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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  2121صفحة صفحة   ––وصفاتهم وصفاتهم   السالمالسالمبالرسل عليهم بالرسل عليهم   إيمانيإيماني  ::األولاألولالدرس الدرس 

، يكتمل به إيمان العبد ومن دونه يضل ، يكتمل به إيمان العبد ومن دونه يضل أصل من أصول اإليمانأصل من أصول اإليمان  عليهم السالمعليهم السالم  اإليمان بالرسلاإليمان بالرسل

  ويخسر ...ويخسر ...

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ""وإن من أمة إال خال فيها نذير وإن من أمة إال خال فيها نذير التصديق الجازم بأن هللا بعث في كل أمة رسوالً يدعوهم إلى عبادة هللا وحده " التصديق الجازم بأن هللا بعث في كل أمة رسوالً يدعوهم إلى عبادة هللا وحده " 

ومن أصول اإليمان ومن أصول اإليمان   واجبواجب

  كفركفرومن أنكره فقد ومن أنكره فقد 

المسلم مأمور باإليمان بالرسل جميعاً من غير تفريق، فيؤمن بهم المسلم مأمور باإليمان بالرسل جميعاً من غير تفريق، فيؤمن بهم 

  إجماالً وتفصيالً إجماالً وتفصيالً 

  تنام أعينهم وال تنام قلوبهمتنام أعينهم وال تنام قلوبهم  العصمةالعصمة  الوحيالوحي

  ال تأكل األرض أجسادهمال تأكل األرض أجسادهموو  أحياء في قبورهمأحياء في قبورهم  يدفنون حيث يموتونيدفنون حيث يموتون  يخيرون عند الموتيخيرون عند الموت

  

  الصدق واألمانةالصدق واألمانة

  الفطانةالفطانة

 الفطانة
  الذكورةالذكورة

  بهم من غير تفريقبهم من غير تفريق  اإليماناإليمان
  التصديق بكل ما جاؤوا بهالتصديق بكل ما جاؤوا به

  وجوب طاعتهم وعدم مخالفتهموجوب طاعتهم وعدم مخالفتهم

  

  --بيّن معنى اإليمان بالرسل بيّن معنى اإليمان بالرسل   التقويم :التقويم :

اكتب اثنين من خصائص األنبياء اكتب اثنين من خصائص األنبياء 

عدد صفتين من صفات عدد صفتين من صفات   ––والمرسلين والمرسلين 

اكتب اثنين من واجباتك تجاه اكتب اثنين من واجباتك تجاه   --الرسل الرسل 

اكتب وظيفتين اكتب وظيفتين   ––  الرسل عليهم السالمالرسل عليهم السالم

  من وظائف الرسل عليهم السالممن وظائف الرسل عليهم السالم

  العلم وتزكية النفسالعلم وتزكية النفس

  ذكر هللا وشكرهذكر هللا وشكره

  اكتساب القدوةاكتساب القدوة  عزةعزةالال

  التسليم بالقضاء والقدرالتسليم بالقضاء والقدر

  األمن والرشاداألمن والرشاد

  الهداية والسعادةالهداية والسعادة

لقد مّن هللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوالً منهم لقد مّن هللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوالً منهم " " 

  ""يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم " " 

  ""  الخيرةالخيرة

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم " "   ""  واشكروا لي وال تكفرونواشكروا لي وال تكفرونفاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم " " 

  ""  األمن وهم مهتدوناألمن وهم مهتدون

  ""  فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقىفمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى" "   ""  وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنينوهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين" "   ""  لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنةلقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة" " 

  الدعوة إلى هللاالدعوة إلى هللا  التبليغالتبليغ

  إقامة الحجةإقامة الحجة  إصالح النفوس وتطهيرهاإصالح النفوس وتطهيرها

عن عائشة رضي هللا عن عائشة رضي هللا   حديث حفظ :حديث حفظ :

يقول: يقول:   عنها قالت: سمعت رسول هللا عنها قالت: سمعت رسول هللا 

خير بين الدنيا خير بين الدنيا   ما من نبي يمرض إالما من نبي يمرض إال" " 

    ""واآلخرة واآلخرة 
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أي أن عبادة أمته ال تتقيد بمكان بل أي أن عبادة أمته ال تتقيد بمكان بل 

  يصلون في كل مكان بخالف السابقينيصلون في كل مكان بخالف السابقين

 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  3333صفحة صفحة   ––على األنبياء السابقين على األنبياء السابقين     فضل رسولي محمدفضل رسولي محمد  ::الثانيالثانيالدرس الدرس 

فضله فضله   منمنكلهم هادون مهديون، ال نفضل أحداً منهم على أحد إال كلهم هادون مهديون، ال نفضل أحداً منهم على أحد إال   األنبياء والرسلاألنبياء والرسل

    ......  بميزات عديدةبميزات عديدة    نبينا محمدنبينا محمدل هللا تعالى ل هللا تعالى فضّ فضّ هللا تعالى، وقد هللا تعالى، وقد 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

فضلت على األنبياء بست: فضلت على األنبياء بست:   ""قال : قال :   أن رسول هللا أن رسول هللا   عن أبي هريرة عن أبي هريرة 

أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي 

  ""ومسجدا ، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون ومسجدا ، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون   األرض طهورا  األرض طهورا  

  ،،ي هريرةي هريرةأبأب، اشتهر ب، اشتهر بعبدالرحمن بن صخر الدوسيعبدالرحمن بن صخر الدوسيهو هو 

هـ وكان أكثر الصحابة حفظا  ورواية هـ وكان أكثر الصحابة حفظا  ورواية   77سلم سنة سلم سنة أأ

قبل الهجرة قبل الهجرة   2121ا  ولد سنة ا  ولد سنة حديثحديث  53745374للحديث فروى للحديث فروى 

