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مقدمة الطبعة الأولى
نبي بعده� ،سيدنا حممد وعلى �آله
احلمد هلل وحده .وال�صالة وال�سالم على َمنْ ال َّ
و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد :
في�سر ق�سم ال�ش�ؤون الرتبوية و�إعداد املناهج يف جمعية الكتاب وال�سنة �أن يقدِّم هذا املنهاج
للأبناء الأعزاء« ،امل�ستوى الثاين» وذلك تلبية للتو�سع الكبري يف �أعداد الطالب املكفولني
لدى اجلمعية وامل�ستفيدين من ن�شاطاتها �أي�ضاً يف �سائر حمافظات اململكة ،ومت�شياً مع
�سيا�سة اجلمعية يف بناء وتنمية ال�شخ�صية الإ�سالمية املتزنة خا�صة يف املراحل العمرية
املبكرة.
وقد جاء هذا املنهج رديفاً لربنامج حتفيظ القر�آن الكرمي املعتمد يف فروع ومراكز
اجلمعية؛ حيث احتوى هذا امل�ستوى على خم�سة وثالثني در�ساً موزعة على العام الدرا�سي
كام ً
ال مبعدل در�س واحد �أ�سبوعياً.
واهلل اجلليل ن�س�أل �أن يجعل هذا العمل خال�صاً لوجهه الكرمي� .آمني

ق�سم ال�ش�ؤون الرتبوية و�إعداد املناهج
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الدرس األول

التفسير

�سورة الفاحتة

( احلمد )

• �أتع ّلم�ُ :س ّميت �سورة الفاحتة بهذا اال�سم لأنها �أول �سورة يف ترتيب امل�صحف ،ولأننا نفتتح بها
�صالتنا ونقر�أها يف �أول كل ركعة .

ّ
أفكر

ما معنى قولنا (�آمني)؟

املفردات والرتاكيب:
رب العا مَلني
ّ
�إياك نعبد
�إياك ن�ستعني
اهدنا ال�صراط امل�ستقيم
غري املغ�ضوب عليهم
وال ّ
ال�ضالني

املالك وال�سيد واملد ّبـر لهذا الكون
نوحدك ونعبدك وحدك يا رب
ّ
�أعـنّا يا رب على طاعتك وعلى �أمورنا ك ّلها
وفقنا للثبات على طريق الإ�سالم
من َع َر َف احلق ومل يعمل به
من ترك احلق عن جهل و�ضَ الل
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املعنى الإجمايل:
اهلل تعالى هو اخلالق الرازق املحيي املميت ،وهو �سبحانه امل�ستحق للحمد وال�شكر؛ فهو مالك
اخللق ومر ّبيهم بنعمه ومد ّبر �ش�ؤونهم ،وهو �سبحانه الذي يحكم بينهم ويجازيهم يوم القيامة،
و�سعت رحمته كل �شيء ،وهو املعبود وال معبود بحقٍ �سواه وال ن�ستعني �إال به يف كل �أمورنا ،ال �إله
�إال هو �سبحانه.

ّ
أفكر

ملاذا يجب علينا �أن نعبد اهلل تعالى وحده و نـَحمده وال ن�شرك به �شيئا؟

التقويم :
 -1أ�ضع للعمود (�أ) ما ينا�سبه من العمود (ب)
العمود (ب)
العمود (�أ)
�أنت املعبود وال معبود �سواك
�إياك نعبد
وفقنا يا رب للثبات على طريق الإ�سالم
�إياك ن�ستعني
ال �أ�ستعني �إال بك يا رب
اهدنا ال�صراط امل�ستقيم
� -2أكمل الفراغ فيما ي�أتي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ -امل�ستحق للحمد وال�شكر هو ..................................................... ......................وحده.
ب -ن�س�أل اهلل دائماً يف �سورة الفاحتة �أن يوفقنا �إلى......................................ونطلب منه دائما
�أن يج ّنبنا طريق.......................................و...........................................................

ن�شاط ختامي

�أ�ستمع لتالوة مباركة ل�سورة الفاحتة
ب�صوت �أحد القراء وأر ّدد معه.
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الدرس الثاني

الحديث الشريف

َم ْن هو امل�سلم ؟

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
(امل�سلم من َ�س ِل َم امل�سلمون مِ ْن ل�سانه ويده)k

املعنى الإجمايل :
يخربنا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلديث ال�شريف � ّأن امل�سلم احلقيقي ال ي�ؤذي النا�س
بكالمه �أو ب�أفعاله ،وال يعتدي عليهم �أو ي�سيء لهم ب�أي �شكل من الأ�شكال ؛ فامل�سلم ال يتكلم �إال
ي ّد َيدَه �إال مل�ساعدة النا�س ومعاونتهم ،وهذا هو امل�سلم الذي يح ّبه اهلل تعالى.
باخلري وال مَ ُ

نشاط

١
٢
٣

�أكتب يف اجلدول التايل �أمثل ًة على بع�ض الأعمال والت�صرفات
امل�ؤذية للآخرين علينا االبتعاد عنها و�أعر�ضها على جمموعتي
�إيذاء باليد (�أفعال )

�إيذاء بالل�سان ( �أقوال )

k
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رواه البخاري

أتعلم من الحديث الشريف:
ـال�سـب �أو ال�شتم �أو الغِـيبة �أو ال ّنميمة.
 -1ال �أتكلم بكالم ال يحبه اهلل تعالى؛ كـ ّ
ْ � -2أن �أُ ْكـثِـر من تالوة القر�آن الكرمي و ِذ ْكر اهلل تعالى.
 -3امل�سلم ال َيـ ُمـ ّد يـده بظلم �أو عدوان على �أحد؛ فال يعتدي عليهم �أو على ممتلكاتهم
وخ�صو�صياتهم.
التقويم :
� -1أ ْكمل كتابة احلديث ال�شريف:
(َ ............................................منْ

َ�سل َم امل�سلمون مِ ن................................................

و).................................................
أ�صحح الت�صرف اخلاطئ يف العبارات التالية :
ّ � -2
�أ -ر�سم وكتب وليدٌ ر�سوماتٍ وعباراتٍ غري مهذبة.
ب -رمت �سعادٌ القمامة يف الطريق.
امل�سجل ب�شكلٍ مزعج.
ت -قام جاللٌ برفع �صوت التلفاز �أو ّ
ث� -ضرب خليلٌ �أخاه الأ�صغر لأنه �أراد �أن يلعب معه.
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ج -عبث جواد ب�سيارة اجلريان وقام بخد�شها.
ح -مـ َ َّر خالد على جمموعة من النا�س جال�سني فلم ُي ْلقِ عليهم ال�سالم.

ن�شاط ختامي

�أح ّدث جمموعتي عن مـوق ٍـف قـ ُ ْم ُـت فيه
مب�ساعد ِة الآخرين ومعاونتهم .
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الدرس الثالث

السيرة النبوية

ن�سب الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه و �آله و�سلم
نـبـ ّينا �صلى اهلل عليه و�سلم هو  :حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن ها�شم ،يت�صل ن�سبه بنبي
اهلل تعالى �إ�سماعيل ابن �أبي الأنبياء ابراهيم اخلليل عليهما ال�صالة وال�سالم.
 kقبيلته :قبيلة قري�ش �أ�شرف قبائل العرب و�أكربها.
 kجـدّه لأبيه :عبد املطلب� ،سيد قري�ش وزعيمها ،ومن مناقبه حفر بئر زمزم.
 kجـدّه لأ ّمهَ :وه َْب � ،س ّيد بني ُزهرة ن�سباً و �شرفاً.
� kأبوه :عبد اهلل �،أ�صغر �أبناء عبد املطلب و�أحبهم �إليه ،وكان �أح�سن فتيان قري�ش و�أحب �شبابها
ميا .تويف ودفن يف املدينة املنورة والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف بطن �أمه.
�إليها ،عا�ش طاه ًرا كر ً
ّ � kأمه� :آمنة بنت وهب  ،كانت �أف�ضل ن�ساء قري�ش ن�سباً و�أكرمهم ُخ ُلقاً.
 kمولده :ولد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف مكة املك ّرمة عام الفيل.
 kوفاته :تويف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و دفن يف املدينة املنورة.
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نشاط

�أكمل كتابة الآيات الكرمية التالية :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
...................................................................................................

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

أتعلم من الحديث الشريف:
 -١ن�سب النبي �صلى اهلل عليه و �سلم ن�سب �شريف طاهر.
 -٢امل�سلم يحب مكة املكرمة و املدينة املنورة ملا لهما من الف�ضائل و املزايا.

التقويم :
� -1أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ -ينتمي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لـبني ......................................................................
ب -عبد املطلب هو ..........................................................................................................
ت .........................................................................-هي قبيلة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .
ث ...................................... -هي �أم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و بنت ................................
�سيد بني ُزهرة.
ج -تويف  ...............والد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و دفن يف .......................
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ن�شاط ختامي

�أملأ البطاقة التعريفية التالية مبا ينا�سبها

اال�سم  :النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .
الوظيفة  :ر�سول اهلل للنا�س كافة و رحمة للعاملني .
مكان الوالدة .......................................................................:
ا�سم الأب ........................................................................... :
ا�سم الأم ............................................................................ :
ا�سم جده لأبيه .................................................................... :
ا�سم جده لأمه ..................................................................... :
مكان الدفن ....................................................................... :
�صلى اهلل عليه و�سلم
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الدرس الرابع

القصص

ق�صة �أ�صحاب اجلنة
ري الأ�شجار والثمار وكان �صاحبه رج ً
ال �صاحلاً ،وكان هذا الرجل
كان هناك ب�ستان جمي ُل كث ُ
ي�ؤ ّدي حق اهلل تعالى فيه ؛ فكان �إذا َن ِ�ضج ثمر الب�ستان �أتاه امل�ساكني واليتامى فال مينعهم من
دخول الب�ستان و ي�سمح لهم �أن ي�أكلوا ويتز ّودوا منه ،وكان لهذا الرجل ال�صالح ثالثة �أبناء.

ّ
أفكر

ماذا كان يفعل �صاحب الب�ستان بثمره ؟

فلما مات الرجل ال�صالح قال �أوالده :ملاذا نعطي �أموالنا وثمرنا له�ؤالء امل�ساكني؟ هذا ب�ستاننا الآن
ولن نفعل كما كان يفعل �أبونا! فاتفق الأوالد على �أن يذهبوا قبل الفجر �إلى الب�ستان �سراً فيقطفوا
الثمار وي�أخذوها لهم ،حتى �إذا جاء الفقراء يف ال�صباح مل يجدوا �شيئا ،فغ�ضب اهلل عليهم و�أر�سل على
الب�ستان �صاعق ًة ف�أحرقته لي ً
ال.

نشاط

بر�أيك؛ ملاذا رف�ض الأوالد �أن يفعلوا كما كان يفعل �أبوهم
قبل موته ؟ �أعر�ض �إجابتي على جمموعتي

انطلق الأبناء متجهني �إلى الب�ستان وقد عزموا على عدم �إعطاء املحتاجني منه �شيئاً ،فلما
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و�صلوا الب�ستان تفاج�ؤوا مما ر�أ ْوه ؛ فقد وجدوا ب�ستاناً حمرتقاً قد �أكلته النريان ،فظ ّنوا �أنهم
�أخط�ؤوا يف الطريق و�ضاعوا عن الب�ستان ،ف�صاروا يبحثون مرة �أخرى فعلموا � ّأن هذا الب�ستان

املحرتق لهم و�أن اهلل تعالى عاقبهم ب�أن �أحرقه لأنهم �أرادوا منع الفقراء وامل�ساكني من حقهم..
نعم  ..نعم  ..لقد �أخط�أنا الطريق

ال  ..ال  ..لقد �أخط�أنا الطريق

وهذه لي�ست حديقتنا  ..لي�ست حديقتنا

وهذه لي�ست حديقتنا
�إنا ل�ضالون

ال  ..بل نحن حمرومون مل نخطئ
الطريق هذه حديقتنا وقد انتقم اهلل منا
و�أحرقها لأننا �أردنا �أن مننع حق الفقراء

ّ
أفكر

ملاذا عاقب اهلل تعالى �أ�صحاب الب�ستان؟

َعـ َرف الأبناء �أ ّنهم �أخط�أوا ،وقالوا يا ويلنا �إنا كنا ظاملني لأننا مل ن�شكر ِن َع َم اهلل علينا كما �شكرها
�أبونا من قبل ،فابتالنا اهلل ب�أن �أحرق ج ّنـتـنا .وقالوا �إن �أبدلنا اهلل خريا منها ف�سوف ن�صنع كما
كان ي�صنع �أبونا ولن مننع الفقراء ح ّقهم؛ فدع ْوا اهلل تعالى وا�ستغفروه ف�أبـ َد َلهم اهلل ب�ستاناً
خرياً من ب�ستانهم.
وقد ذكر اهلل تعالى لنا هذه الق�صة يف �سورة القلم.
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أستفيد من القصة:
 -1امل�سلم ي�شكر اهلل تعالى على ِن َعمه حتى يحفظها اهلل تعالى له.
 -2امل�سلم ي�ساعد الفقراء وامل�ساكني ويعطف عليهم.
يتوب �إلى اهلل تعالى وي�ستغف َره.
 -3امل�سلم �إذا �أخط�أ فيجب �أن َ

التقويم :
مما ي�أتي:
�أختار الإجابة ال�صحيحة ّ
 -1كان �صاحب الب�ستان:
�أ -ي�ؤ ّدي حق اهلل فيعطي الفقراء ح َّقهم.
ب -مينع الفقراء ح َّقهم.
ت -يعطي بع�ض الفقراء.
 -2بعد �أن مات الرجل ال�صالح:
�أَ -م َنع الأبناء ح َّق الفقراء.
ب� -أعطى الأبناء الفقرا َء حقهم.
ت� -أعطى الأبناء الفقرا َء َ
بع�ض حقوقهم.

