعاءه فأنزل الغيث أسبوعاً كامالً نبيه واستجاب لدعاءه فأنزل الغيث أسبوعاً كامالً 

 

 

  ((  وجعلنا من الماء كل شيء حيوجعلنا من الماء كل شيء حيالى ) الى ) جعل الله عز وجل الماء عنصراً أساسياً لحياة الكائنات كلها ، قال تعجعل الله عز وجل الماء عنصراً أساسياً لحياة الكائنات كلها ، قال تع

 

 

الماء حياة الماء حياة 

  لكل شيءلكل شيء

 

 

  نزول المطر نعمة ورحمة من الله عز وجل يستبشر بها العباد والبالدنزول المطر نعمة ورحمة من الله عز وجل يستبشر بها العباد والبالد

 

 

من فوائد من فوائد 

  األمطاراألمطار

 

 

  تكثير المياهتكثير المياه

 

 

  خروج الزرع والثمارخروج الزرع والثمار

 

 

  شرب الماشيةشرب الماشية

 

 

  تصفية الجوتصفية الجو

 

 

  نشر البهجة والسرورنشر البهجة والسرور

 

 

لذا يسن للناس إذا تأخر عنهم لذا يسن للناس إذا تأخر عنهم 

  لوالواالمطر أن يصالمطر أن يص

  صالة االستسقاءصالة االستسقاء

 

  طلب سقيا الماء من الله تعالى عند انقطاع المطرطلب سقيا الماء من الله تعالى عند انقطاع المطر: :   تعريف االستسقاءتعريف االستسقاء 

 

 

  سنة مؤكدةسنة مؤكدة/ /   حكم صالة االستسقاءحكم صالة االستسقاء

 

 
  كصفة صالة العيدكصفة صالة العيد/ /   االستسقاءاالستسقاءصفة صالة صفة صالة 

 

 
  خطبة االستسقاءخطبة االستسقاء

يحسن لإلمام أن يعظ يها الناس ويوجههم إلى التوبة وترك المعاصي ورد يحسن لإلمام أن يعظ يها الناس ويوجههم إلى التوبة وترك المعاصي ورد 

  ثم يدعو بدعاء طويلثم يدعو بدعاء طويل، ،   ثم يندب للناس أن يحولوا أرديتهمثم يندب للناس أن يحولوا أرديتهم  المظالمالمظالم

 

 

  ما يستحب قبل الخروج لهاما يستحب قبل الخروج لها

 

  التوبةالتوبة 

  الصدقةالصدقة

  المصالحة بين المتخاصمينالمصالحة بين المتخاصمين

  الصيامالصيام

  تقدم أهل الصالح والتقوىتقدم أهل الصالح والتقوى

 

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  4646صفحة صفحة   ––صالة االستسقاء صالة االستسقاء   ::الدرس الثالث الدرس الثالث 

 

 

 

 

 

 

  

  
  التقويم :التقويم :

ما حكم صالة ما حكم صالة   ––عرف االستسقاء عرف االستسقاء   ––ما فوائد المطر ما فوائد المطر   --

ما المستحبات التي يفعلها المسلم قبل الخروج ما المستحبات التي يفعلها المسلم قبل الخروج   ––االستسقاء االستسقاء 

  اءاءلصالة االستسقلصالة االستسق
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  ليخرج الناس من ظلمة الشرك والضالل إلى نور التوحيد والهدايةليخرج الناس من ظلمة الشرك والضالل إلى نور التوحيد والهداية  أرسل الله عز وجل النبي أرسل الله عز وجل النبي 

 

ضطهاد ضطهاد وأصحابه للصد واإليذاء واالوأصحابه للصد واإليذاء واال  تعرض النبي تعرض النبي 

  من المشركين فصبروا واحتسبوا حتى نصرهم اللهمن المشركين فصبروا واحتسبوا حتى نصرهم الله

 

وأصابه الحزن أراد الله أن وأصابه الحزن أراد الله أن   بعد أن تصدى أهل األرض لدعوة النبي بعد أن تصدى أهل األرض لدعوة النبي 

  اإلسراء والمعراجاإلسراء والمعراجيصبره ويثبت له أنه ناصره وأنه لن يخذله فكانت رحلة يصبره ويثبت له أنه ناصره وأنه لن يخذله فكانت رحلة 

 
  األحداث التي سبقت رحلة اإلسراء والمعراجاألحداث التي سبقت رحلة اإلسراء والمعراج

 

  المقاطعة والحصارالمقاطعة والحصار

 

  عام الحزنعام الحزن

 

  إيذاء أهل الطائفإيذاء أهل الطائف

 

 دواعي رحلة اإلسراء والمعراج ودالالتها

 
  تكريم الرسول تكريم الرسول 

 

  تثبيت الرسول تثبيت الرسول 

 

تجديد عزيمة تجديد عزيمة 

بعد بعد   الرسول الرسول 

  اآلالم التي أصابتهاآلالم التي أصابته

 

  األقصى في جزء من الليلاألقصى في جزء من الليل  من المسجد الحرام إلى المسجدمن المسجد الحرام إلى المسجد  هو االنتقال بالنبي هو االنتقال بالنبي   اإلسراء :اإلسراء :

 
  من المسجد األقصى إلى السماوات العال وما فوقهنمن المسجد األقصى إلى السماوات العال وما فوقهن  هو االنتقال بالنبي هو االنتقال بالنبي المعراج : المعراج : 

 
  معلومات عن رحلة اإلسراء والمعراجمعلومات عن رحلة اإلسراء والمعراج

 

مشاهدات الرسول 

  الرحلةفي 

 

  األنبياءاألنبياء

  البيت المعمورالبيت المعمور

  الجنة والنارالجنة والنار

  سدرة المنتهىسدرة المنتهى

جبريل على صورته جبريل على صورته 

  الحقيقيةالحقيقية

  

في اليوم في اليوم   خمس صلواتخمس صلواتصالة ثم خففها الله فجعلها صالة ثم خففها الله فجعلها   خمسينخمسينفرضت الصالة في هذه الرحلة مباشرة من الرب تبارك وتعالى وكانت فرضت الصالة في هذه الرحلة مباشرة من الرب تبارك وتعالى وكانت 

  على عظمها وأهميتهاعلى عظمها وأهميتهاوفرضت في السماء للداللة وفرضت في السماء للداللة ، ،   والليلةوالليلة

 

  موقف أهل مكة من رحلة اإلسراء والمعراجموقف أهل مكة من رحلة اإلسراء والمعراج

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2222صفحة صفحة   ––اإلسراء والمعراج اإلسراء والمعراج   ::الدرس األول الدرس األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

وقد تعاهدت قريش بمقاطعة بني هاشم وقد تعاهدت قريش بمقاطعة بني هاشم 

  فال يبايعونهم والفال يبايعونهم والوبني المطلب وبني المطلب 

وعلقوها وعلقوها يناكحونهم وال يصالحونهم ، يناكحونهم وال يصالحونهم ، 

  في الكعبة ليأكدوا عزمهم عليهافي الكعبة ليأكدوا عزمهم عليها

سنوات ، ثم انتهت سنوات ، ثم انتهت   33واستمرت لمدة واستمرت لمدة 

ك بفضل الله ثم أصحاب ك بفضل الله ثم أصحاب بعد ذلبعد ذل

المروءات من قريش وأكلت األرضة المروءات من قريش وأكلت األرضة 

    الصحيفة إال ) باسمك الله (الصحيفة إال ) باسمك الله (

 

الذي الذي   من البعثة وهومن البعثة وهو  التاسعالتاسع  وهو العاموهو العام

و خديجة رضي الله و خديجة رضي الله   مات فيه أبوطالبمات فيه أبوطالب

  عنها زوجة النبي عنها زوجة النبي 

 

إلى الطائف لدعوة إلى الطائف لدعوة   وقد خرج النبي وقد خرج النبي 

ثقيف فآذوه وضربوه ثم عاد إلى مكة ثقيف فآذوه وضربوه ثم عاد إلى مكة 

  بجوار المطعم بن عديبجوار المطعم بن عدي

  من البعثةمن البعثة  العاشرالعاشرفي العام في العام   أسري بالنبي أسري بالنبي 

راكباً راكباً     جبريلجبريلوكان بصبحة وكان بصبحة   بالجسد والروحبالجسد والروح

ً باألنبياء ، وعرض عليه   البراقالبراق ً باألنبياء ، وعرض عليه فصلى إماما فصلى إماما

اللبن والخمر فاختار اللبن ثم عرج به إلى اللبن والخمر فاختار اللبن ثم عرج به إلى 

نبي من أنبياء الله نبي من أنبياء الله السماء فقابل في كل سماء السماء فقابل في كل سماء 