  هـ في المدينةهـ في المدينة  5959وتوفي سنة وتوفي سنة 

 

  وزكاه على خلقه أجمعين:وزكاه على خلقه أجمعين:  اختار هللا نبيه اختار هللا نبيه 

  فزكاه في عقله ونطقه وعلمه وبصره وقلبه وذكره وخلقهفزكاه في عقله ونطقه وعلمه وبصره وقلبه وذكره وخلقه

  الحديثالحديث  الفضائل الواردة فيالفضائل الواردة في

 

أي يجمع هللا له األمور الكثيرة في أي يجمع هللا له األمور الكثيرة في 

ذو ذو   القليلالقليليتكلم بالكالم يتكلم بالكالم   أوأو  الكتب قبلهالكتب قبله

  المعاني الكثيرةالمعاني الكثيرة

أي يحل الرعب والخوف والوهن في أي يحل الرعب والخوف والوهن في 

  قلوب أعدائه من مسافة مسيرة شهرقلوب أعدائه من مسافة مسيرة شهر

  فكانوا ال يصلون إال في أماكن العبادةفكانوا ال يصلون إال في أماكن العبادة

يؤخذ من الكفار والمقاتلين في الحرب من يؤخذ من الكفار والمقاتلين في الحرب من   أي ماأي ما

أموال وأسلحة بخالف غنائم السابقين الذين أموال وأسلحة بخالف غنائم السابقين الذين 

  كانت تنزل عليها نار من السماء فتأكلهاكانت تنزل عليها نار من السماء فتأكلها

 

عامة وشاملة لجميع عامة وشاملة لجميع   أي أن رسالته أي أن رسالته 

بخالف األنبياء السابقين بخالف األنبياء السابقين الخلق الخلق 

  فدعوتهم خاصة بأقوامهمفدعوتهم خاصة بأقوامهم

 

ما يحصل عليه ما يحصل عليه   --    ثالثة من خصائص النبيثالثة من خصائص النبي  اكتباكتب  --    أبوهريرةأبوهريرةاكتب نبذة مختصرة عن الصحابي اكتب نبذة مختصرة عن الصحابي التقويم :التقويم :

ما مصير الغنائم عند ما مصير الغنائم عند   ––  ريق الجهاد من مال وسالح يسمى .....................ريق الجهاد من مال وسالح يسمى .....................المسلمون من الكفار عن طالمسلمون من الكفار عن ط

  ما معنى جوامع الكلم؟ ما معنى جوامع الكلم؟   ––  ؟؟ما المقصود بخاتم األنبياءما المقصود بخاتم األنبياء  ––  ؟؟األنبياء السابقيناألنبياء السابقين

  فالمسلم يقتدي به في أخالقه وأقواله وتصرفاته كلهافالمسلم يقتدي به في أخالقه وأقواله وتصرفاته كلها

أي أنه آخر األنبياء وال نبي بعده حتى أي أنه آخر األنبياء وال نبي بعده حتى 

  قيام الساعةقيام الساعة
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  الماديالمادياإليذاء اإليذاء 

وتهديده وتهديده   توعد النبي توعد النبي الضغط النفسي: الضغط النفسي: 

االتهام االتهام   ––  والحديث مع أبي طالبوالحديث مع أبي طالب

اتهامه بالسحر اتهامه بالسحر بالباطل وقلب الحقائق : بالباطل وقلب الحقائق : 

الكذب / وصفه بالجنون / اتهامه بنظم الكذب / وصفه بالجنون / اتهامه بنظم وو

اإلعراض عن سماع اإلعراض عن سماع   ––  القرآن من عندهالقرآن من عنده

  التفاوض والمساومةالتفاوض والمساومة  ––الدعوة الدعوة 

وضع الشوك أمام بيته )أم جميل وضع الشوك أمام بيته )أم جميل 

وضع وضع   ––زوجة أبي لهب( زوجة أبي لهب( 

األوساخ )فوضعوا أمعاء البعير األوساخ )فوضعوا أمعاء البعير 

وهو ساجد عند وهو ساجد عند   على ظهره على ظهره 

التخطيط التخطيط   ––الخنق الخنق   ––الكعبة( الكعبة( 

  للقتل أو الحبس أو النفيللقتل أو الحبس أو النفي

كما حدث لخباب بن كما حدث لخباب بن   التعذيب:التعذيب:

وسومه سوء وسومه سوء   األرت األرت 

  العذابالعذاب

قررت قريش مقاطعة بني هاشم )إال أبا لهب( قررت قريش مقاطعة بني هاشم )إال أبا لهب( 

فعلقوا صحيفة في جوف الكعبة بأنهم ال فعلقوا صحيفة في جوف الكعبة بأنهم ال 

يبايعونهم وال يزوجونهم فانحاز بنو هاشم يبايعونهم وال يزوجونهم فانحاز بنو هاشم 

شرق مكة شرق مكة   شعب أبي طالبشعب أبي طالبوبنو المطلب إلى وبنو المطلب إلى 

وقطعت عنهم قريش كل المؤن إال ما كان وقطعت عنهم قريش كل المؤن إال ما كان 

وبعد وبعد   الحرمالحرم  يأتيهم من الوفود في األشهريأتيهم من الوفود في األشهر

على الحصار الجائر أخذت على الحصار الجائر أخذت سنوات سنوات   33مرور مرور 

الحمية مجموعة من كبار قريش بنقض الحمية مجموعة من كبار قريش بنقض 

الصحيفة فعارضهم أبوجهل لكنهم دخلوا الصحيفة فعارضهم أبوجهل لكنهم دخلوا 

وا األرضة أكلتها إال وا األرضة أكلتها إال ددالكعبة لتمزيقها فوجالكعبة لتمزيقها فوج