ن�شاط ختامي

�أرجع �إلى الآيات ( )33 - 17من �سورة القلم،
و�أقوم بتالوتها �أمام جمموعتي.
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الدرس
الخامس

الفقه

الأذان
كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كلما حان وقت ال�صالة ي�أمر بال ًال ر�ضي اهلل عنه �أن ينادي:
(ال�صال ُة جامعة ) ليجمع امل�سلمني لل�صالة ،وم ّرة جاء عبد اهلل بن زيد ر�ضي اهلل عنه �إلى النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم وحكى له �أنه ر�أى يف املنام من يع ّلمه كلمات لينادي بها امل�سلمني لل�صالة،
لل�صحابي اجلليل بالل بن رباح كي ي�ؤذّن بها.
ف�أمره النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يـعـلـّم الأذان ّ

نشاط

�أذكر حديثاً �شريفاً يف ف�ضل الأذان .
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التقويم :
 -١ما ا�سم ال�صحابي اجلليل الذي ر�أى ر�ؤيا يف الأذان ؟
� -٢أملأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أول م�ؤذن يف الإ�سالم هو ال�صحابي اجلليل . .......................................................................
ب -عندما �أ�سمع (حي على ال�صالة)( ،حي على الفالح) ف�إين �أقول ...........................................

ت( -اللهم رب هذه ..................................التامة  ،وال�صالة � ، ...........................................آت
 .................................الو�سيلة والف�ضيلة ،وابعثه...................................حمموداً الذي وعدته)

ن�شاط ختامي

�أْ�ؤ ّذن لل�صالة
�أمام جمموعتي ب�صوت جميل .
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الدرس
السادس

الحديث الشريف

احفظ اهلل يحفظك

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
ـجـ ْد ُه تـُجاهـَك ) k
احفظ اهلل يحفظك ،
(
ِ
ِ
احفظ اهلل َت ِ
• املعنى الإجمايل :
يع ّلمنا ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلديث ال�شريف � ّأن العبد �إذا َحف َ
ِظ �أوامر اهلل تعالى
يتج�س�س على
فحافظ على �صالته وعلى ذِكر اهلل تعالى وابتعد عن املعا�صي ،وحـف َـظ َ�س ْمعه فلم ّ
غ ْيـره ومل ي�ستمع ملا ُيغ�ضب اهلل تعالى ،وحفظ ب�صره فلم ينظر �إلى املح ّرمات والعورات ،وحفظ
ل�سانه فلم يكذب ومل يتكلم �إال مبا ير�ضي اهلل تعالى؛ كانت النتيجة � ْأن يح َف َظ ُه اهلل تعالى يف
هلل دعا َءه وقتَ ال�شدة.
َبـ َدنِـه ومـالِـه و�أهـله و�أن ُيجيب ا ُ

نشاط١

�أتعاون مع جمموعــتي فـي ِذكــر �أمــثلة ع ــلى ِحفظ امل�ؤمن
جلوارحه و�أع�ضائه و�أكتبها يف اجلدول التايل:
 kرواه الرتمذي و�صححه الألباين
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حفظ ال�سمع

١
٢

حفظ الل�سان

حفظ الب�صر

أتعلم من الحديث الشريف:
هلل تعالى يف كل مكانٍ وكـ ّل وقت.
� -1إذا حَ ـفِـظ العب ُد جوارحَ ه حَ ـفِـظَ ـه ا ُ
 -2اجلزاء من جِ ـ ْن ِـ�س العمل؛ فمن �أح�سن عبادة ربّه و�أطاعه يف الدنيا جازاه اهلل بالإح�سان
يف الدنيا والآخرة.

نشاط ٢

�أذكر فائدتني �إ�ضافيتني ا�ستف ْدت ـ ـهُـما من هذا احلديث
ال�شريف و�أعر�ضهما على جمموعتي

التقويم :
 -1ما معنى ( احفظ اهلل ) ؟
 -2ما جزا ُء َم ْن يحفظ َ
اهلل تعالى يف الدنيا وا آلخرة؟
� -3أر ِّتب الكلمات التالية ب�شكل �صحيح:
يحفظك

جتاهك

احفظ اهلل
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جتده

احفظ اهلل.

� -4أ�ضع عالمة (

) �أمام العبارة ال�صحيحة وعبارة (

) �أمام العبارة غري ال�صحيحة

فيما يلي :
�أ -من �أطاع ا َ
هلل تعالى وعب َده فقد َح َ
فظ اهلل تعالى.

(

)

حفظت ل�ساين.
تكلمت باخلري ومبا يحبه اهلل تعالى فقد
ب -إ�ذا
ُ
ُ

(

)

تَ -م ْن َح ِف َظ ا َ
هلل يف �صغره حفظه اهلل تعالى عند ك َبـره.

(

)

ث -نـقل الكالم بني النا�س وذِكر عيوبهم واال�ستهزاء بهم ِمن حفظ الل�سان.

(

)

جِ -م ْن حفظ الب�صر النظ ُر �إلى عورات الآخرين والتج�س�س عليهم ومراقبتهم( .

)

ن�شاط ختامي

�أ�ستمع لق�ص ٍة تتحدث عن ِحفظ اهلل تعالى لعباده
ال�صاحلني ،ثم �أُعيد روايتها ب�أ�سلوبي .
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الدرس
السابع

اآلداب

الأدب مع اهلل تعالى

ادب ﻣﻊ ا ﺗﻌﺎﻟﻰ
ƒg ¬fCGh ,√ÒZ ¬d ÜQ ’ ¬`` bRQh ¬≤∏N …òdG ¬Hq Q ƒg ¬`` fCGh ¬àª¶Yh ¬Hq Q Qób kGó`` «L º∏`` °ùŸG ±ô`` ©j
áHÉ¡e ¬Ñ∏b Å∏àª«a ,¿É°ü≤f πc øY √õæe ∫Éªc πµH ±ƒ°Uƒe ¬fCGh ,√Gƒ°S ¬d OƒÑ©e ’ ≥◊G ¬¡dEG
kÉÄ«°T º∏©àf ÉæH GƒdÉ©àa ... É¡∏ªcCGh ÜGOB’G π°†aCÉH ¬©e ÜOq CÉà∏d ∂dP ¬©aó«a ,kÉª«¶©Jh kGQÉbhh ¬d
.≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ˆG ™e ÜGOB’G øe

أﺧﻠﺺ
ﻋﺒﺎدﺗﻲ

أﻃﻴﻊ أواﻣﺮه
وأﺗﺮك ﻧﻮاﻫﻴﻪ

»HQ ≈°VQ ÒZ »∏ª©H óo °übCG Óa

ˆG áYÉW ≈∏Y óMCG áYÉW ΩqóbCG ’h

أﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻪ

أﺗﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ا

≈°ü– ’ »∏Y ¬ª©æa »MQGƒLh ÊÉ°ù∏H

ÜÉÑ°SC’ÉH …òNCG ™e ‹ÉªYCG ™«ªL ‘

أﺣﺐ ر ّﺑﻲ وأرﺟﻮ ﺛﻮاﺑﻪ وأﺧﺎف ﻋﻘﺎﺑﻪ
ّ
داﺋﻤﺎ أدﻋﻮ
ا وأﺳﺘﻐﻔﺮه

أرﺿﻰ ﺑﻘﻀﺎء ا
وأﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﻪ

Ö«› Öjôb ƒgh »FÉYód ™«ª°S ˆÉa

¿EGh äôµ°T AGô°S »æàHÉ°UCG ¿EÉa
‹ ÒN ∂dòa äÈ°U AGô°V »æàHÉ°UCG
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ّ
أفكر

ما هي عالمة ُح ّبي هلل تعالى؟

التقويم :
� -١أ�ضع �إ�شارة( ) �أمام العبارة ال�صحيحة و�إ�شارة ( ) �أمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:
�أ -اهلل تعالى مو�صوف ب�صفات الكمال من ّزه عن �صفات النق�ص ( .

)

ب� -أر�ضى بق�ضاء اهلل و�أح�سن الظن به.

(

)

ت� -أن�سى ذكر اهلل تعالى و�شكره.

(

)

 -٢ملاذا علينا الت�أدب مع اهلل تعالى ؟

ن�شاط ختامي

�أذكر �أدبني �إ�ضافيني مع اهلل تعالى
و�أعر�ضهما على جمموعتي
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الدرس
الثامن

السيرة النبوية

عــــام الفيل
بعد �أن حكم �أبرهة ( ملك احلب�شة ) اليمن  -وكان ظاملاً �شريرا ً -مت ّلكته الغرية من الكعبة
امل�شرفة ملا لها من منزلة عظيمة و قد�سية يف نفو�س النا�س ؛ ف�أراد �أن ي�صرفهم عن زيارتها
ت�س ّمى (ال ُقـ َّل ْي�س) يف اليمن  ،ثم �أمر النا�س
وتعظيمها ؛ فبنى كني�سةً �ضخمةً بالغة الروعة ُ
ّ
ليهدمن الكعبة  ،فج ّهز
بالتوجه �إليها والتعبد فيها ولكن مل ي�ستجب له �أحد  ،ف�أق�سم �أبرهة
لذلك جي�شاً ج ّراراً ت�صاحبه ال ِف َيلة ويف مقدمة اجلي�ش فيل عظيم .

ّ
أفكر

�أين بنى �أبرهة ال ـ ُقـ ّلي�س  ،وملاذا ؟

انطلق جي�ش �أبرهة نحو مكة  ،فطلب عبد املطلب من قري�ش اخلروج منها واالحتماء يف �شِ عاب
اجلبال ،ثم توجه �إلى باب الكعبة وتع ّلق به مع نفر من قري�ش يدعون اهلل وي�ستن�صرونه ،وحينما
اقرتب جي�ش �أبرهة من مكة املكرمة َب َر َك الفيل الأكرب الذي يتقدم اجلي�ش راف�ضاً امل�شي ،فعجز
يوجهونه �إلى جهة غري مكة ينه�ض
جنود �أبرهة عن حتريكه باجتاه مكة املكرمة ،وكانوا عندما ّ
ويهرول.
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ّ
أفكر

ملاذا رف�ض الفيل دخول مكة املكرمة ؟

ثم �شاء اهلل �أن ُيهلك �أبرهة وجي�شه ؛ ف�أر�سل اهلل عليهم جماعات من الطيور �صارت ترميهم
بحجارة من نار فق�ضت عليهم جميعاً فت�ساقطوا ك�أوراق ال�شجر اجلافة املم ّزقة كما حكى ذلك
القر�آن الكرمي يف �سورة الفيل .
� kأقر�أ و �أتدبر  :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم:
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أستفيد من الدرس السابق:
� -١أن اهلل جل جالله قادر وهو على كل �شيء قدير ،فال يتحرك �أحد �أو يفعل �شيئاً �إال بقدرة
اهلل تعالى .
هلل تعالى ب�صدق و�إميان ف�إنه عز وجل يجيب دعاءهم وين�صرهم .
النا�س ا َ
� -٢إذا دعا ُ
 -٣مهما عال الباطل وطغى ف�إنه يف النهاية �س ُيهزم و يزول .

التقويم :
َ -١
مل ُ�س ّمي عام الفيل بهذا اال�سم؟
 -٢كيف �أهلك اهلل تعالى �أبرهة وجي�شه؟
� -٣أ�ضع عالمة (

) �أمام العبارة ال�صحيحة وعبارة (

) �أمام العبارة غري ال�صحيحة

فيما يلي:
�أ -كان �أبرهة ملكاً على احلب�شة

(

)

ب -ا�ستجاب النا�س لأمر �أبرهة يف ترك تعظيم الكعبة امل�شرفة

(

)

ن�شاط ختامي

�أ�شاهد مع جمموعتي فيلما كرتونيا عن ق�صة �أ�صحاب الفيل،
ثم �أعبرّ عن م�شاعري حول قدرة اهلل تعالى و قوته وعظمته
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الدرس
التاسع

أستفيد من الدرس السابق م�سورة الإخال�ص

التفسير

(ال�صمد)
ّ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ّ
أفكر
• �أتع ّلم � :س ّميت �سورة الإخال�ص بهذا اال�سم لأنها دعت �إلى �إفراد اهلل تعالى بالوحدانية والعبادة.

ما ف�ضل قراءة �سورة الإخال�ص؟

املفردات و الرتاكيب:
اهلل �أحد
اهلل ال�صمد
ومل يكن له كفواً �أحد

هو اهلل واحد ال �شريك له
هو ال�سيد الذي حتتاج �إليه جميع املخلوقات
ال ي�ساويه وال ي�شبهه �شيء

• �سبب النزول:
قال امل�شركون لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�ِ :ص ْف لنا ربك؛ هل هو من َذ َهبٍ �أم من ف�ضة؟!
ف�أنزل اهلل تعالى هذه ال�سورة الكرمية .
• املعنى الإجمايل:
اهلل تعالى معبود واحد ال �شريك له ،وهو املق�صود يف احلوائج �سبحانه؛ فهو القادر على ق�ضائها،
واهلل تعالى مل ي�صدر عنه ولد ومل يولد ،وال ي�ساويه وال ي�شبهه وال ي�شاركه �أحد يف �شيء.
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نشاط

�أكتب ثالثة من �أ�سماء اهلل احل�سنى التي �أعرفها و�أعر�ضها على جمموعتي

التقويم :
� -1أجيب عما يلي :
�أ -ما معنى ( اهلل �أحد)؟
ب -ماذا قال امل�شركون للر�سول عليه ال�صالة وال�سالم؟
ت -ما معنى (مل يلد ومل يولد)؟
� -2أذكر الآية الدالة على ما ي�أتي:
�أ -اهلل لي�س له �شبيه وال مثيل
ب -اهلل هو املتكفل وحده بق�ضاء احلوائج
ت -اهلل وحده املعبود وال معبود بحقٍ �سواه

ن�شاط ختامي

�أكتب �سورة الإخال�ص على لوحة كرتونية
بخط جميل و�أع ّلقها يف ف�صلي
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الدرس
العاشر

الحديث الشريف

ِب ُّر الوالدين
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :

جاء رجل �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال « :من � ّ
أحق النا�س بح�سن
�صحابتي؟ قال� :أمك ،قال :ثم من ؟ قال� :أمك  ،قال  :ثم من ؟ قال� :أمك ،قال
ثم من ؟ قال � :أبوك» k

• املعنى الإجمايل :
للوالد ْيـن يف الإ�سالم منزل ٌة عظيم ٌة؛ فهما �سبب وجود �أبنائِهما بـعـ َد اهلل تعالى ،وقد حت ّمال
ري يف �سبيل تربية �أبنائهم و�صالحِ هم وخا�ص ًة (الأ ّم) التي تعـبت و�سهرت يف ذلك ،وقد حذر
الكث َ
هلل تعالى
اهلل تعالى من الإ�ساءة �إليهما وعقوقهما ،وقرن طاعتهما بطاعته جل جالله ووعد ا ُ
البا َّر بوالديه باملغفرة وال ّرحمة والـ َبـركـة.