ى ورأى ى ورأى حتى وصل إلى سدرة المنتهحتى وصل إلى سدرة المنته  تعالىتعالى

  جبريل على صورته الحقيقةجبريل على صورته الحقيقة

 

فبهتهم النبي بوصف فبهتهم النبي بوصف   اشتد تكذيب الكفار للنبي اشتد تكذيب الكفار للنبي   --

  المسجد األقصى وإخبارهم عن العيرالمسجد األقصى وإخبارهم عن العير

ارتد بعض المسلمون ضعاف اإليمان ألنهم عرضوا ارتد بعض المسلمون ضعاف اإليمان ألنهم عرضوا   --

  لهملهمالحادثة على عقوالحادثة على عقو

لُقب أبوبكر بالصديق ألنها صدق مباشرة حتى قبل أن لُقب أبوبكر بالصديق ألنها صدق مباشرة حتى قبل أن   --

    يرجع للنبي يرجع للنبي 

 

 

  بيان عظم مكانتهبيان عظم مكانته  --

  واحدواحد  األنبياءاألنبياء  ديندين  أنأن  التوضيحالتوضيح  --

  وأهميتهوأهميته  مكانتهمكانته  تأكيدتأكيد  --

 

 

لم أن يدافع عن لم أن يدافع عن لذا وجب على المسلذا وجب على المس

أولى القبلتين وثالث الحرمين أولى القبلتين وثالث الحرمين 

، فنسأل ، فنسأل   الشريفين ومسرى النبي الشريفين ومسرى النبي 

  الله تعالى أن يحرره من رجس اليهودالله تعالى أن يحرره من رجس اليهود

 

 

  التقويم :التقويم :

  ––عّرف المصطلحات اآلتية : اإلسراء عّرف المصطلحات اآلتية : اإلسراء 

رحلة اإلسراء والمعراج رحلة اإلسراء والمعراج علل : علل :   --المعراج المعراج 

اذكر ثالثاً من مشاهدات النبي اذكر ثالثاً من مشاهدات النبي   --  للنبي للنبي 

  . في رحلة المعراج .في رحلة المعراج  
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  رجال من أهل المدينة فنشر هؤالء خبر دعوة النبي رجال من أهل المدينة فنشر هؤالء خبر دعوة النبي   66  من البعثة وكانت بإسالممن البعثة وكانت بإسالم  الحادية عشرةالحادية عشرةأولى بشائر الهجرة كانت في السنة أولى بشائر الهجرة كانت في السنة 

  في العامين التاليينفي العامين التاليين  فيها فكانت بيعتي العقبةفيها فكانت بيعتي العقبة

 

    بيعة العقبة األولىبيعة العقبة األولى

من البعثة وكان عدد من البعثة وكان عدد   1212وكانت في موسم الحج سنة وكانت في موسم الحج سنة 

ترك ترك و و   اإليماناإليمانعلى على   رجالً ، وبايعوا النبي رجالً ، وبايعوا النبي   1212المتبايعين المتبايعين 

    مصعب بن عمير مصعب بن عمير ثم أرسل معهم الصحابي ثم أرسل معهم الصحابي   المنكراتالمنكرات

 

    بيعة العقبة الثانيةبيعة العقبة الثانية

ر النبي ر النبي من البعثة عاد مصعب وبشّ من البعثة عاد مصعب وبشّ   1313قبل موسم الحج سنة قبل موسم الحج سنة 

  رجالً وامرأتان فبايعوا النبي رجالً وامرأتان فبايعوا النبي   3333مته وجاء بـ مته وجاء بـ بنجاح مهبنجاح مه

   النصرالنصرو و   الحمايةالحمايةعلى على    

 
    سبب سرعة استجابة األوس والخزرج لدعوة اإلسالمسبب سرعة استجابة األوس والخزرج لدعوة اإلسالم

 

كانت بيعة العقبة الثانية نصراً للمسلمين المضطهدين حيث بدأ 

 المسلمون يخرجون من مكة ويهاجرون إلى المدينة بعدها

 

لله تعالى وحده ثم بذل كل لله تعالى وحده ثم بذل كل على اعلى ا  توكل النبي توكل النبي 

    األسباب الممكنة النجاح هذا الرحلةاألسباب الممكنة النجاح هذا الرحلة

  

 

اجتمع الكفار في دار الندوة واتفقوا على أن 

 ا من كل قبيلة شاباً قوياً فيضربوا النبي يأخذو

ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فال 

  يستطيع بنو هاشم محاربتهم كلهم فيرضوا بالدية

 

علمنا في الدرس الماضي أن المشركين أصروا على العناد والكفر حتى بعد حادثة اإلسراء والمعراج ولكن علمنا في الدرس الماضي أن المشركين أصروا على العناد والكفر حتى بعد حادثة اإلسراء والمعراج ولكن 

  ......  الىالىلم يلتفت لهم بل ظل يدعو القبائل إلى الله تعلم يلتفت لهم بل ظل يدعو القبائل إلى الله تع  النبي النبي 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6161صفحة صفحة   ––الهجرة الهجرة   ::الدرس الثاني الدرس الثاني 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  التخطيط للهجرةالتخطيط للهجرة

 
ما سمعوه من اليهود عن ما سمعوه من اليهود عن 

    مبعث نبي جديدمبعث نبي جديد

 

    رغبتهم في إنهاء الحروب بينهمرغبتهم في إنهاء الحروب بينهم

 

قال تعالى : ) وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 

 أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله (

  محاولة قتل النبي محاولة قتل النبي 

 

    أناس لهم أدوار في الهجرةأناس لهم أدوار في الهجرة

  الهجرةالهجرة  الرفيق والصاحب فيالرفيق والصاحب في  ::  أبوبكر أبوبكر  

  لتضليل المشركينلتضليل المشركين  نام في فراش الرسول نام في فراش الرسول   ::  علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب 

 
  دليل وخبير بطرق الصحراءدليل وخبير بطرق الصحراء  عبدالله بن أريقط :عبدالله بن أريقط :

 

  يأتي بأخبار المشركين كل مساءيأتي بأخبار المشركين كل مساء: :   عبدالله بن أبي بكر عبدالله بن أبي بكر 

 

  يرعى الغنم ويزيل اآلثاريرعى الغنم ويزيل اآلثار: :   عامر بن فهيرة عامر بن فهيرة 

 
  بذات النطاقينبذات النطاقين  تأتي بالطعام والزاد وسميتتأتي بالطعام والزاد وسميتأسماء بنت أبي بكر : أسماء بنت أبي بكر : 

  أسماء بنت أبي بكر : تأتي بالطعام والزاد وسميت بذات النطاقين

 
التوكل على التوكل على أحداث الهجرة بين العناية اإللهية وصدق أحداث الهجرة بين العناية اإللهية وصدق 

  اللهالله

 

  من بيته وهو محاصر من كل جانبمن بيته وهو محاصر من كل جانب  خروج النبي خروج النبي   --  11

الذي الذي أيام ( أيام (   33) وقد جلس فيه ) وقد جلس فيه اقتراب المشركين من غار ثور اقتراب المشركين من غار ثور   --  22

  م تحت قدميه لرآهمم تحت قدميه لرآهمبحيث لو نظر أحدهبحيث لو نظر أحده  جلس فيه النبي جلس فيه النبي 

  رصد الكفار مائة ناقة لمن يحضر النبي رصد الكفار مائة ناقة لمن يحضر النبي   --  33

وسقوط فرسه كلما اقترب منه وسقوط فرسه كلما اقترب منه   إدراك سراقة بن مالك للنبي إدراك سراقة بن مالك للنبي   --  44

فوعده النبي بسواري كسرى ، فتحقق وعد النبي في عهد عمر بن فوعده النبي بسواري كسرى ، فتحقق وعد النبي في عهد عمر بن 

  الخطاب الخطاب 

 

  قباء ثم ذهابه إلى المدينةقباء ثم ذهابه إلى المدينةإلى إلى   وصول النبي وصول النبي 

 
إلى منطقة قباء أقام إلى منطقة قباء أقام   أول ما وصل النبي أول ما وصل النبي 

فيها أربعة أيام ، أسس فيها أول مسجد في فيها أربعة أيام ، أسس فيها أول مسجد في 

  ثم توجه إلى المدينةثم توجه إلى المدينة  اإلسالم ) مسجد قباء (اإلسالم ) مسجد قباء (

  دولة اإلسالم على أسس هيدولة اإلسالم على أسس هي  أسس النبي أسس النبي  

  مسجد النبويمسجد النبويببناء الببناء التوثيق صلة المسلمين بالله توثيق صلة المسلمين بالله  