  )باسمك اللهم()باسمك اللهم(

كما حدث ألسرة كما حدث ألسرة   القتل:القتل:

عمار فقتل أبوه ياسر وأمه عمار فقتل أبوه ياسر وأمه 

  سميةسمية

  إظهار شعائر الدين للناسإظهار شعائر الدين للناس  ––إسالم بعض رجاالت مكة إسالم بعض رجاالت مكة   ––إعالن الدعوة اإلسالمية إعالن الدعوة اإلسالمية 

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  4242صفحة صفحة   ––    ييدعوة رسولدعوة رسول  مراحلمراحل  ::الثالثالثالثالدرس الدرس 

، فتحمل الصعاب ، فتحمل الصعاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النورليخرج الناس من الظلمات إلى النور  نبي نبي أرسل هللا عز وجل الأرسل هللا عز وجل ال

  والشدائد في سبيل دعوته، فبلّغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ... والشدائد في سبيل دعوته، فبلّغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

فيها على الدعوة وأرواح فيها على الدعوة وأرواح   حتى يحافظ النبي حتى يحافظ النبي اإلسالم على ألصق الناس به ، وكانت سرية اإلسالم على ألصق الناس به ، وكانت سرية   عرض فيها النبي عرض فيها النبي 

  المسلمين من بطش أهل مكةالمسلمين من بطش أهل مكة

  بن أبي طالب بن أبي طالب   عليعلي  زيد بن حارثة زيد بن حارثة   أبوبكر الصديق أبوبكر الصديق   رضي هللا عنهارضي هللا عنها  خديجة بنت خويلدخديجة بنت خويلد

  )حواري رسول هللا)حواري رسول هللا  الزبير بن العوام الزبير بن العوام   --  عثمان بن عفان عثمان بن عفان   جمع من الصحابة الكرام منهم:جمع من الصحابة الكرام منهم:  أسلم على يد الصديق أسلم على يد الصديق 

   )سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص   --وابن عمته صفية( وابن عمته صفية   من أخوال النبي( من أخوال النبي())  

" "   فاصدع بما تؤمرفاصدع بما تؤمراإلسالم على قريش بعد نزول قوله تعالى " اإلسالم على قريش بعد نزول قوله تعالى "   فيها النبي فيها النبي عرض عرض 

  على جبل الصفا وجهر بالدعوةعلى جبل الصفا وجهر بالدعوة  فصعد النبي فصعد النبي 

فكان أسوأ الناس رداً عليه عمه أبو لهب حيث قال له: تباً فكان أسوأ الناس رداً عليه عمه أبو لهب حيث قال له: تباً 

  لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل هللا سورة المسدلك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل هللا سورة المسد

  أول من أسلم من المواليأول من أسلم من الموالي

 

  أول من أسلم من النساءأول من أسلم من النساء

 

  أول من أسلم من الرجالأول من أسلم من الرجال

 

  أول من أسلم من الصبيانأول من أسلم من الصبيان

 

  --في البداية سرية في البداية سرية   علل : كانت دعوة النبي علل : كانت دعوة النبي   --  األمور التي ارتكزت عليها دعوة النبي األمور التي ارتكزت عليها دعوة النبي اذكر اثنين من اذكر اثنين من   التقويم :التقويم :

        ؟؟من أول من أسلم من الرجالمن أول من أسلم من الرجال  ––ألذى قومه ألذى قومه   اكتب موقفاً مما تحفظ يدل على تحمل النبي اكتب موقفاً مما تحفظ يدل على تحمل النبي 

بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما خيالً خيالً أن أن   أرأيتكم لو أخبرتكمأرأيتكم لو أخبرتكم  ""  ::    قالقال

  ""قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد   جربنا عليك إال صدقاً،جربنا عليك إال صدقاً،

  

  الدعوة لمكارم األخالقالدعوة لمكارم األخالق  باليوم اآلخرباليوم اآلخر  اإليماناإليمان  توحيد هللا توحيد هللا 

  ""  قم فأنذرقم فأنذر  يا أيها المدثريا أيها المدثربدأت هذه المرحلة بنزول قوله تعالى: " بدأت هذه المرحلة بنزول قوله تعالى: " 

  

  المتصفون باألمانة والمسؤوليةالمتصفون باألمانة والمسؤولية  ––ذوو العقول الراجحة ذوو العقول الراجحة   ––أهل الثقة أهل الثقة   اختيار النخبة األولى:اختيار النخبة األولى:  ررييمعايمعاي

  

  إعالن الدعوة لكافة الناسإعالن الدعوة لكافة الناس

  أول مركز دعوي إسالمي )كان يجتمع فيها قرابة األربعين فرداً(أول مركز دعوي إسالمي )كان يجتمع فيها قرابة األربعين فرداً(

 

  اإليذاء المعنوياإليذاء المعنوي

  االعراض عن المشركين وعدم مقاومتهماالعراض عن المشركين وعدم مقاومتهم

  



                                                                                                                                    4  

 

 بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  5555صفحة صفحة   ––  إلى الحبشةإلى الحبشة  هجرة صحابة رسولي هجرة صحابة رسولي   ::الرابعالرابعالدرس الدرس   

رع له رع له إذا منع اإلنسان من العبادة وحورب في دينه ش  إذا منع اإلنسان من العبادة وحورب في دينه ش  خلق هللا عز وجل اإلنسان لعبادته ... فخلق هللا عز وجل اإلنسان لعبادته ... ف

  ......  ترك هذا البلد والهجرة إلى بالد أخرى فرارا  بدينهترك هذا البلد والهجرة إلى بالد أخرى فرارا  بدينه

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عادل وال يظلم عنده أحدعادل وال يظلم عنده أحد( ( ييالنجاشالنجاشا )ا )هذه البالد ألن حاكمههذه البالد ألن حاكمه  اختار النبي اختار النبي 