نشاط� ١أكتب �آي ًة كرمي ًة تـحـ ّث ـنـا على بِـ ّر الوالــد ْيــن.

 kرواه البخاري وم�سلم
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ويف هذا احلديث ال�شريف �أم ٌر بالإح�سان �إليهما وبـ ِ ِّرهِ ما والت�أدب معهما  ،و مِ نْ �آداب ِبـ ّر الوالدين:
 طاعــتهما وعدم �إغ�ضابهما. التـب ّـ�سـم الــدائــم يف وجه الوالدين واحرتامهما. تقبيل الر�أ�س واليد وطلب الدعاء منهما. احلر�ص على �إدخال ال�سرور عليهما باالجتهاد يف الدرا�سة والتفوق وحفظ القر�آن الكرمي. -م�شاورتهما وطلب الن�صيحة منهما وعدم �إخفاء �شيء عنهما.

نشاط � ٢أذكـر �آداباً �أخـرى لِبرِ ّ الـوال َِد ْيــن و�أعر�ضها على جمموعتي

أستفيد من الحديث الشريف:
� -1أحر�ص على ر�ضا والديَّ حتى ير�ضى اهلل تعالى عني.
 -2بـ ّر الوالدين �سبب لدخول اجلنة والنجاة من النار.
حب الأم واحرتامها وتقدير دورها الكبري يف تربيتي ورعايتي.
ُّ -3
� -4أ�ست�شري والديّ دائماً و�أ�ستفيد مِ نْ ر�أ ْيهما وحِ ـكـ ْ َمـتِـهما.
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التقويم :
� -١أ�ضع عالمة(

) �أمام الت�صرف ال�سليم وعالمة(

أ�صححه:
)�أمام الت�صرف غري ال�سليم و� ّ

�أ� -أرفع �صوتي على والديّ حتى �أح�صل على ما �أريد.

(

)

ب� -أدعو لأمي و�أبي يف �صالتي.

(

)

ت� -أ�ساعد والدتي يف �أعمال املنزل.

(

)

ث� -أع ِب�س يف وجه والديّ �إذا مل يحققا طلبي.

(

)

ج� -أخفي �أ�سراري عن والديّ وال �أخربهما مب�شاكلي.

(

)

َ -٢منْ راوي احلديث ال�شريف ال�سابق مِ َن ال�صحابة الكرام ر�ضي اهلل عنهم ؟
علي القيام به � ْإن �أخط� ُأت يف ّ
حق �أحدِ الوالدين �أو كِـليهما؟
 -٣ما الت�ص ّرف ال�سليم الذي يجب ّ

ن�شاط ختامي

�أقوم بالتعاون مع جمموعتي بتكوين عبارات
و�ألفاظ مالئمة للتخاطب مع الوالدين
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الدرس
الحادي عشر

القصص

الرجل ال�صالح والكلب

كان ٌ
رجل ي�سري يف ال�صحراء وكان اجلو �شديد احلرارة ،فعط�ش عط�شاً �شديداً حتى �أو�شك على
املوت ف�صار يبحث عن ما ٍء لي�شرب ،و�أثناء �سيرْ ه وهو يبحث عن املاء وجد بئراً ،فرح الرجل
كثرياً فرك�ض م�سرعاً نحوها ،لك ّنه مل يجد دلواً �أو �شيئاً ي�ستخرج به املاء؛ ف�أراد �أن ينزل يف البئر
لي�ستخرج منها املاء وي�شرب ،لكنه تر ّدد يف فعل ذلك ،فقال لنف�سه :ماذا لو كانت هناك �أفعى
فرمبا لدغتني ،وماذا لو َن َز ْلتُ و َع ِلقْتُ بالأ�سفل ومل �أ�ستطع اخلروج فمن �سينقذين ؟

ّ
أفكر

ملاذا تر ّدد ال ّرجل يف ال ّنـزول �إلى البئر؟
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حزن الرجل جداً فاملوقف �صعب وهو عط�شان ويخاف على نف�سه! فا�ستعان باهلل تعالى ودعا ر ّبه
�أن يحفظه و ُيعيـ َنه ،فنزل يف البئر متوك ً
ال على اهلل تعالى .وقبل ال�شرب قال :ب�سم اهلل وبعد �أن
�شرب قال :احلمد هلل.

ّ
أفكر

ماذا �أفعل �إذا تع ّر�ضت ملوقف �صعب يف حياتي؟

بعد �أن خرج الرجل من البئر وجد كلباً �ضا ًال ي�أكل ال ّرمل من �شدة العط�ش! فقال لنف�سه :لقد
بلغ العط�ش بهذا الكلب مبلغاً عظيماً ،فماذا �أفعل حتى ي�شرب هذا الكلب ،فكر قلي ً
ال ثم نزل يف
البئر مر ًة ثاني ًة فملأ حذاءه ما ًء ثم �أم�سكه بفمه حتى �صعد من البئر؛ ف�أعطاه للكلب ف�شرب
حتى ارتوى ،فكان جزاء هذا الرجل الط ّيب �أن غفر اهلل له و�أدخله اجلنة.

ّ
أفكر

ما َع َم ُل اخلري الذي قام به هذا الرجل وا�ستحق عليه �أن يدخل اجلنة ؟

نتعلم من القصة:
� -1أن ُنح�سن �إلى احليوان وذلك ب�أن نقدّم له الطعام وال�شراب وال نقوم بتعذيبه.
 -2ال ّراحمون يف الدنيا يرحمهم اهلل تعالى يف الدنيا والآخرة .
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نشاط

�أذكر حديثاً �شريفاً للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتحدث عن امر�أة دخلت
النار لأنها َع ّذبت قطة و�أ�ساءت معاملتها و�أعر�ضه على جمموعتي

التقويم :
� -1أ�ضع �إ�شارة (

) �أمام العبارة ال�صحيحة و�إ�شارة ( ) �أمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:

الكلب عط�شاناً فرتكه و�أكمل طريقه.
�أ -ر�أى الرج ُل َ

(

ب -ا�ستطاع الرج ُل �أن ي�شرب من البئر م�ستخدماً دلواً وحب ً
ال( .

)
)

� -2أملأ الفراغ يف العبارات التالية بالإجابة ال�صحيحة :
�أ -خ�شي الرجل على نف�سه �أن تكون هناك  ...........................................................داخل البئر.
ب -ا�ستعان الرجل .........................................................................و دعاه �أن يوفقه ويحفظه.
ت� -أقول دائماً قبل ال�شرب  ، .........................................وبعده ............................................

ن�شاط ختامي

�أظ ـ ّلل احلديث ال�شريف التايل بقلمي و�أ َتع ّرف على معناه :

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
k

 kمتفق عليه
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الدرس
الثاني عشر

الفقه

الو�ضوء
للو�ضوء يف الإ�سالم �أهمية كبرية فهو �شرط من �شروط �صحة ال�صالة ،والو�ضوء �سبب لتطهري
�أع�ضائنا من ال�سيئات.

ّ
أفكر

ما منزلة الو�ضوء يف الإ�سالم ؟

� kأعمال الو�ضوء:
�أنوي الو�ضوء بقلبي و�أطهر فمي
بال�سواك و�أقول ب�سم اهلل ،ثم �أغ�سل
كفي �إلى الر�سغني مع تخليل الأ�صابع،
ثالث مرات.

�أمت�ضم�ض� :أي �أدخل املاء يف
فمي و�أح ّركه فيه ،ثالث مرات.
و�أ�ستعمل يدي اليمنى يف تناول
الـماء.
ا

�أ�ستن�شق بجذب املاء �إلى �أنفي
و�أ�ستعمل يدي اليمنى ثم �أ�ستنرث
بدفع املاء خارج �أنفي و�أ�ستعمل يدي
الي�سرى :ثالث مرات.

�أغ�سل وجهي ثالث مرات من منبت
ال�شعر �إلى �أ�سفل الذقن طو ًال ومن
�شحمة الأذن اليمنى �إلى �شحمة
الأذن الي�سرى عر�ضاً.

�أم�سح جميع ر�أ�سي من الأمام �إلى
اخللف ثم �أعود من حيث بد�أت مرة
�أخرى مرة واحدة

�أغ�سل يدي من �أطراف الأ�صابع
�إلى املرفق و�أبد�أ باليمنى �أو ًال ثـ ــم
الي�سرى ثالث مرات.

�أم�سح �أذين ظاهراً وباطناً مرة
واحدة.

�أغ�سل رجلي �إلى الكعبني مع
تخليل الأ�صابع و�أبد�أ باليمنى ثم
الي�سرى ثالث م ّرات.
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أذكر بع�ض الأعمال واحلاالت التي ي�ستحب لها الو�ضوء
و�أعر�ضها على جمموعتي

نشاط

التقويم :
� -1أرتـّـب �أعمال الو�ضوء التالية ترتيباً �صحيحاً :
(م�سح الر�أ�س  ،غ�سل الوجه  ،غ�سل اليدين �إلى املرفقني  ،غ�سل الرجلني �إلى الكعبني  ،النية )
� -2أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أم�سح �أذين ور�أ�سي  ، ....................................و�أمت�ضم�ض و�أ�ستن�شق .............................م ّرات
ب -الو�ضوء ..................................................................لأداء ال�صالة والطواف بالكعبة امل�شرفة.
ت -ال  .............................................يف ا�ستخدام املاء �أثناء الو�ضوء .

ن�شاط ختامي

�أكتب ماذا �أقول بعد �أن �أتو�ض�أ يف دفرتي
و�أعر�ضه على جمموعتي
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الدرس
الثالث عشر

الحديث الشريف

ْ
ف�ضل القر�آن الكرمي

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
َ
(خيرْ ُ ُكم َم ْن َتـعـ ّلـم الـقـر�آ َن و َعـلـ َّ َمه)k
• املعنى الإجمايل :
القر�آن الكرمي هو كال ُم اهلل تعالى الذي �أنـ ْ َز َل ُه على �س ّيدنا حممدٍ �صلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم
النا�س و�إر�شادهم ،وهو �آخر ال ُكـتب الإلهية و�أف�ضلها ،وقد حفظه اهلل تعالى من ال ّزيادة
لهداي ِة ِ
�أو النق�صان ،والقر�آن الكرمي هو �سبب عِ ـ ّز امل�سلمني و�سعادتهم وتـقـدُّ مهم.
ويـعـ ّلـمـنا هذا احلديث ال�شريف � ّأن �أف�ضل امل�سلمني عند اهلل تعالى الذي يتع ّلم القر�آن الكرمي
ويتد ّبره ويعمل به ويـعـ ّلـمـه لغريه؛ فيكون بهذا يف �أعلى درجات اجلـ ّنـة يوم القيامة.

نشاط١

�أح�ضر لوحة كرتونية و�أكتب عليها �آي ًة �أو حديثاً يف ف�ضل
تالوة القر�آن الكرمي و�أع ّلقها يف ف�صلي.

يراعي الأمور التالية يف التعامل مع القر�آن الكرمي:
 kوعلى امل�سلم �أن
َ
ال�صحيحة للقر�آن الكرمي.
• تـ َ َعـلـّم القراءة ّ
• حِ ْفظ ما يـتـيـ�سـر منه.
• القـراءة اليومية للقر�آن الكرمي.
• الـتـعـ ّرف على تف�سري ومعاين كلمات القر�آن الكرمي.
وح ْملِ امل�صحف ال�شريف.
• الت�أ ّدب ب�آدابِ تالوة القر�آن الكرمي َ

 kرواه البخاري
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نشاط  ٢أملأ اجلدول التايل مبا يـنا�سبه من �آداب تالوة القر�آن الكرمي :
١
٢
٣

�آداب قبل تالوة القر�آن الكرمي �آداب �أثناء تالوة القر�آن الكرمي �آداب بعد تالوة القر�آن الكرمي

أستفيد من الحديث الشريف:
� -١أُكرث من تالوة القر�آن الكرمي واال�ستماع �إليه ب�أدب وخ�شوع.
� -٢أحر�ص على حفظ القر�آن الكرمي و�أعمل ب�أحكامه.
� -٣أتعلم �أحكام جتويد القر�آن الكرمي وتف�سري معانيه و�أع ّلمها لغريي.

التقويم :
 -١ملاذا �أنزل اهلل تعالى القر�آن الكرمي؟
 -٢ما جزاء من يتع ّلم القر�آن الكرمي ويع ّلمه للنا�س؟
 -٣ملاذا يحر�ص امل�سلمون على حفظ القر�آن الكرمي وحتفيظه لأبنائهم؟

ن�شاط ختامي

�أقوم  -بالتعاون مع جمموعتي  -ب�إعداد جدول
مقارنة بني القر�آن الكرمي وكالم الب�شر
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الدرس
الرابع عشر

ّ
أفكر

�أذكار النوم

أذكار وأدعية

ما هو دعاء الأرق

التقويم :
� -١إذا � ُ
أردت �أن �أنام �أقول.......................................................................................................... :
 -٢دعاء اال�ستيقاظ من ال ّنـوم هو............................................................................................. :

� -٣أملأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة:
�أ� -أقر�أ ال�سور الكرمية التالية ، ....................................................... ، ......................................
................................................................. ، .............................................................قبل النوم.
ب� -أقول �سبحان اهلل ........................مرة ،واحلمد هلل  .................................مرة ،واهلل �أكرب
 ..................................مرة قبل النوم.

ن�شاط ختامي

�أكتب �أذكار النوم بخط جميل على لوحة كرتونية
و�أع ـلـّقـها يف غرفتي.
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الدرس
الخامس عشر

السيرة النبوية

مولد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يف يوم االثنني الثاين ع�شر من �شهر ربيع الأول يف عام الفيل ،وبعد وفاة عبد اهلل ب�شهور قليلة؛
َو َلدَت زوجته �آمنة وليدها الوحيد يتلألأ النور من وجهه الكرمي ،يرنو بب�صره �إلى الأفق
وي�شري ب�سبابته �إلى ال�سماء ،وكانت �أمه قد ر�أت نوراً عظيماً يخرج منها �أ�ضاءت له الأر�ض؛
ف�أر�سلت تزف الب�شرى �إلى جده وتنقل �إليه ذلك اخلرب ال�سعيد ،فكاد الرجل الوقور �أن يطري
من الفرح بحفيده اجلديد الذي خ ّفف عنه حزنه على ابنه عبد اهلل ،وفرح الها�شميون و�أهل
مكة جميعاً بوالدة النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،حتى � ّأن ع ّمه �أبا لهب �أعتق اجلارية ثويبة
التي �أبلغته اخلرب ،فكانت �أ ّول من �أر�ضعت خري الب�شر �صلى اهلل عليه و�سلم.