 
  المؤاخاة بين المهاجرين واألنصارالمؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

 
  تنظيم العالقة بين الطوائف األخرىتنظيم العالقة بين الطوائف األخرى

 

أول عمل قام أول عمل قام 

  به النبي به النبي 

  في المدينةفي المدينة

 
فّرق بين بيعة العقبة األولى والثانية من حيث : الزمن فّرق بين بيعة العقبة األولى والثانية من حيث : الزمن   التقويم :التقويم :

علل : سرعة استجابة علل : سرعة استجابة   --بايعين ومضمون البيعة  بايعين ومضمون البيعة  وعدد المتوعدد المت

جد بُني في جد بُني في أول مسأول مسما اسم ما اسم   --  األوس والخزرج لدعوة النبي األوس والخزرج لدعوة النبي 

عليها دولة اإلسالم عليها دولة اإلسالم   ما األسس التي بنى النبي ما األسس التي بنى النبي   --اإلسالم ؟ اإلسالم ؟ 

 األولىاألولى
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  سّكان المدينةسّكان المدينة

 

  المسلمونالمسلمون

  المشركونالمشركون 

 

  اليهوداليهود

 

  أعظم معاهدة في التاريخ لينظم العالقة في مدينتهأعظم معاهدة في التاريخ لينظم العالقة في مدينته  وضع النبي وضع النبي 

 

 إقرار مفهوم الحريةإقرار مفهوم الحرية

 الدينية

 

  تنظيم الحياة من كل جوانبهاتنظيم الحياة من كل جوانبها

 
  فرض االعتراف بدولة اإلسالمفرض االعتراف بدولة اإلسالم

 

  الدفاع عن المدينةالدفاع عن المدينة

 
  نشر الدعوةنشر الدعوة

 

  معاهدةمعاهدةبنود البنود ال

 

  تعلق بالمسلمينتعلق بالمسلمينيي  ماما

 

  مشركينمشركينتعلق بالتعلق باليي  ماما

 

  يهوديهودتعلق بالتعلق باليي  ماما

 

  قواعد العامةقواعد العامةتعلق بالتعلق باليي  ماما

 

أعظم دستور عرفه أعظم دستور عرفه 

دستور دستور   التاريخالتاريخ

  النبي النبي 

 

  فوائد المعاهدةفوائد المعاهدة

 

الدعوة إلى التعايش الدعوة إلى التعايش 

  وحقوق اإلنسانوحقوق اإلنسان

 

التأكيد على التأكيد على 

  حق المواطنةحق المواطنة

 

  الوحدة الوطنيةالوحدة الوطنية

 

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5151صفحة صفحة   ––المدينة المدينة   وثيقةوثيقة  لليهودلليهود  معاهدات الرسول معاهدات الرسول   :: الدرس الثالث 

أسس الدولة اإلسالمية األولى على ثالثة أسس عظيمة أسس الدولة اإلسالمية األولى على ثالثة أسس عظيمة   النبي النبي   علمنا من الدرس الماضي أنعلمنا من الدرس الماضي أن

وسنتحدث في هذا الدرس عن األساس الثالث وهو تنظيم العالقة بين الطوائف التي كانت وسنتحدث في هذا الدرس عن األساس الثالث وهو تنظيم العالقة بين الطوائف التي كانت 

  المدينة ...المدينة ...تسكن تسكن 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التكافل ومساعدة المحتاجالتكافل ومساعدة المحتاج

  التعاون ورد البغيالتعاون ورد البغي

  عدم إيواء المحدثعدم إيواء المحدث

  المساواة بين الجميعالمساواة بين الجميعالعدل والعدل و

 

  عدم نصرة أعداء المسلمينعدم نصرة أعداء المسلمين

 

  إقرار حق المواطنة لهمإقرار حق المواطنة لهم

  نصرة المدينة عند الحربنصرة المدينة عند الحرب

  مان حريتهم الدينيةمان حريتهم الدينيةضض

 

  حرمة المدينةحرمة المدينة

  التعاون على البر والتقوىالتعاون على البر والتقوى

  مرد الخالف لله ورسولهمرد الخالف لله ورسوله

األمن وحرية الحركة داخل األمن وحرية الحركة داخل 

  وخارج المدينةوخارج المدينة

 

  التقويم :التقويم :

  اكتب اثنين من فوائد المعاهدة .اكتب اثنين من فوائد المعاهدة .  --؟                 ؟                   ما أهداف المعاهدة التي وضعها النبي ما أهداف المعاهدة التي وضعها النبي   --

  تحدث عن بنود المعاهدة التي تتعلق بالقواعد العامة .تحدث عن بنود المعاهدة التي تتعلق بالقواعد العامة .  ––المعاهدة التي تتعلق باليهود .              المعاهدة التي تتعلق باليهود .                تحدث عن بنودتحدث عن بنود  --
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  يوم الجمعةيوم الجمعة: :   خير أيام الدنياخير أيام الدنيا

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم )  قال رسول الله 

 ( وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، 

  الحكمة من مشروعيتهاالحكمة من مشروعيتها  أدلة وجوبهاأدلة وجوبها

  االنصياع ألمر الله تعالىاالنصياع ألمر الله تعالى  تحصيل األجرتحصيل األجر

  تقوية الروابط االجتماعيةتقوية الروابط االجتماعية  سماع الترغيب والترهيبسماع الترغيب والترهيب

  إظهار المساواةإظهار المساواة  تزكية الروحتزكية الروح

  مسائل متعلقة بوجوب صالة الجمعةمسائل متعلقة بوجوب صالة الجمعة

  يبدأ وقت صالة الجمعة بعد الزواليبدأ وقت صالة الجمعة بعد الزوال

  أهل البر والغير مستوطنين ال جمعة عليهمأهل البر والغير مستوطنين ال جمعة عليهم

  همهممن كان بعيداً عن القرية بخمس كيلومترات ال جمعة عليمن كان بعيداً عن القرية بخمس كيلومترات ال جمعة علي

  الجماعة شرط لصحة الجمعةالجماعة شرط لصحة الجمعة
إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف 

ا فاتته الركعتان ا فاتته الركعتان إليها ثانية ، وإذإليها ثانية ، وإذ

  صالها ظهراً ) أي أربع ركعات (صالها ظهراً ) أي أربع ركعات (

 

  كيفية صالة الجمعةكيفية صالة الجمعة

  يرقى اإلمام المنبر بعد الزواليرقى اإلمام المنبر بعد الزوال  --  11 

 

  ذنذنيؤذن المؤيؤذن المؤ  --  22

 

 

  يقوم اإلمام فيخطب الخطبة األولىيقوم اإلمام فيخطب الخطبة األولى  --  33

  ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يبدأ بالخطبة الثانية ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يبدأ بالخطبة الثانية   --  44 

 

  ثم ينزل اإلمام بعد الفراغ من الخطبة ثم يقيم المؤذن الصالةثم ينزل اإلمام بعد الفراغ من الخطبة ثم يقيم المؤذن الصالة  --55

  شيةشيةالجمعة والمنافقون أو األعلى والغاالجمعة والمنافقون أو األعلى والغا  ثم يصلي اإلمام بالمصلين ركعتين جهريتين ، ويسن أن يقرأ فيهما :ثم يصلي اإلمام بالمصلين ركعتين جهريتين ، ويسن أن يقرأ فيهما :  --  66 

 

المصلين والتفرقة بينهم  تخطي رقاب يكره

في يوم الجمعة لذا ينبغي لإلنسان أن يبكر 

 كلحضور الجمعة ليتجنب ذل

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  501501صفحة صفحة   ––  صالة الجمعةصالة الجمعة  ::الدرس األول الدرس األول 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

حكم صالة الجمعة 

 واجبة

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم قال تعالى : ) قال تعالى : )   --

  ((  الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعالجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

الجمعة حق واجب على كل مسلم ، إال أربعة الجمعة حق واجب على كل مسلم ، إال أربعة   ))  ::  قال قال   --

  ( (   عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريضعبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض

  

 

  القدرةالقدرة  اإلقامةاإلقامة  الحريةالحرية  البلوغالبلوغ  الذكورةالذكورة  العقلالعقل  اإلسالماإلسالم

  شروط وجوبهاشروط وجوبها

اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة فقيل أربعين اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة فقيل أربعين 

  شخصاً ، والصحيح أنها تنعقد بما تنعقد به صالة الجماعةشخصاً ، والصحيح أنها تنعقد بما تنعقد به صالة الجماعة

  

 

الكالم أثناء الكالم أثناء 

  خطبة الجمعةخطبة الجمعة

  محرممحرم

  ويصير مباحاً :ويصير مباحاً :