  ملخص الهجرة األولىملخص الهجرة األولى

  عثمان بن عفان عثمان بن عفان لى رأسهم لى رأسهم كان عكان عوومن البعثة، من البعثة، الخامسة الخامسة كانت الهجرة في السنة كانت الهجرة في السنة 

  مصعب بن عمير مصعب بن عمير وو  أم سلمةأم سلمةووأبوسلمة أبوسلمة وو  رقية بنت النبي رقية بنت النبي وزوجته وزوجته 

  نساءنساء  44رجالً و رجالً و   1212كان عدد المهاجرين كان عدد المهاجرين 

  ملخص الهجرة الثانيةملخص الهجرة الثانية

    كانت هذه الهجرة أشق لتيقظ قريش وترصدها للمسلمينكانت هذه الهجرة أشق لتيقظ قريش وترصدها للمسلمين

جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب منهم منهم   رجالً رجالً   8383كان عدد المهاجرين كان عدد المهاجرين 

  عبدهللا بن مسعود عبدهللا بن مسعود وو   منهم أم حبيبة منهم أم حبيبة   امرأةامرأة  1818و و

  بنت أبي سفيان رضي هللا عنهابنت أبي سفيان رضي هللا عنها

  الحة قريش مع النبي الحة قريش مع النبي خبر مصخبر مصأشيع أشيع بعد ثالثة أشهر بعد ثالثة أشهر 

فرجع المهاجرون إلى مكة فوجدوا أن األمر غير صحيح ، فرجع المهاجرون إلى مكة فوجدوا أن األمر غير صحيح ، 

  فكانت الهجرة الثانيةفكانت الهجرة الثانية

راء النجاشي راء النجاشي أعطى عمرو بن العاص وزأعطى عمرو بن العاص وز

  الهدايا، ثم كلم النجاشي وقال لهالهدايا، ثم كلم النجاشي وقال له

 

إن ناساً من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا إن ناساً من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا 

  بدين مبتدع ال نعرفه نحن وال أنتمبدين مبتدع ال نعرفه نحن وال أنتم

ال وهللا ال أسلم قوماً جاوروني ونزلوا بالدي ال وهللا ال أسلم قوماً جاوروني ونزلوا بالدي 

  واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهمواختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم

أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل الميتة أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل الميتة 

ونأتي الفواحش ونقطع األرحام ونسيء الجوار حتى ونأتي الفواحش ونقطع األرحام ونسيء الجوار حتى 

بعث هللا إلينا رسوالً نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته بعث هللا إلينا رسوالً نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته 

  ......  فدعانا إلى توحيد هللافدعانا إلى توحيد هللا

ثم قرأ عليه فواتح ثم قرأ عليه فواتح 

سورة مريم فبكى سورة مريم فبكى 

  وقال وقال النجاشي النجاشي 

  إن هذا والذي جاء به عيسى إن هذا والذي جاء به عيسى 

.. اذهبا .. اذهبا يخرج من مشكاة واحدة .يخرج من مشكاة واحدة .

  وهللا ال أسلمهم إليكما أبداً وهللا ال أسلمهم إليكما أبداً 

لما رأت قريش استقرار المهاجرين في أرض الحبشة أرسلت عمرو لما رأت قريش استقرار المهاجرين في أرض الحبشة أرسلت عمرو 

  بن العاص وعبدهللا بن أمية مع الكثير من الهدايا والعطايا إلغرائه بهابن العاص وعبدهللا بن أمية مع الكثير من الهدايا والعطايا إلغرائه بها

 

فدعا النجاشي المهاجرين وكان المتحدث هو الصحابي جعفر فدعا النجاشي المهاجرين وكان المتحدث هو الصحابي جعفر 

  فقال لهفقال له    بن أبي طالببن أبي طالب

 

  تعرف أهل الحبشة على الدين الجديدتعرف أهل الحبشة على الدين الجديد  ––  ممارسة شعائر الدين بأمن وأمانممارسة شعائر الدين بأمن وأمان  ––  ضمان سالمة المهاجرينضمان سالمة المهاجرين  من آثارها :من آثارها :

 

  ––بالطمأنينة على أصحابه بالطمأنينة على أصحابه   شعور النبي شعور النبي   --  وفراق الدياروفراق الديار  تمسك المؤمنين بدينهم والصبر على األذىتمسك المؤمنين بدينهم والصبر على األذى  من آثارها :من آثارها :

  النجاشيالنجاشيإسالم إسالم   --الهزيمة المعنوية لقريش بعد فشلهم في استرجاع المسلمين الهزيمة المعنوية لقريش بعد فشلهم في استرجاع المسلمين 

 

  ما سبب اختيار النبي ما سبب اختيار النبي   ––  بيّن هدف الهجرة األولى وعدد المهاجرين فيهابيّن هدف الهجرة األولى وعدد المهاجرين فيها  ––  ؟؟متى تشرع الهجرة للمسلممتى تشرع الهجرة للمسلم  التقويم :التقويم :

من قائل العبارة التالية وما وجه من قائل العبارة التالية وما وجه   --  للحبشةللحبشة  األولىاألولىاكتب اثنين من آثار الهجرة اكتب اثنين من آثار الهجرة   --  ؟؟بالد الحبشة ليهاجر إليها المسلمونبالد الحبشة ليهاجر إليها المسلمون

  اكتب اثنين من آثار الهجرة الثانية.اكتب اثنين من آثار الهجرة الثانية.  ––" "   أسلمهم إليكما أبداً أسلمهم إليكما أبداً انطلقا وهللا ال انطلقا وهللا ال   ""االستفادة منها : االستفادة منها : 