ّ
أفكر

ملاذا فرح عبداملطلب و�أهل مكة مبولد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ؟

�س ّمى عبد املطلب حفيده با�سم حممد ،وهو ا�سم مل يكن م�ألوفاً �أو منت�شراً يف بالد العرب،
ري احلمد هلل تعالى املحمود يف ال�سماء والأر�ض ،ثم �أخذه َجدُّ ُه
ومعنى هذا اال�سم (حممد) :كث ُ
فدخل به الكعبة وقام يدعو اهلل تعالى وي�شكر له ما �أعطاه.
وهكذا حتققت ب�شارة نبي اهلل عي�سى ابن مرمي الذي ب�شر ب�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
 kو�أحمد مبعنى حممد.
قال تعالى :

ّ
أفكر

ما ا�سم الكتاب الإلهي الذي ب�شر فيه النبي عي�سى عليه
ال�سالم بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ؟
� kسورة ال�صف ٦ -
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أتعلم من الدرس السابق:
ّ � -١أن حم َد اهلل تعالى و �شكره من �أحب الأعمال �إليه �سبحانه .
� -٢أحر�ص على �صوم يوم االثنني من كل �أ�سبوع لأنه يوم مولد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وكان
ي�صومه .

التقويم :
� -١أكمل الفراغ فيما يلي مبا ينا�سبه :
�أ -تـز ّوج عبد اهلل بن عبد املطلب من . ..................................................................................
ب ............................................................. -هي �أول من �أر�ضعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .
ت -ب�شر نبي اهلل  ........................................عليه ال�سالم ب�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .
ثُ -و ِل َد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف  ...................................املكرمة  ،يف عام ..........................
� -٢أ�ضع عالمة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة وعبارة ( ) �أمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:
�أ -كان ا�سم (حممد) م�ألوفاً و منت�شراً بني العرب قبل الإ�سالم
و�سرّوا مبولد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ب -فرح �أهل مكة ُ
ت -ولد النبي �صلى اهلل عليه و �سلم يوم اجلمعة

ن�شاط ختامي

(
(
(

)
)
)

�أظلل الن�ص التايل ليظهر يل حديث نبوي �شريف:
ُ�سئِل �صلى اهلل عليه و�سلم عن �صوم يوم االثنني ،فقال:
k
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 kرواه م�سلم

الدرس
السادس عشر

التفسير

�سورة الفلق

ﭑ ﭒﭓﭔ

• �أتع ّلم ُ :ت�س ّمى هذه ال�سورة الكرمية والتي بعدها (�سورة النا�س) ب ــاملُـ َعـ ّوذات .
املفردات و الرتاكيب:
�أ�ستجري و �أحتمي
�أعوذ
برب ال�صبح
برب الفلق
من �شر جميع املخلوقات
من �شر ما خلق
من �شر الليل �إذا دخل ظالمه
ومن �شر غا�سق �إذا وقب
من �شر ال�ساحرات املف�سدات الالتي ي�سحرن
ومن �شر النفاثات يف ال ُعقد
الذي يتمنى زوال النعمة عن غريه
حا�سد
• املعنى الإجمايل:
 �أعت�صم و�أ�ستجري باهلل تعالى من:أ� -ش ِّر كل ما خلقه اهلل من املخلوقات.
ب -و من �شر الليل �إذا دخل ظالمه .
ت -ومن �شر ال�سحرة وال�سحر .
ث -ومن �شر كل حا�سد.
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ّ
أفكر

نحتمي ون�ستعي َذ به من الليل �إذا جاء؟
ملاذا �أمرنا اهلل تعالى �أن
َ

ّ
أفكر

نحتمي ون�ستعي َذ به من الليل �إذا جاء؟
ملاذا �أمرنا اهلل تعالى �أن
َ

التقويم :
� -1أ�ضع للعمود (�أ) ما ينا�سب العمود (ب) على �ضوء املثال الأول :
العمود (ب)
العمود (�أ)
من �شر ال�ساحرات املف�سدات الالتي يعقدن ال�سحر
 -1ومن �شر النفاثات يف العقد
�أ�ستجري و �أحتمي
-٢
برب ال�صبح
-٣
من �شر جميع املخلوقات
-٤
من �شر الليل �إذا دخل ظالمه
-٥
� -2أكمل الفراغ فيما ي�أتي:
�أ� -أمر اهلل ر�سوله حممداً �صلى اهلل عليه و�سلم و�أمته �أن ي�ستجريوا برب................................
من �شر ................................ومن �شر ................................ومن �شر................................
ومن �شر................................

ن�شاط ختامي

ماذا �أقول ل�صديقي �إذا ر�أيته يرتدي ثوباً
�أو حذا ًء جديداً ؟
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الدرس
السابع عشر

ٌ
ٌ
نظيف
جميل
امل�سلم

الحديث الشريف

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
ٌ
يحب ا َ
جلمال) k
(� ّإن اهلل
جميل ُّ
• املعنى الإجمايل :
ٌ
امل�سلم ٌ
ونظيف يف مالب�سه وبـدنـه؛ فال ت ُـ�ش ّم منه �إال رائح ًة طيب ًة ،وال تراه �إال يف
جميل يف �أخالقه
ينظف �أ�سنانه ،وي�س ّرح �شعره ،ويغ�سل وجهه و َي َد ْيـه ،ويـقـ ُ ّ
�صور ٍة ح�سن ٍة جميلة؛ فهو ّ
�ص �أظافره،
و ُيحا ِف ُـظ على نظافة ج�سمه بالو�ضوء واالغـتـ�سال (اال�ستحمام ) ،وير ّتب فرا�شه ويحافظ على
نظافة بيته ومكان َ�سكـ َ ِنه وجتميل غرفته وترتي ِبها وتنظي ِفها ،ف�إ ْن َف َع َل امل�سلم ذلك �أح َّب ُه اهلل
تعالى ور�ضي عنه.

ّ
أفكر

كيف �أحافظ على �أدواتي اخلا�صة و�أ�شيائي و ُكـتـبـي من ال ّتـلـف والت�شويه؟

أتعلم من الحديث الشريف:
يحافظ على نظافـته وطهارته و َيـبْـتـعِـ ُد عن الأو�ساخ والنّجا�سات.
ُ
 -١امل�سلم
ٌ
ـحب ا َ
جلمال يف كل �شيء.
ِ -٢منْ �صفات امل�ؤمن �أنّه
جميل ومرت ٌّب و ُي ّ
هلل تعالى.
أحافظ على الو�ضوء حتى يحـ ّبـنيَ ا ُ
ُ � -٣
وال�صفات
ال يف �أخالقي ومهذّباً يف ت�صرفاتي و�أبـتـعـ ُد عن الأخالق ّ
� -٤أحر�ص على �أن �أكون جمي ً
ال�سيئة.
نشاط �أملأ اجلدول التايل ب�أعمال ال ّنـظافة والتجميل املنا�سبة
١
٢
٣

يف َبدَين

يف ب ْيتي

يف َح ّيي

 kرواه م�سلم
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التقويم :
� -١أ�ضع دائرة حول الإجابة ال�صحيحة فيما يلي:
�أ� -أغ�سل يديَّ و� ّ
أنظف �أ�سناين قبل وبعد:
 -٢الأكـل
 -١ال ّنوم
ب -عندما �أ�سـتـيْـقـظ من ال ّنوم فـ�إ ّنـني:
� -١أر ّتب فرا�شي � -٢أذهب �إلى اللعب
والنفايات :
ت� -أُلقي الأو�سا َخ
ِ
 -٢يف مكب القمامة
 -١يف ال�شارع

 -٣جميع ما ُذكر
� -٣أ�شاهـد ال ّتـلفاز
 -٣على الر�صيف

� -٢أذكر الأوقات امل�ستحبة للو�ضوء ؟
 -٣ما هي فائدة ال ّنظافة وكيف حتمينا من الأمرا�ض ؟

ن�شاط ختامي

�أجمع �صوراً تو�ضح جوانب من جمال خملوقات اهلل
تعالى (الأزهار ،النحل ،الأنهار ) ...
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الدرس

اآلداب

الثامن عشر

الأدب مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هو �أكرم اخللق على اهلل تعالى ،وهو خامت الأنبياء و�أ�شرف املر�سلني،
وهو �شفيع العاملني يوم القيامة ،و�أول من تفتح له �أبواب اجلنة و�أول من يدخلها .وهو �صاحب
احلو�ض واملقام املحمود عليه ال�صالة وال�سالم .قال تعالى
k

 kالأدب مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم

و�أحب �أ�صحابه و�آل بيته وال �أقدّم
على ح ّبه �أحداً كائناً من كان
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� kسورة التوبة ١٢٨ -

نشاط

�أذكر آداباً �إ�ضافية مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أعر�ضها
على جمموعتي

التقويم :
 -١ملاذا نحب ال ّر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم؟
 -٢ماذا �أقول عندما �أ�سمع ا�سم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؟
�-٣أملأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة:
�أ� -أطيع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فيما  ، .........................و�أ�صدّقه فيما ،...........................
و�أنتهي ع ّما ....................................
أحب �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الكرام و  ....................................بـيـتِـه الأطهار .
بّ � -

ن�شاط ختامي

�أذكر بَع�ضاً من �سنن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
التي أ�حر�ص على أ�دائها.
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الدرس

القصص

التاسع عشر

واحلمار
الرجل ال�صالح
ِ
كان فيمن قبلَـنا ٌ
رجل �صالح ،خرج ذات يوم م�سافراً على حِ ماره ليتف َّقد مزرعته البعيدة ولي ْقطف
منها بع�ض الثمار ،ويف طريق عودته من ال�سفر َم َّر على قري ٍة قدمي ٍة قد ه ََج َرها ُ�سكانها ،فوقف
ينظر �إلى هذه القرية املهجورة و�إلى بيوتِها املتهدّمة و�أ�شجارِها الياب�سة و�أنهارِها اجلافة..
فقال مـ َتـ َع ِّجباً من قدرة اهلل تعالى� :سبحان اهلل القدير! كيف ومتى �س ُي ْحيِي هذه القري َة مر ًة
�أخرى بعد موتها وخرابها ! .

ّ
أفكر

مِ ْن ماذا تـ َع َّجب الرجل ال�صالح ؟

�أراد اهلل تعالى �أن ُيرِيَ هذا الرج َل ال�صال َح قدرتـَه �سبحانه على �إحياء املوتى ،و�أن يجعله �آي ًة
أمات ا ُ
ربهم بق�صته؛ ف� َ
هلل تعالى الرج َل ال�صال َح
للنا�س وليحدّثهم عن عظمة اهلل تعالى و ُي ْخ َ
وحما َره مائ َة �سنة!

ّ
أفكر

ملاذا �أمات ا ُ
ماره ؟
هلل تعالى الرج َل
ال�صالح ِ
َ
وح َ

بعد مرور مائة �سن ٍة �أحيا ُ
اهلل تعالى ال ّرج َل ال�صال َح من موته ،وهو يظنّ نف�سه قد نام من ِ�ش ّدة
التّعب ،ف�أر�سل اهلل له َملَكاً على �صورة ب�ش ٍر ف�س�أله :كم نمِ ْت ؟
 قال ال ّرجل ال�صالح  :نمِ ْ تُ يوماً �أو ن�صف يوم ! قال له املَلَك  :بل �أماتك اهلل تعالى مائة �سنة ،ثم قال له :انظر �إلى طعامك و�شرابك قدحفظهما اهلل تعالى من التع ّفن والتلف مائة �سنة! نظر الرجل ال�صالح �إلى طعامه و�إلى الفاكهة
التي قد َج َمعها من مزرعته ف�إذا هي �سليم ٌة كما هي مل تتغيرّ  ،ثم التفت يبحث عن حِ ماره
فوجده م ّيتاً قد �أ�صبح هيك ً
ال عظمياً.
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 فقال له املَلَك :انظر �إلى حِ مارِك امل ّيت كيف �سيحييه اهلل تعالى �أمام عينيك ،نظر الرجلال�صالح للحمار فر�أى عظامه تتحرك ثم تتج ّمع ثم بد�أ اللحم يغطيها ثم اجللد ثم ال�شعر ،ثم
قام احلما ُر حياً وهو ينهق ويتنف�س!
 فقال الرجل ال�صالح ُمـعترَ ِفاً بقدرة اهلل تعالى وقد ازداد �إمياناً ويقيناً باهلل املُحيِي املُميت:(�أَ ْعلَ ُم �أَ َّن ا َ
هلل َعلَى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء ق َِدي ٌر).
وقد ذكر اهلل تعالى لنا هذه الق�صة يف �سورة البقرة .

ّ
أفكر

ماذا قال الرجل ال�صالح ملّا ر�أى قدرة اهلل تعالى على �إحياء املوتى؟

أستفيد من هذه القصة:
� -١أن �أ�ؤمن باهلل تعالى و�أنه على كل �شيء قدير.
� -٢أن �أ�ؤمن بيوم القيامة والبعث بعد املوت.

التقويم :
 -١ملاذا ذهب الرجل ال�صالح �إلى مزرعته البعيدة؟
هلل تعالى الرجل َال�صال َح ؟
 -٢كم �سن ًة �أمات ا ُ
� -٣أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
هلل تعالى ............................................................................من التعفّن والتلف.
أ-ح ِف َظ ا ُ
� َ
هلل تعالى ق�ص َة الرجل ّ
بَ -ذكَر ا ُ
ال�صالح واحلمار يف �سورة . ..............................................

ن�شاط ختامي

�أجمع �صوراً من الطبيعة تدل على عظمة اهلل تعالى
و�أنّه على كل �شي ٍء قدير.
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الدرس

أذكار وأدعية

العشرون

�أذكار ال�صالة
الأذكار بعد ال�صالة
الـمكتوبة فيها �أجر عظيم
هل قر�أت الأذكار بعد ال�سالم
من ال�صالة يا عبد اهلل؟

لت� :أ�ستغفر اهلل� ،أ�ستغفر اهلل،
نعم ُق ُ
�أ�ستغفر اهلل ،ثم قلت :اللهم �أنت
ال�سالم ومنك ال�سالم تباركت يا
ذا اجلالل والإكرام.