  في سكتات اإلمامفي سكتات اإلمام  --

    إذا شرع اإلمام بالدعاءإذا شرع اإلمام بالدعاء  --

 

 

  

 

  التقويم :التقويم :

  --  ما حكم صالة الجمعة ؟ وما شروط وجوبها ؟ما حكم صالة الجمعة ؟ وما شروط وجوبها ؟

متى يباح متى يباح   --ما حكم الكالم في خطبة الجمعة ؟ ما حكم الكالم في خطبة الجمعة ؟ 

ر اثنين من سنن ر اثنين من سنن اذكاذك  --  الكالم في خطبة الجمعة ؟الكالم في خطبة الجمعة ؟

رقاب رقاب   ما حكم تخطيما حكم تخطي  --  ومستحبات الجمعةومستحبات الجمعة

 المصلين في يوم الجمعة ؟المصلين في يوم الجمعة ؟

  االغتسال وارتداء المالبس الجديدة ومس الطيباالغتسال وارتداء المالبس الجديدة ومس الطيب

 

 

  التبكير إلى الصالةالتبكير إلى الصالة

 

 

  صالة ركعتين وإن دخل واإلمام يخطبصالة ركعتين وإن دخل واإلمام يخطب

 

 

  صالة النافلةصالة النافلة

 

 

  صالة ركعتين إلى ست بعد الصالةصالة ركعتين إلى ست بعد الصالة

 

 

    االكثار من الصالة على النبي االكثار من الصالة على النبي 

 

 
  الدعاء وتحري ساعة اإلجابةالدعاء وتحري ساعة اإلجابة

 

 

  قراءة سورة الكهفقراءة سورة الكهف

 

 

  105105صفحة صفحة 
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  شركينشركينإبطال اإلسالم ألعياد المإبطال اإلسالم ألعياد الم

 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : ) ماهذان اليومان ؟ ( قالوا : يومان المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : ) ماهذان اليومان ؟ ( قالوا : يومان   رسول الله رسول الله   : قدم: قدم  قالقال  عن أنس عن أنس 

  ( (   األضحى ويوم الفطراألضحى ويوم الفطر  إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يومإن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم) )   كنا نلعب فيهما في الجاهلية . فقال رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية . فقال رسول الله 

 

  سبب تسمية العيد عيداً سبب تسمية العيد عيداً 

 

  ألنه يعود ويتكرر كل عام بفرح متجدد ألنه يعود ويتكرر كل عام بفرح متجدد 

 

  ألن الله يُعّود فيه عباده على اإلحسان ألن الله يُعّود فيه عباده على اإلحسان 

  شرع الله تعالى للمسلمين عيدينشرع الله تعالى للمسلمين عيدين 

 
  وهو اليوم األول من شهر شوال بعد صيام المسلمين لشهر رمضانوهو اليوم األول من شهر شوال بعد صيام المسلمين لشهر رمضان  عيد الفطر :عيد الفطر :

  

 
  ذي الحجة بعد فراغ الحجاج من الوقوف بعرفةذي الحجة بعد فراغ الحجاج من الوقوف بعرفة  وهو العاشر منوهو العاشر من  عيد األضحى :عيد األضحى :

  

  

 

    لهجرةلهجرةمن امن ا  األولىاألولىشرعت صالة العيد في السنة شرعت صالة العيد في السنة 

 

  فرض كفايةفرض كفايةحكم صالة العيد : حكم صالة العيد : 

 

يشترط فيها ما يشترط في صالة الجمعة يشترط فيها ما يشترط في صالة الجمعة 

ما عدا الخطبتين ، فإنها في العيد سنة ما عدا الخطبتين ، فإنها في العيد سنة 

لحديث ) إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس لحديث ) إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس 

للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب 

  فليذهب (فليذهب (

  

  

 

يسن أداؤها في المصلى وهو األفضل يسن أداؤها في المصلى وهو األفضل 

    ويجوز أن تصلى في المساجدويجوز أن تصلى في المساجد

  

  

 

    ى الزوالى الزوالبعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً ويمتد إلبعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً ويمتد إل

  

  

 

  حتى يخرج الناس زكاة الفطرحتى يخرج الناس زكاة الفطريسن أن تؤخر صالة عيد الفطر يسن أن تؤخر صالة عيد الفطر 

  

  

 

  حتى يذبح الناس ذبائحهمحتى يذبح الناس ذبائحهميسن أن تصلى صالة عيد األضحى في أول الوقت يسن أن تصلى صالة عيد األضحى في أول الوقت 

  

  

 

ثم ثم   تكبيرات بعد تكبيرة اإلحرامتكبيرات بعد تكبيرة اإلحرام  ستستالركعة األولى : يكبر اإلمام فيها الركعة األولى : يكبر اإلمام فيها : :   ركعتانركعتان

  يقرأ بعدها الفاتحة وسورة األعلى أو ما تيسر من القرآنيقرأ بعدها الفاتحة وسورة األعلى أو ما تيسر من القرآن

تكبيرات بعد تكبيرة القيام ثم يقرأ الفاتحة وسورة تكبيرات بعد تكبيرة القيام ثم يقرأ الفاتحة وسورة   خمسخمسالركعة الثانية : يكبر فيها الركعة الثانية : يكبر فيها 

  ة أو ما تيسر من القرآنة أو ما تيسر من القرآنالغاشيالغاشي

  

  

  

 
  سنةسنةالصالة وحضورها الصالة وحضورها   بعدبعدتكون تكون 

  ((  ومن أحب أن يذهب فليذهبومن أحب أن يذهب فليذهب  لحديث )لحديث )

  

  

 

  يقضيها على صفتهايقضيها على صفتهاأن أن   صالة العيدصالة العيد  يسن لمن فاتتهيسن لمن فاتتهوو

  

  

 

هي بعد هي بعد يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتيبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتالتكبير عيد الفطر : التكبير عيد الفطر : 

  فراغ اإلمام من الخطبةفراغ اإلمام من الخطبة

يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة وينتهي عصر آخر يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة وينتهي عصر آخر التكبير عيد األضحى : التكبير عيد األضحى : 

  ذو الحجة (ذو الحجة (  1313، ،   1212، ،   1111) )   أيام التشريقأيام التشريق

  

  

  

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  555555صفحة صفحة   ––صالة العيدين صالة العيدين   ::الدرس الثاني الدرس الثاني 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م األضحى وهما م األضحى وهما أبدل الله المسلمين بيوم الفطر ويوأبدل الله المسلمين بيوم الفطر ويو

عيدان عظيمان يكونان بعد عبادتين عظيمتين وهما عيدان عظيمان يكونان بعد عبادتين عظيمتين وهما 

  صيام رمضان وحج البيتصيام رمضان وحج البيت

  

 

إذا اتفق أهل بلد على تركها مع تحقق شروطها فيهم ولكن 

 اهرةقاتلهم الحاكم ألنها من شعائر اإلسالم الظ

  

 

 آداب العيدآداب العيد

  االغتسال والتطيب ولبس الجميلاالغتسال والتطيب ولبس الجميل

  لفطر واألكل من األضحية بعد صالة األضحىلفطر واألكل من األضحية بعد صالة األضحىاااألكل قبل الخروج لصالة األكل قبل الخروج لصالة  

  لتكبيرلتكبيراا 

  الذهاب للصالة مشياً بسكينة ووقارالذهاب للصالة مشياً بسكينة ووقار 

  الخروج من طريق والرجوع من آخرالخروج من طريق والرجوع من آخر 

  تبادل التهانيتبادل التهاني 

 

  إظهار البهجة والسرورإظهار البهجة والسرور

 
  التمتع باألكل والشرب بدون إسرافالتمتع باألكل والشرب بدون إسراف

 هل يجوز قضاء صالة العيد ، وكيف ؟ –اذكر اثنين من آداب العيد  –وضح كيفية صالة العيد  –ما حكم صالة العيد  التقويم : 

  111111صفحة صفحة   حديث حفظحديث حفظ
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  الجتماعاتالجتماعاتوأسباب تشريع اإلسالم لهذه اوأسباب تشريع اإلسالم لهذه ا

  

 

  التواصل والمحبةالتواصل والمحبة

  

 

  معرفة أحوال بعضهم البعضمعرفة أحوال بعضهم البعض

 

  إظهار قوتهمإظهار قوتهم

  

 

  تنظيمهمتنظيمهم

  

 

  إشعارهم بالطمأنينةإشعارهم بالطمأنينة

  

 

  تعليمهمتعليمهم

  

 

  مضاعفة أجورهممضاعفة أجورهم

  