  

  فرد عليه النجاشي قائالً فرد عليه النجاشي قائالً 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  6464صفحة صفحة   --  صالتي في وقتهاصالتي في وقتها  ::خامسخامسالدرس الالدرس ال

فعن ابن فعن ابن   األعمال عند هللا األعمال عند هللا   أفضلأفضلاعلم عزيزي الطالب أن أداء الصالة في وقتها من اعلم عزيزي الطالب أن أداء الصالة في وقتها من 

  ""  وقتها...وقتها...للالصالة الصالة " " ؟ قال ؟ قال العمل أفضلالعمل أفضلأي أي   قال: سألت رسول هللا قال: سألت رسول هللا   مسعود مسعود 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

إلنسان الصالة عن وقتها بدون إلنسان الصالة عن وقتها بدون إذا أخر اإذا أخر ا

ً   عذر فإنه يأثمعذر فإنه يأثم ً إثماً عظيما وعليه التوبة وعليه التوبة   إثماً عظيما

  وقضاء الصالةوقضاء الصالة  والندموالندم  واالستغفارواالستغفار

 

نسي صالة أو نام عنها نسي صالة أو نام عنها   منمن" "   لقول النبي لقول النبي 

  ""  إذا ذكرهاإذا ذكرها  فكفارتها أن يصلهافكفارتها أن يصلها

  الفجرالفجرمن بعد صالة من بعد صالة 

  حتى ترتفع الشمسحتى ترتفع الشمس

  قيد رمحقيد رمح

من بعد صالة العصر من بعد صالة العصر 

  حتى تغرب الشمسحتى تغرب الشمس
عند قيام الشمس وسط عند قيام الشمس وسط 

  السماء حتى تزولالسماء حتى تزول

حدد الوقت االختياري حدد الوقت االختياري   ––عّرف الوقت االختياري عّرف الوقت االختياري   ––  دلل على ما تقولدلل على ما تقول  ؟؟أفضل األعمال عند هللا تعالىأفضل األعمال عند هللا تعالى  ماما  التقويم:التقويم:

    --  ماذا يفعل من نام عن صالة أو نسيها؟ماذا يفعل من نام عن صالة أو نسيها؟  --  ؟؟ر عذرر عذرما حكم من أخر الصالة عن وقتها لغيما حكم من أخر الصالة عن وقتها لغي  ––واالضطراري لصالة الفجر واالضطراري لصالة الفجر 

  صالة التطوع فيها؟صالة التطوع فيها؟ما األوقات المنهي عن ما األوقات المنهي عن 

بداية بداية 

  الوقتالوقت

  نهايةنهاية

  الوقتالوقت

  من زوال الشمس عن وسط السماءمن زوال الشمس عن وسط السماء

 

  أن يصير ظل كل شيء مثلهأن يصير ظل كل شيء مثله

 

  من طلوع الفجر الصادقمن طلوع الفجر الصادق

 

  ىىإلإل

  االسفار البيّناالسفار البيّن

 

  من بلوغ ظل كل شيء مثلهمن بلوغ ظل كل شيء مثله

 

  أن يصير ظل كل شيء مثليهأن يصير ظل كل شيء مثليه

 

  من اصفرار الشمس إلى قبيل الغروبمن اصفرار الشمس إلى قبيل الغروب

 

  بلوغ ظل كل شيء مثلهبلوغ ظل كل شيء مثله

 

  إلى طلوع الشمسإلى طلوع الشمس

 

  إلىإلى

  إلىإلى

  بزمن يكفي ألدائهابزمن يكفي ألدائها

  إلىإلى
  من غروب الشمسمن غروب الشمس

 

  ما بعد الغروب بقليلما بعد الغروب بقليل

 

  غياب الشفق األحمرغياب الشفق األحمر

 

  وجب عليه أداؤها فوراً وجب عليه أداؤها فوراً 

  حديث حفظحديث حفظ 

  صالته باطلةصالته باطلة

  ألنه صلى قبل الوقتألنه صلى قبل الوقت 

  إلىإلى
  من غياب الشفق األحمرمن غياب الشفق األحمر

 

  آخر الثلث األول من الليلآخر الثلث األول من الليل

 

  إلى قبيل طلوع الفجرإلى قبيل طلوع الفجر

 

هو الوقت المحدد شرعاً ألداء الصالة فيه هو الوقت المحدد شرعاً ألداء الصالة فيه 

  عذر شرعيعذر شرعي  بالبال  ههويأثم من أخرها عنويأثم من أخرها عن

وقد ورد تحديد أوقات الصلوات في القرآن الكريم والسنة وقد ورد تحديد أوقات الصلوات في القرآن الكريم والسنة لكل صالة وقت شرعي خاص بها له بداية ونهاية، لكل صالة وقت شرعي خاص بها له بداية ونهاية، 

الذي يجوز تأخير الصالة إليه الذي يجوز تأخير الصالة إليه هو الوقت هو الوقت   النبوية الشريفة بدقة تامة، فإليك أوقات الصلوات:النبوية الشريفة بدقة تامة، فإليك أوقات الصلوات:

  لمن له عذر: كنوم أو مرضلمن له عذر: كنوم أو مرض
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  7272صفحة صفحة   ––الكذب الكذب   أصون لساني عنأصون لساني عن  الدرس السادس:الدرس السادس:

كر هللا وشكره كر هللا وشكره ذذأن يستغله في أن يستغله في   يهيهاللسان من نعم هللا العظيمة على اإلنسان ، لذا يستوجب علاللسان من نعم هللا العظيمة على اإلنسان ، لذا يستوجب عل

ون في النار بسبب حصائد ون في النار بسبب حصائد ألن كثير من الناس يكبألن كثير من الناس يكب، ، إال بما يرضي هللا إال بما يرضي هللا   فيهفيهوحمده وأن ال يتكلم وحمده وأن ال يتكلم 