بارك اهلل فيك يا عبداهلل� ،إقر�أ
بعد ذلك� :آية الكر�سي ،و�سورة
الإخال�ص و�سورتي الفلق
والنا�س.

وهل هناك �أذكار �أخرى بعد
ذلك يا حمد؟

قل بعد ذلك� :سبحان اهلل  33مرة
 ،واحلمد هلل  33مرة  ،واهلل �أكرب
 33مرة  ،وال �إله �إال اهلل وحده ال
�رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو
على كل �شيء قدير ،مرة واحدة.

ّ
أفكر
ّ
أفكر

ما الذكر امل�أثور عن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) فيما يلي:
ث -عند اجللو�س بني ال�سجدتني
�أ -يف الركوع
ج -بعد تكبرية الإحرام
ب -يف ال�سجود
ت -عند الرفع من الركوع
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التقويم :
� - ١أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أقر�أ �آية  ..........................................بعد ال�سالم من ال�صالة.
ب( -اللهم �أنت  ،...........................ومنك ، ........................تباركت يا ذا اجلالل و)...........................
ت� -أقول بعد ال�صالة  ........................................................ثالث مرات .
 -٢ماف�ضل املحافظة على الأذكار بعد ال�صالة؟

ن�شاط ختامي

ماذا �أقول قبل ال�سالم من ال�صالة؟
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الدرس

الحديث الشريف

الواحد والعشرون

ْ
ف�ضل الإميان

• املعنى الإجمايل :

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
(�أف�ض ُل الأعمالِ � ٌ
هلل ور�سو ِله)k
إميان با ِ

ُ
فيعرتف
ير�شدنا هذا احلديث ال�شريف �إلى �أنّ امل�سل َم ُيـ�ؤْمنُ بوجود اهلل تعالى و ُيـ َو ِّحـ ُده ؛
رب العاملني ،و�أنّه اخلالقُ ال ّرازقُ الواح ُد الأح ُد �سبحانَه  ،و�أنه ال �إله �إال
و َيـ�شه ُد ب�أنّ اهلل تعالى ُّ
هو امل�ستحقُّ للعباد ِة وح َده ال �شريك له ،فال َي ْعب ُد امل�سل ُم �أو َي ْدعو �أحداً �إال اهلل ،وال ي�سج ُد �أو
يخ�ض ُع ل ٍ
أحد �إال ِ
هلل تعالى.

ّ
أفكر
ٍ
رب العاملني
وامل�سلم �أي�ضاً ي�ؤ ِْمـنُ
مبحمد �صلى اهلل عليه و�سلم وبنـبـ ّوتـه ؛ في�شه ُد �أ ّنـه مبعوثٌ ِمنْ ّ
ر�سلني و�آخـ ِ ُر ال ّنـبـ ّيـيـن ،وقـد �أ ّيـد ُه اهلل
للإن�س واجلنّ جميعاً ،و�أ ّنـه �صلى اهلل عليه و�سلم �سـي ـّ ُد امل ُ َ
ِ
باملعجزات الـكـثـيـر ِة و� ْأع َـظـ ُمـها الـقـر�آنُ ال ـكـريــم.
تعالى
�أذكر ثالث ًة من معجزات ال ّنبي حمم ــد �صلى اهلل عليه و�سلـ ــم
نشاط
و�أعر�ضها على جمموعتي

كيف �أ�ستدل على وجود اهلل تعالى ؟

أستفيد من الحديث الشريف السابق :
� -١أحبّ اهلل تعالى ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
 -٢امل�سل ُم ال يـَعْـبـ ُد �إال اهلل تعالى وحده ال �شريك له.
� -٣أُكـثـر من قول ( ال �إله �إال اهلل ) و�أعرف ف�ضلها ومعناها.
 kرواه البخاري
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التقويم :
� -١أُكمِ ل كتابة احلديث ال�شريف� ( :أف�ض ُل الأعمال ) ..........................................................
 -٢ما معنى ال �إله �إال اهلل ؟
� -٣أذكر بع�ض العبادات التي ال يجوز �صرفها �إال هلل تعالى
� -٤أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أعظم معجزات �سيدنا حم ّمد �صلى اهلل عليه و�سلم ..........................................................

ب-اهلل تعالى هو امل�ستحق  ......................................................................................وحده .
ت -هذا الكون البديع دليل على وجود ................................................................................

ث..................................................................................-هي الكلمة الطيبة ومفتاح اجلنة .

ن�شاط ختامي

�أ�شاهد مع جمموعتي ِفلماً وثائقياً طبيعياً ُيظهر عظمة
اخلالق �سبحانه وقدرته .
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الدرس

السيرة النبوية

الثاني والعشرون

ر�ضاعة النبي �صلى اهلل عليه و �سلم
كانت عادة �أ�شراف مكة �أال ُت ْر ِ�ضع الأم �أطفالها ّ
مف�ضلني �أن تكون املر�ضعة من البادية ،و ذلك
حتى ين�ش�أ الأطفال بعيداً عن الأمرا�ض يف الهواء النقي و ليرتبوا على مكارم الأخالق ،وكان
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم من ن�صيب مر�ضعة ا�سمها حليمة ال�سعدية ،وكانت قد رف�ضت
� ْأخذه يف البداية ب�سبب ُيـ ْتمه� ،إال � ّأن زوجها �شجعها على �أخذه بقوله( :ع�سى اهلل �أن يجعل لنا
فيه بركة) ،ومل تكن حليمة تدري حني �أخذته �أنها �ستكون �أ�سعد املر�ضعات جميعاً ،فقد ح ّلت
ف�سمِ نت �أغنامها وزادت
عليها اخلريات وتوالت عليها الربكات بف�ضل هذا الطفل الر�ضيع؛ َ
�ألبانها وبارك اهلل لها يف كل ما عندَها.

نشاط

أ�ذكر بع�ضا من اخلريات و الربكات التي حـ ّلت على حليمة و أ�هل بيتها
بف�ضل وجود النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عندها و�أناق�شها مع جمموعتي

مكث حممد �صلى اهلل عليه و�سلم عند حليمة عامني وهو مو�ضع عطفها ورعايتها ثم عادت
به �إلى � ّأمه و�أ ّ
حلت عليها �أن تدعه يعود معها ليبقى عامني �آخرين عندَها لمِ ا ر�أت من بركته،
فوافقت �آمنة وعادت به حليمة �إلى خيام �أهلها ،ويف هذه الفرتة حدثت للنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم معجزة �شق ال�صدر؛ والتي كانت من �أوائل عالمات نبوته عليه ال�صالة و ال�سالم.

ّ
أفكر

ملاذا �أح ّبت حليمة �أن يبقى النّبيُّ �صلى اهلل عليه و�سلم عندها مدةً �أطول؟
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أتعلم من الدرس السابق:
ٌ
مبارك على كل من حوله.
ّ � -١أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
 -٢احلر�ص على اتباع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وطاعته �سبب لنيل الربكة يف الدنيا والفوز
يف الآخرة.

التقويم :
 -1ملاذا كان �أ�شراف العرب يحر�صون على �أن ين�ش�أ �أطفالهم يف ال�صحراء؟
 -2ماذا قال زوج حليمة لها ملّا رف�ضت �أخذ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لرت�ضعه �أول مرة؟
� -3أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ -مكث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عند حليمة ال�سعدية مدة . .............................
ب -ح ّلت اخلريات و توالت الربكات على حليمة بربكة . .....................................

ن�شاط ختامي

�أ�ستمع �إلى ق�صة �شق ال�صدر التي وقعت للنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف طفولته ،و�أتع َّرف منها على مظاهر حفظ اهلل تعالى
وعنايته بر�سوله وحبيبه عليه ال�صالة و ال�سالم .
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الدرس

القصص

الثالث والعشرون

�آدم عليه ال�سالم
عا َد حمز ُة من املدر�س ِة ،ف�س َّلم على ج ّده وقـ َّبـل َيـ َده ثم قال:
�سمعت املعلم اليوم يف املدر�سة يخربنا �أن النا�س جميعاً �إخوة لأنهم �أبناء �سيدنا �آدم عليه
 لقدُ
ال�سالم .
 قال اجل ّد :هذا �صحيح يا بني ؛ ف�إن �أبانا �آدم عليه ال�سالم هو �أبو الب�شر ،فال َف ْ�ض َل ل ٍإن�سان
على �أخيه الإن�سان �إال بالتقوى والأعمال ال�صاحلة .
 قا َل حمز ُة  :لقد �ش ّوقتني يا جدي ل�سماع ق�صة النّبي �آدم عليه ال�سالم ...بق�صة نبي اهلل �آدم عليه ال�سالم بعد ال َغ َداء �إن �شاء اهلل.
 اجل ّد :ح�سناً يا عزيزي� ،س�أخربك ّوبعد تناول ِالغداء غ�سل حمز ُة يديه َّ
ونظفَ �أ�سنانه ثم جل�س بجانبِ ج ّده.
ني هو � ُ
أول الأنبياء عليهم ال�صالة و ال�سالم ،خلقه اهلل من طني
 قال ُّاجلد� :آد ُم عليه ال�سالم يا ُب ّ
ميا واحرتاماً له  ،ف�سج َد املالئكة
و�أ�سكنه اجلنة ،ثم �أمر املالئك َة الكرام �أن ي�سجدوا لآدم تكر ً
َ
ورف�ض �أن ي�سج َد لآدم ح�سداً وغري ًة منه؛ فطرده اهلل تعالى من اجلنّة
رب
ك ّلهم �إال �إبلي�س ا�ستك َ
ني لأنّه ع�صى �أمر اهلل تعالى وتكبرّ .
وجعله منَ امللعون َ

ّ
أفكر
هلل �آد َم يا ج ّدي؟
 قال حمزة  :ويف � ّأي يو ٍم خَ لَ َق ا ُ اجل ّد  :خلق ا ُهلل تعالى �آد َم يف يوم اجلمعة ،و�أدخله اجل ّن َة يوم اجلمعة ،و�أخْ َر َجه منها يوم
اجلمعة �أي�ضاً.
 حمز ُة � :إذًا يوم اجلمعة يو ٌم مبارك يا ج ّدي.اجلدْ � :
بني ،فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
 ُّأجل يا ّ
ال�شم�س يو ُم اجلمعة :فيه خُ ِل َق �آدم ،وفيه �أُدخ َل اجلنَّة ،وفيه
ري يو ٍم َطلَ َع ْت عليه
و�س ّلم (( :-خ ُ
ُ
�أُخر َج منها))k.

إبلي�س ال�سجو َد لآد َم عليه ال�سالم ؟
ملاذا رف�ض � ُ

 kرواه م�سلم

-61-

ّ
أفكر
 قال حمز ُة :ولمِ َ �أَخْ َر َج اهلل �آد َم عليه ال�سالم من اجلنَّة يا ج ّدي ؟هلل �آد َم وزوجَ تَه حوّاء �أ َّال ي�أكال من �إحدى �أ�شجار اجلنّة ،ولكنّ ال�شيطان الرّجيم
 قال اجلدُّ � :أم َر ا ُجلنّة و�أ َن َز َلهُما �إلى
وَ�سْ و ََ�س و َزيَّن لهما �أن ي�أكال من ال�شجرة ،ف�أكال منها ف�أخرجهما اهلل من ا َ
الأر�ض؛ ثم تاب اهلل تعالى على �آدم عليه ال�سالم و غفر له و�أكرمه بال ّن ُبوّة و�أمره �أن يعب َد اهلل تعالى
وحده و يطيعَه ،و َر َزقَه بالأوالد والبنات.
هلل خرياً يا جدّي على هذه الق�صة اجلميلة.
 قال حمزة  :جزاك ا ُأفكر ملاذا �أخرج اهلل تعالى �آدم عليه ال�سالم من اجل ّنة ؟
ّ
• �أتع ّلم َ :ذ َكر اهلل تعالى �أبانا �آد َم عليه ال�سالم يف القر�آن الكرمي خم�ساً وع�شرين َم ّرة.

ما �أف�ضل الأيام عند اهلل تعالى ؟ وملاذا؟

أستفيد من القصة :
ال�سيئ ِة التي يجب على امل�سلم االبتعا ُد عنها.
 -١احل�س ُد من الأخالق ّ
� -٢أ�ؤمن ب�أنبياء اهلل تعالى جميعاً و�أح ّبهم.
 -٣ال �أ�ستمع لو�سو�سة ال�شيطان ال ّرجيم فهو عد ٌو يل وال يري ُد َ
يل اخلري.

التقويم :
إبلي�س من اجلنّة ؟
هلل تعالى � َ
-١ملاذا طر َد ا ُ
� -٢أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ -ذكر اهلل تعالى �آد َم عليه ال�سالم يف القر�آن الكرمي  ..........................................مرّة .
ب -كان �آد ُم عليه ال�سالم وزوجتُه يعي�شون يف  ...............................قبل �أن ينزال �إلى الأر�ض.
ت -نبي اهلل �آدم عليه ال�سالم هو  .....................الب�شر.

ن�شاط ختامي

�أتعاون مع جمموعتي فـي و�ضع قائمة ب�سنن
و�آداب يوم اجلمعة .
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الدرس

التفسير

الرابع والعشرون

�سورة النا�س

ﭑ ﭒﭓﭔ

•�أتعـ ّلـم � :سورة النا�س هي �آخر �سورة كرمية يف ترتيب امل�صحف ال�شريف .
املفردات و الرتاكيب :
ِب َر ّب الـ ّنـا�س
مـلـكِ النا�س
�إل ِه النا�س
من �شر الو�سوا�س
اخل ّنا�س
الذي يو�سو�س يف �صدور النا�س
من الـجِ ـ ّنة وال ّنا�س

خالقهم ومد ّبــر �أمورهم
مـالِـكـهـم الغني عنهم
امل�ستحق للعبودية وحده
من �شر ال�شيطان الرجيم
الذي يختفي عند ذكر اهلل
الذي ين�شر ال�شك وال�شر يف قلوب النا�س
من �شياطني اجلن والإن�س

• املعنى الإجمايل:
�أعت�صم و�أ�ستجري باهلل تعالى خالق النا�س ومدبر �أمورهم ومالكهم ومعبودهم احلق من �شر
اجل ّن والإن�س.
كل �شيطان �أو �شرير من ِ
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توجع يقر�أ على نف�سه باملع ّوذتني
• �أتع ّلم  :كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا مر�ض �أو ّ
ومي�سح على مكان الأمل.