  ((  وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معكوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة فلتقم طائفة منهم معكقوله تعالى ) قوله تعالى )  

 
ة العشاء وصالة ة العشاء وصالة إن أثقل صالة على المنافقين صالإن أثقل صالة على المنافقين صالمرفوعاً ) مرفوعاً )   حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة 

ثم آمر رجالً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال ثم آمر رجالً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال ... ... ( إلى أن قال ) ( إلى أن قال )   الفجرالفجر

  ((  معهم حزم من حطب إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنارمعهم حزم من حطب إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

 

  فضل صالة الجماعةفضل صالة الجماعة

  

 

  درجةدرجة  2323أفضل من صالة الفرد بـ أفضل من صالة الفرد بـ 

  

 

  المشي لها يضاعف الحسنات ويحط الخطيئاتالمشي لها يضاعف الحسنات ويحط الخطيئات

  

 

  نور للمسلم يوم القيامةنور للمسلم يوم القيامة

  

 

  من دالئل التقوىمن دالئل التقوى

  

 

  يكون بإدراكك لإلمام قبل التسليميكون بإدراكك لإلمام قبل التسليمماعة : ماعة : ما تدرك به الجما تدرك به الج

  

 

  الركعةالركعة  فإن رفع فقد فاتتكفإن رفع فقد فاتتك  راكعراكعأن تدرك إمامك وهو أن تدرك إمامك وهو ة : ة : ما تدرك به الركعما تدرك به الركع

  

 

  لصالة الجماعة في المساجدلصالة الجماعة في المساجد  النساءالنساءحضور حضور 

وصالتها في بيتها أفضل ، وإن حضرت وصالتها في بيتها أفضل ، وإن حضرت   جائزجائز

  فاتنة للرجالفاتنة للرجالفتكون محتشمة وغير متعطرة وفتكون محتشمة وغير متعطرة و

  

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  556556صفحة صفحة   ––صالة الجماعة والسنن الرواتب صالة الجماعة والسنن الرواتب   ::الدرس الثالث الدرس الثالث 

كالصلوات كالصلوات وذلك من خالل تشريع اجتماعات معلومة في اليوم والليلة وذلك من خالل تشريع اجتماعات معلومة في اليوم والليلة   حرص اإلسالم على وحدة المسلمينحرص اإلسالم على وحدة المسلمين

  ......  عرفةعرفةواجتماعات كبرى كيوم واجتماعات كبرى كيوم   كالعيدينكالعيدينواجتماعات سنوية واجتماعات سنوية   كالجمعةكالجمعة، واجتماعات أسبوعية ، واجتماعات أسبوعية   الخمسالخمس

 

  

  

    

     

   

    

        

     

 

  

  

     

  

  

  

 

  

 

  من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوتمن تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت: :   قال رسول لله قال رسول لله 

الله ، ليقضي فريضة من فائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط الله ، ليقضي فريضة من فائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط 

  خطيئة واألخرى ترفع درجةخطيئة واألخرى ترفع درجة

  

  

 

  ة : اثنان إمام ومأمومة : اثنان إمام ومأمومالعدد الذي تنعقد به الجماعالعدد الذي تنعقد به الجماع

 

ال ال ة : ة : صالة المنفرد خلف الصف لغير ضرورصالة المنفرد خلف الصف لغير ضرور

ال صالة ال صالة ) )   تجوز وال صالة له ، لقول النبي تجوز وال صالة له ، لقول النبي 

  ((  للذي خلف الصفللذي خلف الصف

  

 

  المرض الذي يشق معه الحضورالمرض الذي يشق معه الحضور

 
  الخوف المحقق على النفس أو المال أو الولدالخوف المحقق على النفس أو المال أو الولد

 

 

  حضور الطعامحضور الطعام

 

  التأذي بالمطر أو البرودة الشديدةالتأذي بالمطر أو البرودة الشديدة

 
 

  مؤكدةمؤكدة

  

 

  غير مؤكدةغير مؤكدة

 

  ركعة في اليوم والليلةركعة في اليوم والليلة  1212وهي وهي 

من صلى اثنتي عشرة ركعة في من صلى اثنتي عشرة ركعة في ) )   قال قال 

  ((يوم وليلة بنى الله له بهن بيت في الجنة يوم وليلة بنى الله له بهن بيت في الجنة 

  

 

  رضرضالتهيئة للدخول في الفالتهيئة للدخول في الف

  

 

  إضعاف وساوس الشيطانإضعاف وساوس الشيطان

  

 

  جبر النقص والخلل في الفرائضجبر النقص والخلل في الفرائض

  

  22قبل الظهر و قبل الظهر و   44  ––قبل الفجر ) آكد السنن ( قبل الفجر ) آكد السنن (   22 

  بعد العشاءبعد العشاء  22و و   ––بعد المغرب بعد المغرب   22و و   ––بعدها بعدها 

 

  بعد العشاءبعد العشاء  22  ––بعد المغرب بعد المغرب   22  ––قبل العصر قبل العصر   44

 

أكمل : يدرك المأموم أكمل : يدرك المأموم   --علل : تشريع اإلسالم لعدة إجتماعات دينية علل : تشريع اإلسالم لعدة إجتماعات دينية   التقويم :التقويم : 

  --ن من فضائل صالة الجماعة ن من فضائل صالة الجماعة اذكر اثنياذكر اثني  --الجماعة إذا أدرك اإلمام قبل ............. الجماعة إذا أدرك اإلمام قبل ............. 

األعذار المبيحة لترك األعذار المبيحة لترك   اذكر اثنين مناذكر اثنين من  --  ماحكم صالة المنفرد خلف الصف لضرورة ؟ماحكم صالة المنفرد خلف الصف لضرورة ؟

  ألداء السنن فضائل كثيرة . اذكر اثنين منها . ألداء السنن فضائل كثيرة . اذكر اثنين منها .   --الجماعة  الجماعة  

 

  113113صفحة صفحة 
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  صالة االستخارةصالة االستخارة

  

يه العبد يه العبد ركعتان يعقبهما دعاء مخصوص يطلب فركعتان يعقبهما دعاء مخصوص يطلب ف

  من ربه أن يختار له ما هو خيرمن ربه أن يختار له ما هو خير

  

  مشروعية صالة االستخارةمشروعية صالة االستخارة  

ألصحابه ألصحابه   صالة االستخارة مشروعة في الشريعة اإلسالمية وقد علمها النبي صالة االستخارة مشروعة في الشريعة اإلسالمية وقد علمها النبي 

ألن اإلنسان قد يحتار ويتردد في اتخاذ قرار ما فكانت صالة االستخارة أحد ألن اإلنسان قد يحتار ويتردد في اتخاذ قرار ما فكانت صالة االستخارة أحد 

  الحلول النبويةالحلول النبوية

  

  
يعلمنا االستخارة في يعلمنا االستخارة في   قال كان رسول الله قال كان رسول الله   ابر بن عبدالله ابر بن عبدالله عن جعن ج

  123123دعاء االستخارة ص دعاء االستخارة ص   ––  األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآناألمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن

 

 
  كيفية صالة االستخارةكيفية صالة االستخارة

 

يصلي ركعتين من غير الفريضة وبعد يصلي ركعتين من غير الفريضة وبعد 

  التسليم يدعو بالدعاء المخصوصالتسليم يدعو بالدعاء المخصوص

 

 

  كيف يعرف المرء نتيجة هذه االستخارةكيف يعرف المرء نتيجة هذه االستخارة

 

إن كان خيراً وفقه الله لألمر الذي سماه ويسره له ، إن كان خيراً وفقه الله لألمر الذي سماه ويسره له ، 

  بصوارف عدةبصوارف عدة  وإن كان غير ذلك صرفه الله عنهوإن كان غير ذلك صرفه الله عنه

 

 
  ثمرات صالة االستخارةثمرات صالة االستخارة

 

  تحقيق السنةتحقيق السنة

 

  العصمة من الزللالعصمة من الزلل

 
  الهداية للصوابالهداية للصواب

 

  محبة اللهمحبة الله

 

  ضمان الخيريةضمان الخيرية

 

  سعادة العبدسعادة العبد

 

  ضحىضحىصالة الصالة ال

 

  ركعتان يصليهما المسلم من بعد طلوع الشمس قيدركعتان يصليهما المسلم من بعد طلوع الشمس قيد

 ً ً رمح ويمتد وقتها إلى قبل الزوال بربع ساعة تقريبا   رمح ويمتد وقتها إلى قبل الزوال بربع ساعة تقريبا

 

 
  سميت صالة الضحى بصالة األوابينسميت صالة الضحى بصالة األوابين

 