  ......  ألسنتهمألسنتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلخبار بالشيء على خالف ما هو عليهاإلخبار بالشيء على خالف ما هو عليه

    الكذب على هللا ورسولهالكذب على هللا ورسوله  الكذب على الناسالكذب على الناس

الكذب من الكذب من   مفتاح لكل الموبقاتمفتاح لكل الموبقات

كبائر كبائر 

  الذنوبالذنوب

 

ً تقول الحق ولو كتقول الحق ولو ك ً نت مازحا   نت مازحا

 

  المتخاصمينالمتخاصمينفي الصلح بين في الصلح بين 

 

  في الحربفي الحرب

 

  بين الزوجين ليتراضوابين الزوجين ليتراضوا

 

  التقويم :التقويم :

  ––تب صورتين من صور الكذب على الناس تب صورتين من صور الكذب على الناس اكاك  --  ما حكم الكذب ؟ وما أشد وأشنع أنواعه ؟ما حكم الكذب ؟ وما أشد وأشنع أنواعه ؟  --الكذب الكذب     عّرفعّرف

  ما المواضع التي يباح الكذب فيها وما ضوابط ذلكما المواضع التي يباح الكذب فيها وما ضوابط ذلك

  مغالق لكل الخيراتمغالق لكل الخيرات

وهو أشد أنواعه وخاصة إذا تعّمد أن وهو أشد أنواعه وخاصة إذا تعّمد أن 

  يحلل حراماً أو يحّرم حالالً يحلل حراماً أو يحّرم حالالً 

لبر، وإن البر يهدي إلى الجنة، لبر، وإن البر يهدي إلى الجنة، : " إن الصدق يهدي إلى ا: " إن الصدق يهدي إلى اقال قال 

وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى 

الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى 

  يكتب عند هللا كذاباً "يكتب عند هللا كذاباً "

  تصاحب الصالحينتصاحب الصالحين

 
  تكثر من ذكر هللاتكثر من ذكر هللا

 

  تعود لسانك على الكلمة الطيبةتعود لسانك على الكلمة الطيبة

 

  الكذب إلضحاك الناسالكذب إلضحاك الناس

 

  الكذب في الحديثالكذب في الحديث

 

  شهادة الزورشهادة الزور

 

  المبالغة في المدحالمبالغة في المدح

 

  تسويق السلعتسويق السلع

 

ويل للذي يحدث الحديث ويل للذي يحدث الحديث ""  ""إذا حّدث كذبإذا حّدث كذب""

  ""ليضحك به القومليضحك به القوم

لما فيها من هدر للحقوق وأكل لما فيها من هدر للحقوق وأكل 

  األموال وتزكية غير المؤهلاألموال وتزكية غير المؤهل

فاالطراء الزائد يؤدي فاالطراء الزائد يؤدي 

  لقول غير الحقلقول غير الحق

ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم: رجل حلف ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم: رجل حلف ""

  ""ها أكثر مما أعطى وهو كاذبها أكثر مما أعطى وهو كاذبعلى سلعة لقد أعطى بعلى سلعة لقد أعطى ب

أال يترتب عليه أال يترتب عليه   ––أن تكون هناك ضرورة ومصلحة محققة أن تكون هناك ضرورة ومصلحة محققة 

  أن تكون على قدر الحاجة الداعية أن تكون على قدر الحاجة الداعية   ––محرم أو ضرر محرم أو ضرر 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  7979صفحة صفحة   ––  أحافظ على أسرار اآلخرينأحافظ على أسرار اآلخرين  ::السابعالسابعالدرس الدرس 

  حفظ األسرار من أعظم األمانات التي توثق العالقات االجتماعية بين الناس وتعززها ...حفظ األسرار من أعظم األمانات التي توثق العالقات االجتماعية بين الناس وتعززها ...  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محرم محرم 

 

  --  ؟؟وجه االستفادة من العبارةوجه االستفادة من العبارةمن القائل وما من القائل وما   ""  وهللا لو حدثت به أحداً لحدثتك يا ثابتوهللا لو حدثت به أحداً لحدثتك يا ثابت  ""  ––إفشاء السر إفشاء السر   عرفعرف  التقويم:التقويم:

 ً ً متى يكون إفشاء السر مستحبا   عدد ثالثة من الوسائل المعينة على حفظ السرعدد ثالثة من الوسائل المعينة على حفظ السر  ––اكتب اثنين من أضرار إفشاء السر اكتب اثنين من أضرار إفشاء السر   ––؟ ؟ متى يكون إفشاء السر مستحبا

  فساد المروءةفساد المروءة

 

  فقدان الثقةفقدان الثقة

 

  نشر السر وإذاعته بين الناس بالكتابة أو اإلشارة أو الكالمنشر السر وإذاعته بين الناس بالكتابة أو اإلشارة أو الكالم

ً وأمره بأن ال يفتحه إال بعد مسيرة يومين وأال   النبي النبي   أرسلهأرسله ً وأمره بأن ال يفتحه إال بعد مسيرة يومين وأال قائداً على إحدى السرايا وكتب له كتابا قائداً على إحدى السرايا وكتب له كتابا

إذا نظرت إذا نظرت من أصحابه للعمل بما فيه، فسار وما فتح الكتاب إال بعد مسير اليومين فإذا فيه: " من أصحابه للعمل بما فيه، فسار وما فتح الكتاب إال بعد مسير اليومين فإذا فيه: " أحداً أحداً يستكره يستكره 

ً وتع ً وتعفي كتابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا " فأخبر " فأخبر   لم لنا من أخبارهملم لنا من أخبارهمفي كتابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا

  أصحابه فمضوا جميعاً ولم يتخلف منهم أحد أصحابه فمضوا جميعاً ولم يتخلف منهم أحد 

يوماً فبكت بكاًء شديداً ثم ساّرها ثانية فضحكت، فلما سألتها عائشة رضي هللا عنها قالت: يوماً فبكت بكاًء شديداً ثم ساّرها ثانية فضحكت، فلما سألتها عائشة رضي هللا عنها قالت:   ساّرها النبي ساّرها النبي 

عزمت عليها عائشة رضي هللا عنها عزمت عليها عائشة رضي هللا عنها   " فلما توفي رسول هللا " فلما توفي رسول هللا   سرهسره  ما كنت أفشي على رسول هللا ما كنت أفشي على رسول هللا " " 

فبكت، ثم أخبرها بأنها سيدة فبكت، ثم أخبرها بأنها سيدة   بأن تخبرها فقالت أما اآلن فنعم، وأخبرتها بأنه أخبرها أنه قد اقترب أجله بأن تخبرها فقالت أما اآلن فنعم، وأخبرتها بأنه أخبرها أنه قد اقترب أجله 

  نساء هذه األمة فضحكتنساء هذه األمة فضحكت

جاءه يوماً وهو صغير يلعب مع الصبيان فأرسله لحاجة، فأبطأ على جاءه يوماً وهو صغير يلعب مع الصبيان فأرسله لحاجة، فأبطأ على   حّدث أنس صاحبه ثابت أن النبي حّدث أنس صاحبه ثابت أن النبي 

لحاجة، فقالت ماهي؟ فقال: إنها سر، قالت: لحاجة، فقالت ماهي؟ فقال: إنها سر، قالت:   ني النبي ني النبي أمه فلما جاء سألته عن سبب تأخره، فقال: أرسلأمه فلما جاء سألته عن سبب تأخره، فقال: أرسل

  ""وهللا لو حدثت به أحداً لحدثتك يا ثابت وهللا لو حدثت به أحداً لحدثتك يا ثابت أحداً، قال أنس: " أحداً، قال أنس: "   ال تحدث بسر رسول هللا ال تحدث بسر رسول هللا 

  التعرض لسخط هللا وغضبهالتعرض لسخط هللا وغضبه

 

  ذا كان فيه ضرر على صاحبهذا كان فيه ضرر على صاحبهإإ

  

  دفع ضرردفع ضررأو أو تزكية تزكية أو أو   مصلحةمصلحةإذا كان فيه إذا كان فيه 

  

  مستحبمستحب

 

  محاسبة النفسمحاسبة النفس

  

  المطالعة في كتب السلف الصالح واالقتداء بهمالمطالعة في كتب السلف الصالح واالقتداء بهم

  
  مصاحبة الصالحينمصاحبة الصالحين

  

  ضولضولتجنب الفتجنب الف

  

  إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيكإن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك

  

فإذا فإذا   رأيت أكثر الناس ال يتمالكون من إفشاء سرهمرأيت أكثر الناس ال يتمالكون من إفشاء سرهم

عجباً! كيف ضاقوا عجباً! كيف ضاقوا   ظهر عاتبوا من أخبروا به. فواظهر عاتبوا من أخبروا به. فوا

  بحبسه ثم الموا من أفشاه؟!بحبسه ثم الموا من أفشاه؟!
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  ب المدرسيب المدرسيبالكتابالكتا  8888صفحة صفحة   ––  أخطط لوقتيأخطط لوقتي  ::الثامنالثامنالدرس الدرس 

الحياة وكل لحظة تمر منه ال يمكن شراؤها أو الحياة وكل لحظة تمر منه ال يمكن شراؤها أو   ووأثمن ما يملكه اإلنسان الوقت ألن الوقت هأثمن ما يملكه اإلنسان الوقت ألن الوقت ه

ً على   ::الحسن البصريالحسن البصريقال قال   استعادتهااستعادتها ً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا ً على أدركت أقواما ً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا أدركت أقواما

  دراهمكم ودنانيركمدراهمكم ودنانيركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل   "": :   قال النبي قال النبي 

، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من ، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من عن عمره فيما أفناهعن عمره فيما أفناه

  ""  أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيم أبالهأين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيم أباله

  كالصالة والزكاة والصوم والحجكالصالة والزكاة والصوم والحج

 

أدركت أقواما  كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا  على دراهمكم أدركت أقواما  كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا  على دراهمكم ""  ––اهتم الدين اإلسالمي بالوقت. وضح ذلك اهتم الدين اإلسالمي بالوقت. وضح ذلك   التقويم:التقويم:

  ..الوقتالوقت  مضيعاتمضيعاتاكتب اثنين من اكتب اثنين من   --  ؟؟ما األسباب الدافعة للتخطيط لألوقاتما األسباب الدافعة للتخطيط لألوقات  ––من قائل العبارة وعالم تدل؟ من قائل العبارة وعالم تدل؟ " " ودنانيركمودنانيركم

 

  ن نشاطه الذي يستفيد منه في حياته الدنيوية واألخرويةن نشاطه الذي يستفيد منه في حياته الدنيوية واألخرويةالظرف الزمني الذي يؤدي فيه اإلنساالظرف الزمني الذي يؤدي فيه اإلنسا

 

استثمار وتنظيم الوقت المتاح إلنجاز األعمال المطلوبة استثمار وتنظيم الوقت المتاح إلنجاز األعمال المطلوبة 

  لهدف محددلهدف محدد

 

  إالإال  يقسميقسمال ال فاهلل عز وجل إذا أقسم فاهلل عز وجل إذا أقسم   ،،أهميتهأهميتهعلى على   وهذا القسم فيه بيانوهذا القسم فيه بيان