نشاط

�أذكر بع�ض الآيات و الأدعية التي حتفظنا من كيد ال�شيطان الرجيم
و�أعر�ضها علي جمموعتي

التقويم :
� -1أذكر معنى ما ي�أتي:
العمود (�أ)
قل �أعوذ
برب النا�س
ملك النا�س
�إله النا�س
من �شر الو�سوا�س
اخلنا�س

العمود (ب)

� -2أكمل الفراغ فيما ي�أتي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ -ت�سمى �سورة الفلق وال ّنا�س بـ .....................
ب� -أمر اهلل ر�سوله حممداً �صلى اهلل عليه و�سلم و� ّأمته �أن ي�ستجريوا برب...........................
من �شر...........................................
ت� -أحر�ض على قراءة �سورتي الفلق و  .....................قبل النوم و......................
� -3أجيب عما يلي :
�أ -من الذي يو�سو�س يف �صدور النا�س؟
ّ
واجلن وال�سحر؟
ب -كيف نحتمي من �ش ّر و�سو�سة الإن�س

ن�شاط ختامي

�أحفظ �سورتي الفلق والنا�س و� َأح ّفظهما لغريي .
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الدرس

اآلداب

الخامس والعشرون

ِمن �آداب الطريق
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
(بينما رجل مي�شي بطريق وجد ُغ ْ�صن �شوكٍ على الطريق ف� ّأخره ف�شكر اهلل له فغفر له) k
• املعنى الإجمايل :
يخربنا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلديث ال�شريف عن رجلٍ ر�ضي اهلل عنه و� َ
أدخـله
اجلنة لأنـّه �أزال الأذى عن الطريق  ،حيث �أن �إزال َة ما ي�ؤذي النا�س من طريقهم و�أماكن جلو�سهم
و�سبب ملغفرة اهلل تعالى ،فامل�سلم ال ُيـلقي الأ�شواك واحلجارة
كاحلدائق واملتنزهات �صدق ٌة
ٌ
والزجاج والأو�ساخ يف الطرقات �أو على الأر�صفة فهذا ي�ؤذي ال ّنا�س واملا ّرة ،بل يحر�ص على
تنظيفها والعناية بها حتى ينال ر�ضا اهلل تعالى.

ّ
أفكر

ما �أهمية املرافق والأماكن العامة يف حياتنا وكيف نحافظ عليها ؟

أستفيد من الحديث الشريف :
 -١امل�سلم يحر�ص على نظافة الأماكن العامة و�إزالة الأذى عنها.
 -٢اهلل تعالى غفو ٌر رحي ٌم يجازي على الأعمال ال�صاحلة ولو كانت �صغري ًة يف �أعيننا.
 -٣الإ�سالم دين النظافة والطهارة.

التقويم :
� -١أذكر �آداباً �أخرى من �آداب الطريق .
لقى على الطريق ؟
 -٢ماذا �أفعل �إذا ر�أيتُ َح َجراً �أو ُزجاجاً ُم ً
 kمتفق عليه
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� -٣أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ -غفر اهلل تعالى لرجلٍ و�أدخله اجلنة لأ ّنه  ...................................................من الطريق .
ب -الإ�سالم دين .........................................................................................................
ت� -إماطة الأذى عن الطريق ........................................................................................

ن�شاط ختامي

�أل ّون ال�صورة التالية :
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الدرس

السيرة النبوية

السادس والعشرون

وفاة �آمنة � ّأم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
رجع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى �أ ّمه احلنونة من عند حليمة ال�سعدية ،وملا بلغ ال�ساد�سة
من عمره �أخذته �أمه يف رحلة �إلى املدينة املنورة ليزورا قرب �أبيه ،ويف طريق العودة مر�ضت �آمنة
مر�ضاً �شديداً وتوفيت يف مكان ي�سمى الأبواء بني مكة واملدينة.
وهكذا �شاءت �إرادة اهلل �أن يفقد حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أ ّمه وهو يف هذه ال�سن ال�صغرية،
وهو �أ�شد ما يكون احتياجاً �إليها ،فت�ضاعف عليه الـ ُيتم ،ولكنّ هلل يف خلقه ِحكماً ال يعلمها �إال هو
تعالى؛ ف�إنّ اهلل تعالى هو الذي �سيتولى رعاية نب ّيه و�إعدا َده حلمل الر�سالة.
نشاط �أقر�أ و�أتدبر قول اهلل تعالى � (( :أمل ي ِـجدْك يتيماً فـ�آوى )) . k
كفل عبد املطلب حفيده حممداً �صلى اهلل عليه و�سلم بعد وفاة �أمه وكان جده يح ّبه حباً �شديد ًا
ويعطف عليه ،كما قامت �أم �أمين ( بركة ) بح�ضانة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وتربيته  ،وقد
ع ّو�ضته كثرياً عن حنان الأم.
ّ
لكن كفالة جدّه مل تدم طويال �إذ ا�ستمرت عامني بعد وفاة �آمنة كان خاللهما نعم الأب احلنون؛
فقد تويف والنبي يف الثامنة من عمره ،فحزن �صلى اهلل عليه و�سلم على جده حزنا �شديدا وبكاه
بكاء م ّرا  ،ثم قام بكفالته عمه ال�شفيق �أبو طالب.

ّ
أفكر

ملاذا حزن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على جده حزنا �شديدا بعد وفاته ؟

أستفيد من الدرس السابق :
� -١أن اهلل تعالى حفيظ ؛ فقد حفظ نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم يف �صغره وهي�أ له من يكفـله .
-٢احلر�ص على كفالة الأيتام وال ّرحمة بهم .
� kسورة ال�ضحى ٦ -
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التقويم :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي مبا ينا�سبه :
�أ -توفيت �آمنة �أم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و دفنت يف مكان ُي�سمى  ............................بني
مكة واملدينة .
ب -تويف عبد املطلب َج ّد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد وفاة �آمنة بـ ...................................
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد وفاة عبد املطلب .
ت -كفل َّ ...................................................
-٢ما ا�سم حا�ضنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و مربيته؟
 -٣كم كان عمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا رجع �إلى �أمه من عند حليمة ال�سعدية؟

ن�شاط ختامي

�أتلو �سورة ال�ضحى تالوة �سليمة  ،ثم �أ�ستخرج منها الآية
الكرمية التي حتثنا على الإح�سان �إلى اليتيم وعدم الإ�ساءة �إليه
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الدرس
السابع والعشرون

ف�ضل ِذ ْك ِر اهلل تعالى

الحديث الشريف

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
(كلمتان خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان �إلى الرحمن� ،سبحان اهلل وبحمده
�سبحان اهلل العظيم) ١k
• املعنى الإجمايل:
يبينّ لنا الن ّبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أجر وثواب قول�( :سبحان اهلل وبحمده �سبحان اهلل
العظيم) ،كما ويـ َ ُحـث ـّـنا احلديث ال�شريف ال�سابق على الإكثار من ِذكـْر اهلل تعالى دائماً ،فـكـثـر ُة
ٌ
القلب وان�شرا ُح
ال ِّذكر عالم ٌة مِ نْ عالماتِ الإميان
حب اهلل تعالى ،ويف ال ّذكـر راح ُة ِ
ودليل على ِّ
ال�صدر ومغفرة ال�سيئات ور�ضا اهلل تعالى.
ّ
قال تعالى:
٢k
نشاط١
ً
�أ�ستخرج من احلديث ال�شريف �أعاله عمال يـثـقّـل ميزان ح�سنات امل�ؤمن يوم القيامة.
وج َعـ َل له � ْأجراً عظيماً ُ
قول� :سبحان اهلل،
ومِ نْ �أنـْواع الـ ِّذكـر الذي يـُحِ ـ ّبـه اهلل تعالى �أي�ضاً َ
احلمد هلل ،اهلل �أكرب ،ال �إله �إال اهلل ،الحـ ــول وال قوة �إال باهلل� ،أ�ستغفر اهلل...قال �صلى اهلل
را�س اجلنّة �سبحان اهلل واحلمد اهلل وال �إله �إال اهلل واهلل �أكـ ــرب وال حول وال
عليه و�سلم( :غِ ُ
قوة �إال باهلل) 3k
ّ
ـرا�س اجل ّنــة ) الواردة يف احلديث ال�سابق ؟
أفكر
ما معنى ( غِ ُ
�إ�ضافةً �أي�ضاً للأدعية والأذكار اخلا�صة التي وردت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وكان
ال�صباح وامل�ساء والو�ضوء
ُيحافظ عليها؛ كـ�أدعـية الـنـّوم والـطـعـام والـدخـول والـخـروج ...و�أذكار ّ
وال�صالة . ...
 k ١متفق عليه
� k 2سورة القارعة .7 ، 6 -
 k 3رواه ابن ح ّبان والطرباين و�صححه الألباين.
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أتعلم من الحديث الشريف السابق :
� -١أ�ست�شعر �أهمية ذِكر اهلل تعالى و�أ ّنه �سبب لطم�أنينة القلب والفوز باجلنة.
� -٢أتعلم و�أحفظ بع�ض الأدعية والأذكار و�أداوم عليها.
� -٣أكرث من قول (�سبحان اهلل وبحمده �سبحان اهلل العظيم)
نشاط � 2أكتب بع�ض الأدعية والأذكار التي �أحفظها يف دفرتي ثم �أعر�ضها على جمموعتي.

التقويم :
� -١أ َعـدّد اثنتني مِ نْ فـَ�ضائـل قـ َ ْول (�سبحان اهلل وب َـحمـده �سـبحان اهلل العظيم ).
 -٢ما معـنى قول اهلل تعالى (فاذكـُروين �أذك ـُ ْركـُـم ).
� -٣أملأ الفراغ بالإجابة ال�صحيحة فيما يلي :
�أ� -أقول  .............................................................قـبـل تـناول الطعام وال�شراب.
ال�سور الكرمية ........................،..........................،........................قـبل وبعد الـنـ ّ ْوم.
ب� -أقر�أ ّ
ت -غِ ــرا�س اجلنة .........................،........................،........................،............................

ن�شاط ختامي

� َأ�ضـع ال ّنـقاط على احلروف التالية ثـ ُ ّم �أقـر�أ :
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الدرس

اآلداب

الثامن والعشرون

�آداب امل�سجد
امل�سجد هو بيت اهلل تعالى و�أحب الأماكن �إليه �سبحانه؛ ففيه الربكة والرحمة وال�سكينة ،
قال تعالى
 ،١kوفيه يجتمع امل�سلمون لل�صالة
وطلب العلم والـ ّذكـر ،فعلى امل�سلم الت�أدب ب�آدابه ومراعاة حرمته.
ماذا ن�ستفيد من قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ّ
أفكر
الل �أَ ْ�س َوا ُقهَا) ٢k
هلل َم َ�ساجِ ُدهَاَ ،و�أَ ْب َغ ُ
�ض ا ْل ِبلاَ ِد ِ�إ َلى هَّ ِ
(�أَ َح ُّب ا ْل ِبلاَ ِد ِ�إ َلى ا ِ
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� k ١سورة اجلن ١٨ -
 k ٢رواه م�سلم

نشاط

�أ�ستنتج �آداباً �أخرى من �آداب امل�سجد و�أعر�ضها على جمموعتي

التقويم :
 -١ماذا �أقول عند اخلروج من امل�سجد؟
� -٢أذكر �آية كرمية حتثنا على �إعمار امل�ساجد؟
� -٣أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أدخل امل�سجد بال ّرجل . ....................................................................
ب -ال �أجل�س يف امل�سجد حتى �أ�صلي. ......................................................

ن�شاط �إ�ضافـي

بالتعاون مع جمموعتي
�أقوم بتنظيف م�سجد احلي
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الدرس

السيرة النبوية

التاسع والعشرون

كفالة �أبي طالبٍ للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بعد وفاة عبد املطلب انتقل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى كفالة عمه �أبي طالب ،ومع �أنه مل
يكن غن ّياً �إال �أنه كان �شديد العطف عليه والرعاية له ،ف�ض ّمه �إلى عياله وكان ّ
يف�ضله عليهم يف
كل �شيء.
مل ير�ض حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يكون عالةً على ع ّمه  ،ف�أراد �أن يعمل ليعتمد على نف�سه
وي�ساعد ع ّمه ،فعمل برعي الأغنام لأهل مكة ،وهو عمل ينا�سب عمره ال�صغري ،وهذه كانت
حرفة الأنبياء من قبله لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( ما من نبي �إال ورعى الغنم ) قيل:
و�أنت يا ر�سول اهلل ؟ قال ( و�أنا ).k
نشاط �أ�ستخرج �أنا وزميلي احلكمة من رعي الأنبياء عليهم ال�سالم والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم للغنم

• رحلة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الأولى �إلى ال�شام:
�أراد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ي�صحب ع ّمه يف رحلته �إلى ال�شام مع قافلة قري�ش للتجارة،
فرف�ض ع ّمه يف البداية لأنه كان يخ�شى عليه من طول الطريق وم�شقة ال�سفر.
�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على حتمل امل�س�ؤولية واالعتماد على النف�س ورغبته
�إال �أنَّ حِ ْر َ
يف تعلم التجارة جعلت ع ّمه يقبل مرافقة ابن �أخيه له وهو مل يزل غالما �صغريا مل يتجاوز
الثانية ع�شرة من عمره ؛ فانطلق حممد �صلى اهلل عليه و�سلم مع ع ّمه يف تلك الرحلة ال�شاقة
�إلى ال�شام .

 kرواه البخاري
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ّ
أفكر

على ماذا تدل م�شاركة النبي �صلى اهلل عليه لع ّمه �أبي طالب يف رحلته ال�شاقة �إلى ال�شام ؟

أستفيد من الدرس :
� -١أحر�ص على االعتماد على نف�سي وحت ّمل امل�س�ؤولية يف �صغري مقتدياً بالنبي �صلى اهلل
عليه و�سلم.
 -٢امل�سلم يك�سب من عمل يده و ي�ساعد �أهله .