  ومعنى األوابين أي كثيري الرجوع إلى الله بالتوبة واالستغفارومعنى األوابين أي كثيري الرجوع إلى الله بالتوبة واالستغفار

 

 
  حكم صالة الضحىحكم صالة الضحى

 

  سنةسنة

 

  هاهافضلفضل

 

  هاهاعدد ركعاتعدد ركعات

  كيفيتهاكيفيتها

 بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  512512صفحة صفحة   ––االستخارة ، صالة الضحى االستخارة ، صالة الضحى   صالةصالة  ::الدرس الرابع الدرس الرابع 

 

 

 

 

  

  من أسباب السعادة في الدنيا والفوز في اآلخرةمن أسباب السعادة في الدنيا والفوز في اآلخرة

  

 

 

يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، أنه قال ) أنه قال )   عن النبي عن النبي   عن أبي ذر عن أبي ذر 

دقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن دقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صوكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة ص

  ((  المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحىالمنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

  

 

 

  كأي سنة عادية يصليها المصليكأي سنة عادية يصليها المصلي

  

  التقويم : التقويم : 

متى يلجأ العبد متى يلجأ العبد   ––صالة الضحى صالة الضحى   ––عرف صالة االستخارة عرف صالة االستخارة 

ما حكم ما حكم   ––ما ثمرات صالة االستخارة ما ثمرات صالة االستخارة   ––ستخارة ستخارة لصالة االلصالة اال

  صالة الضحى وكم عدد ركعاتهاصالة الضحى وكم عدد ركعاتها

  123123صفحة صفحة 
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  تعريف الغضبتعريف الغضب

 

طبع بشري فطري يؤدي بصاحبه إلى الثوران طبع بشري فطري يؤدي بصاحبه إلى الثوران 

  واالنفعال وعدم القدرة على ضبط النفسواالنفعال وعدم القدرة على ضبط النفس

 

ليس الشديد ليس الشديد قال : ) قال : )   أن رسول الله أن رسول الله   عن أبي بكر عن أبي بكر 

  ( (   ضبضببالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغبالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغ

 

  الغضب مفتاح الشرورالغضب مفتاح الشرور

 
  آثار الغضب على الفردآثار الغضب على الفرد

 

  الهيجان واالضطرابالهيجان واالضطراب

 

  لقوللقولالتلفظ بالقبيح من االتلفظ بالقبيح من ا

 

  الحقد والحسد وإضمار الشرالحقد والحسد وإضمار الشر

 

  ضغط الدم واألزمات القلبيةضغط الدم واألزمات القلبية

 

  تعطل الفكرتعطل الفكر

 

    الرعدة واالهتزاز دون إرادةالرعدة واالهتزاز دون إرادة

 

  مجتمعمجتمعآثار الغضب على الآثار الغضب على ال

 

  إيذاء المسلمينإيذاء المسلمين

 انتشار العداوة البغضاء

 قطع األرحام

 فساد الحياة

 انهيار المجتمع

 

  جتهجتهمن األمور المعينة على تجنب الغضب أو معالمن األمور المعينة على تجنب الغضب أو معال

 

 التأسي بالرسول التأسي بالرسول  تذكر فضل الكاظمين للغيظتذكر فضل الكاظمين للغيظ

 التزام الصمتالتزام الصمت االستعاذةاالستعاذة

 الوضوءالوضوء

 تغيير الوضعيةتغيير الوضعية

قال أحد السلف ) قال أحد السلف ) 

إن الغضب جماع إن الغضب جماع 

الشر وإن التحرز الشر وإن التحرز 

    منه جماع الخير (منه جماع الخير (

 

  أوصى النبي أوصى النبي 

رجالً وصية فقال ) رجالً وصية فقال ) 

ا ا ورددهوردده  ال تغضبال تغضب

  مراراً (مراراً (

 

  خير قدوة في تعامله مع الغضبخير قدوة في تعامله مع الغضب  الرسول الرسول 

 

  ال يغضب إال لله وهو الغضب المحمودال يغضب إال لله وهو الغضب المحمود  كان رسول الله كان رسول الله 

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  571571صفحة صفحة   ––الحذر من الغضب الحذر من الغضب   ::  الدرس األولالدرس األول

   

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  حديث حفظحديث حفظ

  

 
في هذا الحديث إلى أن القوة في اإلسالم في هذا الحديث إلى أن القوة في اإلسالم   ه النبي ه النبي يوجّ يوجّ 

  مرجعها إلى ضبط النفس واإلرادة ال الغضب والمصارعةمرجعها إلى ضبط النفس واإلرادة ال الغضب والمصارعة

 

  فمن كان قائماً فليجلس ومن جالساً فليضطجعفمن كان قائماً فليجلس ومن جالساً فليضطجع

 

عندما تكلم رجل على قسمته للمال ) يرحم الله عندما تكلم رجل على قسمته للمال ) يرحم الله   قال رسول الله قال رسول الله 

  موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر (موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر (

 

  الغضب المحمود :الغضب المحمود :

الذي يكون لله ورسوله ودينه وإذا انتهكت حرماته ومقدسات اإلسالم الذي يكون لله ورسوله ودينه وإذا انتهكت حرماته ومقدسات اإلسالم 

    ونصرة الحقونصرة الحق

 

  التقويم :التقويم :

  عرف الغضب .عرف الغضب .  ––  11

  اذكر اثنين من آثار الغضب على الفرداذكر اثنين من آثار الغضب على الفرد  ––  22

  اذكر اثنين من آثار الغضب على المجتمعاذكر اثنين من آثار الغضب على المجتمع  ––  33

اذكر ثالثاً من األمور المعينة على تجنب الغضب أو اذكر ثالثاً من األمور المعينة على تجنب الغضب أو   ––  44

  ..معالجته معالجته 

  ما معنى الغضب المحمود ؟ما معنى الغضب المحمود ؟  ––  55

  ) يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر () يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر (  --  66

    من قائل العبارة وما وجه االستفادة منها .من قائل العبارة وما وجه االستفادة منها .

  135135صفحة صفحة 
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  ر الغشر الغشأضراأضرا

  االثماالثم

  براءة الرسول منهبراءة الرسول منه

  مقت الناس لهمقت الناس له

  ضياع األمانةضياع األمانة

  محق البركةمحق البركة

  ضعف الثقةضعف الثقة

  ظلم اآلخرينظلم اآلخرين

  زيادة الشحناءزيادة الشحناء

  

  

  

  غش الراعي لرعيتهغش الراعي لرعيته

 

  الغش التجاريالغش التجاري

  

 

  الغش في العلمالغش في العلم

  

 

  الغش في القولالغش في القول

  

 

  الغش في الصداقةالغش في الصداقة

 

  حكم الغشحكم الغش

  

 
  حرام بالكتاب والسنةحرام بالكتاب والسنة

  

 

  أسباب الغشأسباب الغش

  

 
  ضعف اإليمانضعف اإليمان

  

 

  الجهل بحرمتهالجهل بحرمته

  

 

  عدم اإلخالصعدم اإلخالص

  

 
  الحرص على جمع المالالحرص على جمع المال

  

 

  التساهلالتساهل

 

  عدم الجديةعدم الجدية

  

 
  ضعف النفسضعف النفس

  

 

  االتكاليةاالتكالية

  

 
  ترك معاقبة الغاشترك معاقبة الغاش

  

 

  غشغشصور الصور ال

 

  الغشالغش  عالجعالج

  

 

  مراقبة اللهمراقبة الله

  

 

  اليقين بحرمتهاليقين بحرمته

  

 

  إخالص العملإخالص العمل

  

 

  مصاحبة الصالحينمصاحبة الصالحين

  

 

  التوكل على اللهالتوكل على الله

  

 

  تذكر اآلخرةتذكر اآلخرة

  

 
  العقاب الرادعالعقاب الرادع

  

 

  مثابرةمثابرةالهمة والالهمة وال

  

 

ال ال   المؤمنالمؤمن

يغش وال يغش وال 

يعين على يعين على 

  الغشالغش

  

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  561561صفحة صفحة   ––تجنب الغش تجنب الغش   ::الدرس الثاني الدرس الثاني 

من من   يعديعد، كما أنه ، كما أنه   الغش ظاهرة خطيرة وسلوك مشين وله صور متعددة وأشكال متنوعةالغش ظاهرة خطيرة وسلوك مشين وله صور متعددة وأشكال متنوعة

  ......  الظواهر السلبية التي تفشت في مجتمعاتناالظواهر السلبية التي تفشت في مجتمعاتنا

 

 

  

 

  

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

ويشمل الحاكم مع شعبه ، والقائد لجنوده ، واألب مع ويشمل الحاكم مع شعبه ، والقائد لجنوده ، واألب مع 

  أوالده ، والمعلم مع متعلميهأوالده ، والمعلم مع متعلميه

ت ت ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يمو) )   قال قال 

  ((  وهو غاش لرعيته إال حرم الله عليه الجنةوهو غاش لرعيته إال حرم الله عليه الجنة

 

    ما هذا يا صاحب الطعام ؟!ما هذا يا صاحب الطعام ؟!