التقويم :
�أ�ضع عالمة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة  ،وعبارة ( ) �أمام العبارة غري ال�صحيحة فيما يلي:
)
(
�أ� -أول عمل قام به النبي �صلى اهلل عليه و �سلم يف �صغره هو رعي الغنم
ب -كان عُـ ْمـر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا خرج مع عمه �إلى ال�شام ع�شرين �سنة
)
(
)
(
ت -تقع ال�شام جنوب اجلزيرة العربية
)
(
ث-وجد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من عمه �أبي طالب كل العطف و احلنان

ن�شاط ختامي

�أكمل الفراغات التالية-املنقوطة -لأكمل
كتابة احلديث ال�شريف:

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( :ما من نبي �إال ........................
) ...............................................
قيل :و �أنت يا ر�سول اهلل ؟ قال ) ..............................(:
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الدرس

القصص

الثالثون

نوح عليه ال�سالم
م�ضى زمن طويل بعد موت �آدم عليه ال�سالم ابتعد فيه النا�س عن عبادة اهلل تعالى وعبدوا
الأ�صنام ،ف�أر�سل اهلل تعالى �إليهم نوحاً عليه ال�سالم يدعوهم يف الليل والنهار �إلى ترك عبادة
الأ�صنام التي ال ت�ضر و ال تنفع ،و�إلى عبادة اهلل تعالى وطاعته وتوحيده لأنه هو الذي خلقنا
ورزقنا ،وهو الذي ُيحـيـيـنا و ُيـمـيـ ُتـنا �سبحانه.

ّ
أفكر
وال�صرب والعمل لدين اهلل،
َظـ َّل نو ٌح عليه ال�سالم يدعو يف قومه (� ٩٥٠سنة) ق�ضاها يف الدعوة ّ
لك ّنهم ا ّتهموه باجلنون والكذب ورف�ضوا الإميان باهلل تعالى وقاموا ب�إيذاء وتعذيب امل�ؤمنني
الذين �آمنوا مع نوح عليه ال�سالم .
ّ
كم بـ َ ِقي نبي اهلل نو ٌح عليه ال�سالم يف دعوة قومه ؟
أفكر

نبي اهلل نو ٌح قو َمه؟
�إلى ماذا دعا ُّ

ي�صنعوا �سفين ًة كبري ًة
�أوحى اهلل تعالى �إلى �سيدنا نو ٍح عليه ال�سالم وامل�ؤمنني معه �أن ْ
ا�سمها(الـ ُف ْلك) ،فكان قو ُمه ي�سخرون منه ويقولون� :أين البحر الذي �سيحمل ال�سفينة؟! ّ
ولكن
نبي اهلل نوحاً والذين �آمنوا معه ا�ستم ّروا يف بناء ال�سفينة كما �أمرهم اهلل �صابرين واثقني
بن�صر اهلل تعالى.
نشاط ملاذا �أم َر ُ
اهلل تعالى نوحاً عليه ال�سالم ببنا ِء ال ـ ُفـ ـ ْلك ؟ �أعر�ض �إجابتي على املجموعة؟
بعد �أن اكتمل بناء ال�سفينة �أمر اهلل تعالى نوحاً عليه ال�سالم وامل�ؤمنني �أن ي�صعدوا فيها
هلل تعالى على قو ِم نو ٍح طوفاناً عظيماً ف�أغر َق
ويحملوا معهم بهائمهم وحيواناتهم ،ث ّم �أر�س َل ا ُ
هلل الكافرينَ و�أجنى امل�ؤمننيَ ،ث ّم رَ�سَ تْ ال�سفين ُة ب�سال ٍم على جبلِ (اجلودِيّ ) ،ونزل منها نو ٌح
ا ُ
عليه ال�سالم وامل�ؤمنون ي�شكرون اهلل تعالى ويحمدونه على رحمته ولُطْ ـفـ ِ ِه بهم.

-75-

• �أتع ّلم :يف القر�آن الكرمي �سور ٌة كرمي ٌة تقع يف جزء تبارك  -اجلزء التا�سع والع�شرون -ا�سمها
(�سورة نوح).

أستفيد من القصة:
ّ � -١أن اهلل تعالى ُي ْر�سِ ل يف كل �أم ٍة ر�سو ًال يدعوهم �إلى عبادة اهلل تعالى وحده ال �شريك له.
ٌ
لطيف بهم.
 -٢اهلل تعالى رحي ٌم بعباده امل�ؤمنني
 -٣امل�ؤمن يعبد اهلل تعالى وحده ال �شريك له.

التقويم :
 -١ماذا عب َد النا�سُ بعد موت �آدم عليه ال�سالم؟
 -٢ماذا كان ر ُّد قو ِم نو ٍح عليه ملّا دعاهم لعبادة اهلل وحده؟
� -٣أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أوحى اهلل تعالى �إلى �سيدنا نوح عليه ال�سالم وامل�ؤمنني معه �أن ي�صنعوا .............................
ب -تقع �سورة نوح يف جزء .....................................................................
تَ -ر َ�ستْ �سفينة نوح عليه ال�سالم على جبل ...............................................................

ن�شاط ختامي

�أرجع �إلى �سورة نوح يف امل�صحف ال�شريف و�أ�ستخرج منها
مايلي:
 -١رق ُمها يف امل�صحف .
 -٢عدد �آياتها.
 -٣كم مرة ُذ ِك َر فيها ا�سم النبي نوح عليه ال�سالم.
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الدرس

الحديث الشريف

الواحد والثالثين

�أركان الإ�سالم اخلم�سة
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمُ «:بن َِي الإ�سالم على خم�س� :شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن
حممدًا ر�سول اهلل ،و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�صيام رم�ضان ،وحج البيت)k
• املعنى الإجمايل:
�ش ّبه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الإ�سالم بالبيت الكبري الذي يقف ويقوم على �أعمدة
و�أ�سا�سات؛ فامل�سلم ال ميكن �أن يكون م�سلما حقاً �إال �إذا �أقام �أركان الإ�سالم ،وهذه الأركان هي :
 -١ال�شهادتان� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممداً عبده ور�سوله� ،أي �أ�صدِّق بقلبي و�أعرتف
بل�ساين �أنه ال يوجد �إله غري اهلل تعالى ,و�أن حممداً (�صلى اهلل عليه و�سلم) هو عبد اهلل ور�سوله.
 -٢ال�صالة :هي �صلة العبد بربه وهي الركن الثاين من �أركان الإ�سالم ،و�أول ما ُيـ�س�أل عـنه
العبد يوم القيامة ،وقد فر�ض اهلل تعالى علينا خم�س �صلوات يف اليوم والليلة.

نشاط

�أملأ اجلدول التايل مبا ينا�سبه :

ال�صلوات اخلم�س
عدد الركعات ركعتان ()2

الظهر

ثالث ركعات ()3

العِـ�شاء

-٣الزكاة :وهي مبلغ من املال زائد عن احلاجة يعطيه الأغنياء لإخوانهم الفقراء مرة يف ال�سنة،
وبذلك ي�سود الود واحلب والتكافل والتعاون بني امل�سلمني ,فال ين�سى الغني الفقري ,وال يح�سد
الفقري الغني على ماله.
-٤ال�صيام :وهو �صوم �شهر رم�ضان املبارك بعدم الأكل �أو ال�شرب من �أذان الفجر �إلى �أذان املغرب
طاعة هلل تعالى.
 kمتفق عليه
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ّ
أفكر

�أذكر فائدتني ل�صيام �شهر رم�ضان.

 -٥احلج :هو الذهاب �إلى مكة املكرمة يف �شهور احلج للقيام ب�أعمال احلج م ّر ًة واحد ًة يف العمر.
• �أتعلّم :من �أعمال احلج ( الطواف بالكعبة ،ال�سعي بني ال�صفا واملروة ،الوقوف على جبل
عرفات)...

أستفيد من الحديث الشريف السابق:
� -١أ�ؤمن باهلل تعالى وبر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
� -٢أحافظ على �أداء ال�صلوات اخلم�س يف وقتها ف�أتو�ض�أ لها و�أ�صليها بخ�شوع وخ�ضوع.
� -٣أحر�ص على الإلتزام ب�أركان الإ�سالم و�أخالقه حتى �أكون م�سلماً حقيقياً.
التقويم :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ -ي�صوم امل�سلمون �شهر..............طاع ًة هلل تعالى .
ب� -إذا حافظ امل�سلمون على دفع �أموال .................للفقراء النت�شرت املحبة والأخ ّوة بني
امل�سلمني.
ت� -أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل تعني ..................................
 -٢ما �أهمية ال�صالة يف الإ�سالم وما ف�ضلها ؟

ن�شاط ختامي

�أقر�أ �سورة املاعون يف (جزء ع ّم) قراءة �صحيحة و�أ�ستخرج
منها عقوبة املتهاون يف �أداء ال�صلوات اخلم�س.
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الدرس

اآلداب

الثاني والثالثون

�آداب الطعام وال�شراب
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
( يا ُغـالم � :س ـَ ِّم اهلل ،وك ـُ ْـل ِبـ َيـمـيـنِـكَ ،و ُك ـ ْـل مِ ـ ّما َي ـل ـي ــك ) k
• املعنى الإجمايل :
وحـ ْمـده
الطعام وال�شراب ِنعم ٌة عظيم ٌة ِمنْ ِنـعـ َ ِم اهلل تـعالى عـلـيـنـا َت ْـ�سـت َِحـق ِمـ ّنـا �شُ ـكْـ َره �سبحانه َ
َ
ويبارك لنا فيها؛ فبهما يعي�ش الإن�سان وينمو ج�سمه وي�ص ّح
حتى يحفظها لنا ويدميها علينا
بـدنـه ،وكم من � ٍ
إن�سان ال َيجِ ُد طعاماً �أو ما ًء َي ُ�س ّد بـ ِ ِهـمـا جـو َعـه وعـ َ َط َـ�شـه !

ّ
أفكر
ويف احلديث ال�شريف ال�سابق ُيـ َبـ ّيـن لنا النـّبـي �صلى اهلل عليه و�سلم ثـالثـ ًة مِ نْ �آداب الأكـل
ّ
وال�شرب وهي:
(�س ِّم اهلل) :ف�أقول ب�سم اهلل يف �أول الطعام وال�شراب.
 -١الـت�سـمـيـة َ

ما واجبنا تـُجـاه �أولئك الذين ال َي ِـجـدون ما يـ ْكـفـيـهِـم مِ َن الطعام؟

ّ
أفكر

ماذا �أقول �إذا ن�سيت الت�سمية يف �أول الطعام �أو ال�شراب؟

 -٢الأكـل بالـيـد الـيـُمنى ( ُكـل بيمينك) :ف�أ�ستخدم اليد اليمني يف رفع الطعام وال�شراب �إلى
فـَمـي.
 -٣الأكـل مِ نْ حـافـّة الـطـ ّ َبـق (كـُل مِ ـ ّما يـَلـيـك) :ف�آكـُل مِ نْ �أمامي ومِ ـنْ جِ هـة الطعام الأقرب �إ ّ
يل.

 kمتفق عليه
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نشاط

١
٢
٣

�أ�ضيف بالتعاون مع جمموعتي �آداباً �أخرى من �آداب الطعام
وال�شراب حث عليها الإ�سالم و�أ�ص ّنفها يف اجلدول التايل:

قبل البدء بالأكل وال�شرب

�أثناء الأكل وال�شرب

بعد االنتهاء من الأكل وال�شرب

أتع ّلم مـن الحديث الشريف السابق:
� -١أ�شـكـ ُر اهلل تعالى و�أح َمـ ُده دائماً على ِنعم ِة الطعام وال�شراب ف�أط ِعـم اجلائعني وامل�ساكني وال
�أن�ساهم.
ِ � -٢أحبّ اهلل تعالى و�أعـ ُبـده وحْ ده لأ ّنه يـرزقني ويـُطـ ِعـمـني وي�سقيني.
� -٣أحر�ص على اتـّباع النـّبـي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أقـتـدي به.
 -٤ال �أ�سْ رف يف �أكـلي ُ
و�شـ ْربـي وال �أرْمي الطعام الزائد؛ بل �أعطيه ملن يحتاجه �أو �أطعمه للحيوانات.

التقويم :
� -١أكمل كتابة احلديث ال�شريف(:يا غالم)....................... ،........................ ،.................... :
� -٢أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ -عـنـدما �أنتهي مِ نْ طعامي �أو �شرابي �أقول .......................................................................:
ب� -أغ�سل يديّ  .............................................و  ...........................................تناول الطعام.
ت� -إذا ن�سيتُ الت�سمية يف �أول الطعام ف�إين �أقول ..................................................................
ّ � -٣
أو�ضح ملاذا وكيف ن�شكر اهلل تعالى على نعمه الكثرية علينا ومنها نعمة الطعام وال�شراب.

ن�شاط ختامي

�أرجع �إلى الآية  ٧٩من �سورة ال�شعراء و�أكتبها فـي دفرتي
بخط جميل
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الدرس

الفقه

الثالث والثالثون

ال�صالة
ال�صالة هي الركن الثاين من �أركان الإ�سالم ،وهي ٌ
فر�ض على كل م�سلم وم�سلمة ,و�أول ما
يحا�سب عليه العبد يوم القيامة �صالته ف� ْإن �صلحت �صلح �سائر عمله ،و�إن ف�سدت ف�سد �سائر
عمله ،وهي �صلة بني العبد وربه كما �أنها ُتر�ضي اهلل تعالى عنا ،قال تعالى:
م ْو ُقوتاً)k
ال�ص َ
ال�ص َ
ال َة َكا َنتْ َعلَى المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ني ِك َتاباً َّ
ال َة �إِ َّن َّ
( َف�أَقِي ُمواْ َّ

ّ
أفكر

ال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ وما داللة ذلك؟
متى ُفر�ضت ّ

وقبل الدخول يف ال�صالة يجب �أن يكون امل�سلم متو�ضئاً نظيف الثوب والبدن �ساتراً للعورة ،و�أن
تكون ال�صالة يف مكان طاهر.