  150150صفحة صفحة انظر انظر 

  وهو من أخطر األشكال وأبلغها أثراً وضرراً وهو من أخطر األشكال وأبلغها أثراً وضرراً 

لما يترتب عليه من الحصول على الشهادة لما يترتب عليه من الحصول على الشهادة 

  بالحرام ، ومن ثم كسب المال بالحرامبالحرام ، ومن ثم كسب المال بالحرام

  

  شهادة الزورشهادة الزور

  

  ) األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال المتقين () األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال المتقين (

11  22  33  

44  55  

 التقويم :

 كيف نعالج ظاهرة الغش .  –ما أضرار الغش  –ما أسباب الغش  –ما حكم الغش  –عدد اثنين من صور الغش 

 142142حديث حفظ صفحة حديث حفظ صفحة 
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  تعريف الكبرتعريف الكبر

  

 
ه صفات ه صفات تعاظم اإلنسان في نفسه فيرى أن فيتعاظم اإلنسان في نفسه فيرى أن في

  الكمال فيحتقر اآلخرينالكمال فيحتقر اآلخرين

 

  ن صفات إبليسن صفات إبليسالكبر صفة ذميمة وهي مالكبر صفة ذميمة وهي م

فهو أول من تكبر على الرب تبارك وتعالى فهو أول من تكبر على الرب تبارك وتعالى 

  فحلت عليه اللعنةفحلت عليه اللعنة

  

 

الكبر خطره عظيم وهو من أسباب الكبر خطره عظيم وهو من أسباب 

  الحرمان من الجنةالحرمان من الجنة

  

 

الكبرياء لله تعالى وحده ، وهي في حقه من صفات الكمال الكبرياء لله تعالى وحده ، وهي في حقه من صفات الكمال 

  وفي حق غيره من صفات النقصوفي حق غيره من صفات النقص

  

 
  حال المتكبر يوم القيامةحال المتكبر يوم القيامة

  الناسالناس  دوسهدوسهيحشر كأمثال الذر ييحشر كأمثال الذر ي

  

 

  صور الكبرصور الكبر

  

 
  رد الحقرد الحق

  

 

  العجب بالنفسالعجب بالنفس

  

 

  التفاخر بالنسبالتفاخر بالنسب

  

 

  كيف يتخلص اإلنسان من الكبر ؟كيف يتخلص اإلنسان من الكبر ؟

  

 
  معرفة أصلهمعرفة أصله

  

 

  تذكر ضعفهتذكر ضعفه

  

 

  التواضعالتواضع

  

 

  التواضعالتواضع

  

 

سئل أحد الصالحين عن التواضع فقال : أن تخضع للحق وتنقاد إليه سئل أحد الصالحين عن التواضع فقال : أن تخضع للحق وتنقاد إليه 

  لو سمعته من أجهل الناس قبلتهلو سمعته من أجهل الناس قبلتهولو سمعته من صبي قبلته وولو سمعته من صبي قبلته و

 

تاج على تاج على   التواضعالتواضع

  الرؤوسالرؤوس

  

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  510510صفحة صفحة   ––ذم التكبر ذم التكبر   ::الدرس الثالث الدرس الثالث 

  ومن هذه اآلفاتومن هذه اآلفات، ،   للنفس اإلنسانية آفات بنبغي للعبد أن يكبتها وأن يجاهد نفسه بالتخلص منهاللنفس اإلنسانية آفات بنبغي للعبد أن يكبتها وأن يجاهد نفسه بالتخلص منها

  فما هو الكبر ؟ وما صوره ؟ فما هو الكبر ؟ وما صوره ؟ ... ...   الكبرالكبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التقويم :التقويم :

  الكبر .الكبر .  عرفعرف  ––  11

  ما عقاب المتكبر يوم القيامة .ما عقاب المتكبر يوم القيامة .  ––  22

  اذكر اثنين من صور الكبر .اذكر اثنين من صور الكبر .  ––  33

  كيف يتخلص اإلنسان من الكبر .كيف يتخلص اإلنسان من الكبر .  ––  44

  تحدث عن التواضع ومعناه .تحدث عن التواضع ومعناه .  ––  55

ال يدخل الجنة من كان في ال يدخل الجنة من كان في   ::قال قال   عن النبي عن النبي   عن عبدالله بن مسعود عن عبدالله بن مسعود 

قلبه مثقال ذرة من كبر ، قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً قلبه مثقال ذرة من كبر ، قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً 

: إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق   ونعله حسنة . قال ونعله حسنة . قال 

  وغمط الناسوغمط الناس

  

وأصحابه وأصحابه   النبي النبي   بهبهخلق محمود تحلى خلق محمود تحلى 

  الكرام رضوان الله تعالى عليهمالكرام رضوان الله تعالى عليهم

  

  150150صفحة صفحة 
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إن بر الوالدين مما أقرته الفطر السليمة إن بر الوالدين مما أقرته الفطر السليمة 

واتفقت عليه الشرائع السماوية ، وحرص واتفقت عليه الشرائع السماوية ، وحرص 

  عليه الصالحون والكرام والمحسنونعليه الصالحون والكرام والمحسنون

 

  واجب واجب   ::  حكم بر الوالدينحكم بر الوالدين

 

    فضل بر الوالدينفضل بر الوالدين

 
  مفتاح الخير وسبب دخول الجنةمفتاح الخير وسبب دخول الجنة

 

  للهللهمن أحب األعمال إلى امن أحب األعمال إلى ا

 
  قُدم على الجهادقُدم على الجهاد

 

  سبب لطول العمر وسعة الرزقسبب لطول العمر وسعة الرزق

 
  سبب لمغفرة الذنوبسبب لمغفرة الذنوب

 

  ينجي من المصائب والهمومينجي من المصائب والهموم

 
    سبب لحصول بر األبناءسبب لحصول بر األبناء

 

    540540: انظر ص : انظر ص   لوالدينلوالدينصور مشرقة في بر اصور مشرقة في بر ا

 

    عقوق الوالدينعقوق الوالدين

    من أكبر الكبائرمن أكبر الكبائر

 

 مظاهر عقوق الوالدين

 
  التأفف والتضجر من أوامرهماالتأفف والتضجر من أوامرهما

 

  العبوس وتقطيب الجبينالعبوس وتقطيب الجبين

 
  التعاظم من تقبيل أيديهماالتعاظم من تقبيل أيديهما

 

  عدم زيارتهماعدم زيارتهما

 
  التسبب في حزنهما وبكائهماالتسبب في حزنهما وبكائهما

 

  إدخال المنكرات أمامهماإدخال المنكرات أمامهما

 
  البراءة أوالتخلي عنهما البراءة أوالتخلي عنهما 

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  512512صفحة صفحة   ––حقوق الوالدين حقوق الوالدين   ::الدرس األول الدرس األول 

ً   قال تعالى : )قال تعالى : )... ...   أوصى اإلسالم بالوالدينأوصى اإلسالم بالوالدين ً وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا   ( (   وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلحسان اإلحسان ومعناه ومعناه   هو ضد العقوقهو ضد العقوق: : البر البر 

 

أن الوالدن هما سبب وجود أن الوالدن هما سبب وجود : :   ههسبب وجوبسبب وجوبو و 

  اإلنسان بعد الله عز وجلاإلنسان بعد الله عز وجل

 

  حقوق الوالدين على أبنائهماحقوق الوالدين على أبنائهما

  شكرهما والدعاء لهماشكرهما والدعاء لهما  اإلحسان إليهمااإلحسان إليهما

 

  طاعتهما بالمعروفطاعتهما بالمعروف

 

  اإلنفاق عليهما عند الحاجةاإلنفاق عليهما عند الحاجة

 

  استئذانهما عند السفراستئذانهما عند السفر

 

  عدم التضجر منهما ولو بقول )أف(عدم التضجر منهما ولو بقول )أف(

 

  خدمتهما والتلطف معهماخدمتهما والتلطف معهما

 

  األم بمزيد من البراألم بمزيد من البراختصاص اختصاص 

 

قال : جاء رجل إلى رسول قال : جاء رجل إلى رسول   عن أبي هريرة عن أبي هريرة 

من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ فقال : فقال :   الله الله 

قال أمك قال ثم من ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال قال أمك قال ثم من ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال 

  أمك قال ثم من ؟ قال أبوكأمك قال ثم من ؟ قال أبوك

  في الدنيا :في الدنيا :

  التعرض للفقرالتعرض للفقر

  قصر العمر بانتزاع البركة منهقصر العمر بانتزاع البركة منه

  سوء تصرف األبناء مع األب العاقسوء تصرف األبناء مع األب العاق

  ةةالذلة والمهانالذلة والمهان

  سخط الله تعالىسخط الله تعالى  في اآلخرة :في اآلخرة :

 

  آثار العقوقآثار العقوق

  في معصية الخالقفي معصية الخالق  فال طاعة لمخلوقفال طاعة لمخلوق

  التقويم :التقويم :

  عرف البر .عرف البر .    ––  11

  اذكر ثالثاً من حقوق اآلباء على األبناء.اذكر ثالثاً من حقوق اآلباء على األبناء.  ––  22

  وضح أثر العقوق على العاق في الدنيا .وضح أثر العقوق على العاق في الدنيا .  ––  33

  اذكر بعض مظاهر العقوق في زماننا.اذكر بعض مظاهر العقوق في زماننا.  ––  44

  حديث حفظحديث حفظ

  153153صفحة صفحة 
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 معنى الرحم

 

  اسم شامل لكافة األقارب من غير تفريق بين المحارم و غير المحارماسم شامل لكافة األقارب من غير تفريق بين المحارم و غير المحارم

  

  

  معنى صلة الرحممعنى صلة الرحم

اإلحسان إلى األقربين وإيصال ما أمكن من الخير لهم ودفع اإلحسان إلى األقربين وإيصال ما أمكن من الخير لهم ودفع 

  قطيعة عكس ذلكقطيعة عكس ذلكوالوال  الضرر عنهمالضرر عنهم

  

  
  حكم صلة الرحمحكم صلة الرحم

واجب وقطعها واجب وقطعها 

  من كبائر الذنوبمن كبائر الذنوب

  

  

 فضل صلة الرحم

 

 

 فوائد صلة الرحم

 

  في الدنيافي الدنيا

  وصل الله للواصلوصل الله للواصل

  بسط الرزقبسط الرزق

  بركة العمربركة العمر

  محبة الله والناسمحبة الله والناس

  تجنب ميتة السوءتجنب ميتة السوء

  

  في اآلخرةفي اآلخرة

  تخفيف الحسابتخفيف الحساب

  مغفرة الذنوبمغفرة الذنوب

  دخول الجنةدخول الجنة

  

  عقوبة قاطع الرحمعقوبة قاطع الرحم

 

  القيام بالواجباتالقيام بالواجبات  العدل واإلنصافالعدل واإلنصاف  --  التواد والتراحمالتواد والتراحم  --  التناصح والتشاورالتناصح والتشاور  ::  صور صلة الرحمصور صلة الرحم  أوأوكيف تصل رحمك ؟ كيف تصل رحمك ؟ 

  تحمل األذى وكفهتحمل األذى وكفه  األمر بالمعروف والنهي عن المنكراألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  --  اإلرشاد والتوجيهاإلرشاد والتوجيه  --

 

اإلنسان أن يصل أقاربه جميعهم فإن تزاحمت عليه اإلنسان أن يصل أقاربه جميعهم فإن تزاحمت عليه على على  

تكون تكون   الحد األدني للصلةالحد األدني للصلةو و   األرحام وصل األقرب فاألقرباألرحام وصل األقرب فاألقرب

  بالسالم وطالقة الوجه وعيادة المريضبالسالم وطالقة الوجه وعيادة المريض

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  541541صفحة صفحة   ––صلة األرحام صلة األرحام   ::الدرس الثاني الدرس الثاني 

  من اسمه الرحمن حتى يبين أهميتهامن اسمه الرحمن حتى يبين أهميتهاها ها لله اسملله اسماشتق ااشتق ا، ،   شعبة من شعب اإليمانشعبة من شعب اإليمان  صلة الرحمصلة الرحم

 

  

   

 

  

 

 

 

 

          

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  واصلواصل

  مكافئمكافئ

  قاطعقاطع

  هو من يحسن إلى أقاربه ويزورهم ولو قاطعوههو من يحسن إلى أقاربه ويزورهم ولو قاطعوه

  

  هو من يسيء ألقاربه وال يصلهمهو من يسيء ألقاربه وال يصلهم

  

  حسنوا ولكن اليسيءحسنوا ولكن اليسيءال يحسن إال إذا أال يحسن إال إذا أ  منمنهو هو 

  

، ، بالرحم بالرحم   أوصى الرب تبارك وتعالى و النبي أوصى الرب تبارك وتعالى و النبي 

وآت ذى القربى وآت ذى القربى ، قال تعالى ) ، قال تعالى )   ي ذلك كثيرةي ذلك كثيرةوالنصوص فوالنصوص ف

( وقال ( وقال   وآت المال على حبه ذوي القربىوآت المال على حبه ذوي القربى( و قال ) ( و قال )   حقهحقه

   ( ( من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره

  ((  فليصل رحمهفليصل رحمه

  

  التقويم :التقويم :

  ..  رحمرحمعرف العرف ال    ––  11

  ..بيّن أقسام الناس بالنسبة للرحم ثم اشرح كل قسم منها بيّن أقسام الناس بالنسبة للرحم ثم اشرح كل قسم منها   ––  22

  ..  اذكر اثنين من فوائد صلة الرحم في الدنيااذكر اثنين من فوائد صلة الرحم في الدنيا  ––  33

  ..ما عقوبة قاطع الرحم ، وكيف يصل اإلنسان رحمه ما عقوبة قاطع الرحم ، وكيف يصل اإلنسان رحمه   ––  44
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  الخاتمةالخاتمة

  

  

، بفضل منه ورحمة وتيسير ومباركة ، بفضل منه ورحمة وتيسير ومباركة   لإلتماملإلتمامالحمد لله كثير اإلنعام ، الذي يسر ووفق الحمد لله كثير اإلنعام ، الذي يسر ووفق 

جل جل   ––في الوقت ، فقد ابتدأتها وأنا مستعين به فلم يخيب ظني ، ولم يخذلني ، فهو دائماً في الوقت ، فقد ابتدأتها وأنا مستعين به فلم يخيب ظني ، ولم يخذلني ، فهو دائماً 

  عند حسن ظن عباده به .عند حسن ظن عباده به .  ––وعال وعال 

  فالحمد له حمداً كثيراً ... فالحمد له حمداً كثيراً ... 

كما سألته عند بداية العمل ، أن يجعلها خالصة لوجهه كما سألته عند بداية العمل ، أن يجعلها خالصة لوجهه   --عالى عالى تت  ––  وفي الختام أسألهوفي الختام أسأله

    ..  الكريم ، نافعة للطالب والمعلمينالكريم ، نافعة للطالب والمعلمين

وكم سأكون سعيداً إذا قرأتها يا أيها القارئ ، ثم رفعت يديك بعد قراءتها وقلت : اللهم وكم سأكون سعيداً إذا قرأتها يا أيها القارئ ، ثم رفعت يديك بعد قراءتها وقلت : اللهم 

ارحم عبدك عثمان ووالديه واغفر له وتجاوز عن خطاياه ، واجمعه و والديه مع سيد ارحم عبدك عثمان ووالديه واغفر له وتجاوز عن خطاياه ، واجمعه و والديه مع سيد 

  النعيم ... النعيم ...   اتاتوأصحابه رضوان الله تعالى عليهم في جنوأصحابه رضوان الله تعالى عليهم في جن  محمد محمد الخلق الخلق 

  

  م و وفقكم في دنياكم وأخراكم ...م و وفقكم في دنياكم وأخراكم ...حفظكم الله ورعاكحفظكم الله ورعاك

  

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد لله رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد لله رب العالمين

  

  

  

  

  أ . عثمان محمد عبدالغني الكندريأ . عثمان محمد عبدالغني الكندري


	8
	8th_trees_2
	مخططات وتشجيرات الصف الثامن
	مخططات وتشجيرات الصف الثامن
	عقيدة
	مخططات وتشجيرات الصف الثامن
	مخططات
	حديث
	مخططات وتشجيرات الصف الثامن
	سيرة
	مخططات وتشجيرات الصف الثامن
	فقه
	مخططات وتشجيرات الصف الثامن
	تهذيب
	مخططات وتشجيرات الصف الثامن
	ثقافة
	مخططات وتشجيرات الصف الثامن