• كيف �أ�صلي ؟

�إذا دخل وقت ال�صالة و�سمعتُ الأذان ف�أقوم مبا يلي:
� -١أقِـف قائ ًما م�ستقب َل القِبلة .
� -٢أ ْنوي ال�صالة يف نف�سي طاع ًة هلل تعالى ،و�أكبرّ تكبرية الإحرام قائ ً
ال « :اهلل �أكرب» راف ًعا يديَّ
حذو �أذ ّ
ين.
� -٣أ�ضع كفي اليمنى فوق الي�سرى على �صدري ،و�أقر�أ دعاء اال�ستفتاح ،وهو (�سبحانك اللهم
وبحمدك وتبارك ا�سمك وتعالى جدُّ ك � -ش�أنك -وال �إله غريك).
� -٤أقر�أ الفاحتة يف كل ركعة وما يتي�سر من القر�آن الكرمي.
� -٥أكـبرّ و�أركع م ّر ًة واحد ًة يف كل ركع ٍة و�أقول �سبحان ربي العظيم ثالث م ّرات.
� -٦أرفع ر�أ�سي مِ َن ال ّركوع و�أقول �سمع اهلل ملن حمده ،ربنا ولك احلمد.
 -٧ثم �أكبرّ و�أ�سجد م ّرتني يف كل ركعة و�أف�صل بينها بجل�سة؛ و�أقول يف ال�سجود (�سبحان ربي
الأعلى ) ثالث مرات ,ويف اجلل�سة (رب اغفر يل).
� kسورة الن�ساء ١٠٣ -
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 - ٨الت�شهد � :أجل�س اجللو�س الأو�سط بعد كل ركعتني لقراءة الت�شهد و�صيغته :
“ التحيات هلل وال�صلوات والطيبات ،ال�سالم عليك �أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته ،ال�سالم
علينا وعلى عباد اهلل ال�صاحلني� ،أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن حممدًا عبده ور�سوله
 ويزيد امل�صلي �إذا جل�س للت�شهد الأخري يف �آخ ِر ركع ٍة ال�صال َة الإبراهيمية ،و�صيغتها:“اللهم �ص ِّل على حممد وعلى �آل حممد  ،كما �صليت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم �إنك حميد
جميد  ،وبارك على حممد وعلى �آل حممد كما باركت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم �إنك حميد
جميد
 - ٩ثم �أ�س ّلم عن مييني و�شمايل .
 -١٠بعد ال�صالة يقر�أ امل�سلم الأذكار الواردة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وي�ستغف ُر اهلل تعالى.

التقويم :

�-١أعدّد بع�ض الأماكن التي ال ت�ص ّح فيها ال�صالة .
� -٢أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ -دعاء اال�ستفتاح � :سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك ،......................................................
وتعـ ــالى  ،.......................................وال �إله ..........................................
ب -ي�سجد امل�سلم على �سبعة �أع�ضاء ؛ هي  -١:اجلبهة مع الأنف- ٥،٤ ................................ -٣،٢ .
الركبتان � - ٧،٦ .أ�صابع ....................................................
ت -ال�صالة الإبراهيمية  :اللهم �ص ِّل على حممدٍ و  ،..............................................................كما
�صليت على �.....................................إنك حميد جميد  ،وبارك على ،........................................
كما باركت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم �إنك)..........................................
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� -٣أرتب �أعمال ال�صالة التالية ترتيباً �صحيحاً :
( ) الرفع من الركوع

( ) ا�ستقبال القبلة

( ) تكبرية الإحرام

( ) قراءة الفاحتة

( ) ال�سجود

( ) الركوع

( ) الت�شهد

( ) ال�سالم

( ) ال�صالة الإبراهيمية

� -٤أ�صل بني الدعاء يف اجلدول (�أ) وما ينا�سبه من �أعمال ال�صالة يف اجلدول (ب) :
( �أ )

(ب)

�سبحان ربي الأعلى

الركوع

رب اغفر يل

ال�سجود

�سمع اهلل ملن حمده  ،ربنا لك احلمد

اجلل�سة بني ال�سجدتني

�سبحان ربي العظيم

الرفع من الركوع

ن�شاط ختامي

�أ�شاهد عر�ضاً تقدميياً ٍ
لطفل ُيح�سن �صالته ،
و�آخر ُي�سيء �صالته و�أقارن بينهما .
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الدرس

القصص

الرابع والثالثون

يون�س عليه ال�سالم
جل�س عمرو بجوار جدّه بعد �صالة املغرب لي�ستمع منه �إلى ق�صة جديدة من ق�ص�ص الأنبياء
عليهم ال�سالم :
 فقال عمرو :من هو النـّبي الكرمي الذي �ستحدّثني عنه الليلة يا جدّي ؟ اجلدّ� :إنه نبي اهلل يون�س بن متى عليه ال�سالم. عمرو :وماهي ق�صة هذا النبي الكرمي عليه ال�سالم. اجلدّ� :أر�سل اهلل تعالى يون�س عليه ال�سالم �إلى �أهل (نينوى) �شمال العراق ،فدعاهم �إلىعبادة اهلل وحده ،لكنهم مل ي�ستجيبوا له و�أ�ص ّروا على عبادة الأ�صنام ،فـرتكهم غا�ضباً منهم
توجه
لكفرهم باهلل تعالى بعد �أن �أنذرهم بقرب نزول العذاب عليهم �إن بقوا على كفرهم ،ثم ّ
نحو البحر فركب يف �سفينة ،وعندما �صارت ال�سفينة و�سط البحر ا�ضطربت و�أو�شكت على
الغرق وارتفعت الأمواج.

ّ
أفكر
 قال عمرو :وهل غرقت ال�سفينة يا جدي ؟ اجلدّ :مل تغرق لأن اهلل تعالى ال يريد لها �أن تغرق ،فق ّرر ركاب ال�سفينة �أن يرموا �أحدَهم يفالبحر حتى يخ ِّففوا من حِ مل ال�سفينة؛ ف�أج َر ْوا قرع ًة ليختاروا �شخ�صاً لرميه يف البحر.
 عمرو :وعلى َمن ا�ستقرت القرعة؟ اجلدّ :على �س ّيـدنا يون�س عليه ال�سالم! فقد �أج َر ْوا القرعة �أكرث من َم ّرة لكـ ّنها يف كل م ّرةتكون على �سيدنا يون�س!
عمرو� :سبحان اهلل  ،لقد �أراد اهلل تعالى �أن تخرج القرعة على النبي يون�س ،وهل رم ْوه يفالبحر يا جدّي؟

نبي اهلل يون�س عليه ال�سالم قو َمه ؟
ملاذا ترك ُّ
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 اجلدّ :نعم ،وكان را�ضياً بقـَدَر اهلل �صابراً ،ثم �أمر اهلل تعالى حوتاً كبرياً �أن يبتلعه من غري�أن ي�ؤذيه.
 عمرو :ملاذا يا جدّي ؟ اجلدّ :ل ّأن �سيدنا يون�س عليه ال�سالم غا َد َر قـ ْومه دون �أن ي�أذن اهلل تعالى له ،ف�أراد اهلل تعالى�أن ُيـ ِريـَه معجز ًة عظيم ًة تدل على قدرة اهلل تعالى وعظمته.
 عمرو  :وماذا ح�صل ل�سيدنا يون�س عليه ال�سالم يف بطن احلوت ؟ اجلدّ� :صار يون�س عليه ال�سالم ي�ستغفر اهلل تعالى ويقول( :ال �إله �إال �أنت �سبحانك �إينَ
احلوت �أن يذهب �إلى
كنت من الظاملني) فا�ستجاب اهلل تعالى له وتاب عليه ،ثم �أمر اهلل تعالى
ال�شاطئ و ُيخرج النبي يون�س من بطنه.

ّ
أفكر

كيف كانت حالة يون�س عليه ال�سالم لـ ّما َخ َر َج من بطن احلوت؟

 عمرو� :سبحان اهلل! �أل ـَ ْم َيـ ُمـت؟!بني فقد حفظه اهلل تعالى و�أنبت عليه �شجرة يقطني حتمي ج�سده من ال�شم�س
 اجلدّ :كال يا ّفوجـدَهم قد
�صحته عاد �إلى قومه َ
حت�سـنت ّ
واحل�شرات ولي�أكـل يون�س عليه ال�سالم منها ،وملّا ّ
�آمنوا باهلل جميعاً و�صاروا م�سلمني.
 قال عمرو :جزاك اهلل خريا يا جدّي ،وهنا �أ ّذن امل�ؤ ِّذن ل�صالة الع�شاء ،فتوجه عمرو برفقةجدّه �إلى امل�سجد لأداء ال�صالة.
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أستفيد من هذه القصة :
ي�صعـب عليه �شيء.
 -١اهلل تعالى قدير ال ْ
ُ -٢ك ُّـل املخلوقات تـُطيع اهلل تعالى وال تـع�صـيه.
 -٣يحفظ اهلل تعالى عباده امل�ؤمنني وي�ستجيب دعا َءهم.
 -٤امل�ؤمن يلج�أ �إلى اهلل تعالى دائماً وي�ستغفره.

التقويم :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة:
�أ -بعث اهلل تعالى يون�س عليه ال�سالم �إلى �أهل ................... .............. .............. .............. ........
ب� -أمـ َ َر ا ُ
هلل تعالى � .................................................................أن يبتلع يون�س عليه ال�سالم.
ت� -أنبت اهلل تعالى �شجرة  .............. ....................................على �سيدنا يون�س عليه ال�سالم.
 -٢ماذا فعل ركاب ال�سفينة ملا �أو�شكوا على الغرق وارتفعت الأمواج؟
� -3إلى ماذا دعا يون�س عليه ال�سالم قومه؟

ن�شاط ختامي

�أحفظ قوله تعالى
(ال �إله �إال �أنت �سبحانك �إين كنت من الظاملني)
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الدرس

اآلداب

الخامس والثالثون

�آداب ق�ضاء احلاجة
راعي بع�ض الأمور عند دخول احل ّمام ُت�س ّمى ( �آداب ق�ضاء احلاجة) ومنها :
على امل�سلم �أن ُي َ
خل ْبث وا َ
� -١أقول قبل �أن �أدخل (:ب�سم اهلل ؛ اللهم �إين �أعوذ بك من ا ُ
خلبائِث )  ،ثم �أدخل
بال ّرجل الي�سرى.

ّ
أفكر

ما املق�صود باخلبث واخلبائث  ،وملاذا ن�ستعيذ منهما قبل دخول اخلالء؟

 -٢ال �أدخل ومعي �شي ٌء فيه ا�سم اهلل تعالى (كامل�صحف مث ً
ال).
� -٣أ�ستـرت وال �أك�شف عورتي �أو �أق�ضي حاجتي �أمام النا�س �أو يف طريقهم.
 -٤ال �أتكلم يف احلمام �إال حلاجة؛ فال �أر ّد ال�سالم �أو �أذكر ا�سم اهلل تعالى .
 -٥التح ّرز من الب ْول والغائط  ،وا�ستخدام املاء بعد االنتهاء من ق�ضاء احلاجة يف التنظيف.

ّ
أفكر

ماذا �أفعل �إن مل �أجد املاء يف احلالة ال�سابقة؟

� -٦أ�ستعمل يدي الي�سرى يف �إزالة الأو�ساخ والنجا�سات .
� -٧أغ�سل يديّ جيداً باملاء وال�صابون .
� -٨أخرج من احلمام بال ّرجل اليمنى م�ستغفراً اهلل تعالى قائ ً
ال ( غفرانك) .

نشاط

�أذكر �آداباً �أخرى لق�ضاء احلاجة و�أعر�ضها على جمموعتي
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أستفيد من الدرس :
 -١امل�سلم ي�ستحي من اهلل تعالى ومن النا�س ،فال يك�شف عورته �أمام � ٍ
أحد بل ي�سترت ويت�أ ّدب.
 -٢امل�سلم ال ي�ؤذي النا�س بق�ضاء حاجته يف طرقهم �أو حدائقهم ومتنزهاتهم؛ فهذا الفعل
ُيغ�ضب اهلل تعالى.

التقويم :
� -١أملأ الفراغ فيما يلي بالإجابة ال�صحيحة :
�أ� -أدخل اخلالء بال ّرجل ....................................و�أخرج بال ّرجل...........................................
خل ْبث هم  ،........................................:وا َ
ب-ا ُ
خلبائث ّ
هن ..................................................:
ت� -أ�ستعمل اليد ......................................................................يف �إزالة الأو�ساخ واال�ستنجاء.
ث -بعد �أن �أخرج من احلمام �أقول ...........................................
� -٢أذكر فائدتني �إ�ضافيتني �أ�ستفيدهما من الدر�س ال�سابق .

ن�شاط ختامي

�أقر�أ احلديث ال�شريف التايل ثم �أ�ستخرج منه الأماكن التي
نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن ق�ضاء احلاجة فيها :

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
(اجتنبوا املالعن الثالث :البرُ از يف املوارد ،وقارعة الطريق ،والظل ) k

k
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رواه �أبو داود وابن ماجه وح�سنه الألباين.

املــراجع
 -١القر�آن الكرمي
 - ٢ريا�ض ال�صاحلني  :الإمام النووي
 - 3مناء ؛ منهج بناء ال�شخ�صية الإ�سالمية من الر�ضاعة �إلى ما بعد اجلامعة :
م�ؤ�س�سة املربي
 -4فقه ال�سنة للأطفال ؛ حامد طاهر
 -5الأ�سا�س يف تربية براعم الإ�سالم  :م�صطفى دياب
 -6براعم الإ�سالم يف العلوم ال�شرعية  :جمال القر�ش
 -7الآداب الإ�سالمية للطفل امل�سلم  :حممود امل�صري
 -8الرحيق املختوم  :املباركفوري
 -9طرائق تدري�س الرتبية الإ�سالمية و�أ�ساليبها وتطبيقاتها العملية  :د .نا�صر
اخلوالدة
 -10دليل ال�سلوك املميز  :مها كاتبة
� -11سل�سلة هذا خلق اهلل  :لورا هاول
 -12و�صف اجلنة للم�سلم ال�صغري  :عديل عبد الر�ؤوف الغزايل
� -13سل�سلة حكايات من القر�آن � :سمري حلبي
� -14سل�سلة ق�ص�ص الأنبياء � :أ�سماء النجار
� -15صحتي و�سالمتي � :صالح الدين حممد
 -16الرفق باحليوان  :حممود مطرجي
 -17احفظ الأذكار ثم لون  :دار القا�سم
 -18ار�سم ولون التوحيد  :دار القا�سم
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جمعية الكتاب والسنة
قسم الشؤون التربوية وإعداد المناهج
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ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
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