  ""والضحىوالضحى""  ""والليل إذا يغشىوالليل إذا يغشى""  ""والفجر وليال عشروالفجر وليال عشر""بعظيم قال تعالى: بعظيم قال تعالى: 

 

ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت 

  شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد علميشمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد علمي

 

 

عبدهللا بن عبدهللا بن   يقوليقول

  مسعود مسعود 

  

  إني ال يحل لي أن أضيع ساعة من عمريإني ال يحل لي أن أضيع ساعة من عمري

 

 

ابن عقيل ابن عقيل   يقوليقولوو

  النحويالنحوي

  
ا ا والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل موالوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل م

  عليك يضيععليك يضيع

 

 

يحيى بن يحيى بن   يقوليقولوو

  محمدمحمد

  

الوقت هو المسافة بين المولد والممات وهو الوقت هو المسافة بين المولد والممات وهو 

ال يمكن ال يمكن وكل لحظة تمضي وكل لحظة تمضي   يمر مّر السحابيمر مّر السحاب

  ... فاحرص على ما ينفك... فاحرص على ما ينفكدتها أو شراؤها دتها أو شراؤها استعااستعا

 

  تحقيق األهدافتحقيق األهداف

  االستفادة من الحياةاالستفادة من الحياة 

 

  توفير الوقت واإلنجازتوفير الوقت واإلنجاز

 

  القضاء على الفراغالقضاء على الفراغ

 

  تنمية الذات وتطويرهاتنمية الذات وتطويرها

 

  تحديد األهدافتحديد األهداف

 

  تسجيل كل ما يراد عملهتسجيل كل ما يراد عمله

  ململنجاز العنجاز العإلإلتدوين عدد الساعات والدقائق تدوين عدد الساعات والدقائق  

  إعداد موازنة بين الوقت واألعمالإعداد موازنة بين الوقت واألعمال 

 

  حجز وقت للطوارئحجز وقت للطوارئ

 
  ح الهدفح الهدفعدم وضوعدم وضو

  

  التسويف والتأجيلالتسويف والتأجيل

  

  سوء التنظيمسوء التنظيم

  

  الفوضىالفوضى
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معجزات لنبي هللا معجزات لنبي هللا ثالثة ثالثة   اكتباكتب  ––  ؟؟  ما معجزة نبي هللا صالح ما معجزة نبي هللا صالح   --  ؟؟ما المقصود بـ)اإلهانة(ما المقصود بـ)اإلهانة(  ––عرف المعجزة عرف المعجزة   التقويم:التقويم: 

    اكتب حكمتين من حكم تأييد الرسل بالمعجزاتاكتب حكمتين من حكم تأييد الرسل بالمعجزات  --  بعض معجزات نبي هللا عيسى بعض معجزات نبي هللا عيسى   عددعدد  ––  موسى موسى 

أمر خارق أمر خارق 

للعادة يظهر للعادة يظهر 

بعض بعض على يد على يد 

العوام تخلصاً العوام تخلصاً 

كما كما   من شدةمن شدة

حدث ألم أيمن حدث ألم أيمن 

حاضنة حاضنة 

  الرسول الرسول 

حين عطشت حين عطشت 

وهي صائمة وهي صائمة 

ولم يكن ولم يكن 

عندها ماء، عندها ماء، 

  فنزل لها دلوفنزل لها دلو

من السماء من السماء 

فشربت منه فشربت منه 

ولم تعطش ولم تعطش 

  أبداً بعد ذلكأبداً بعد ذلك

  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  106106صفحة صفحة   ––  أصدق بمعجزات أنبيائنا عليهم السالمأصدق بمعجزات أنبيائنا عليهم السالم  ::األولاألولالدرس الدرس 

ُوِجَد في كل أمة ُوِجَد في كل أمة ، ولكن ، ولكن الخيرالخير  علىعلىبالخلق أن أرسل لهم رسالً يدلونهم بالخلق أن أرسل لهم رسالً يدلونهم   من رحمة هللا من رحمة هللا 

  ......  رسله باآليات والمعجزاترسله باآليات والمعجزات  هللا هللا دعوة لذا فقد أيد دعوة لذا فقد أيد الال  علىعلىمعاندين ومستكبرين معاندين ومستكبرين 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  للداللةللداللةوهي اسم شامل لكل ما أعطاه هللا ألنبيائه وهي اسم شامل لكل ما أعطاه هللا ألنبيائه   ،،أطلق القرآن الكريم والسنة المطهرة اسم )آية( على المعجزةأطلق القرآن الكريم والسنة المطهرة اسم )آية( على المعجزة

    بخالف المعجزة فهي ال تأتي إال للتحديبخالف المعجزة فهي ال تأتي إال للتحديعلى صدقهم سواء قصد بها التحدي أم لم يقصد، على صدقهم سواء قصد بها التحدي أم لم يقصد، 

 

خارق خارق هي أمر هي أمر 

للعادة يظهره هللا للعادة يظهره هللا 

على يد نبي من على يد نبي من 

أنبيائه تصديقاً له أنبيائه تصديقاً له 

 ً ً في دعواه مقرونا  في دعواه مقرونا

بالتحدي مع عدم 

 المعارضة

  إثبات قدرة هللا تعالىإثبات قدرة هللا تعالى

 

  إثبات صدق الرسولإثبات صدق الرسول

 
  لرسول ورفع منزلتهلرسول ورفع منزلتهتكريم اتكريم ا

 
  إنذار الكافرين وتنبيه الغافلينإنذار الكافرين وتنبيه الغافلين

 

  هداية الخلقهداية الخلق

 

من معجزات من معجزات 

الرسل عليهم الرسل عليهم 

  السالمالسالم

 

: طلب قومه ) ثمود( صالح 

من الصخرة منه إخراج ناقة 

 فخرجت فلم يؤمنوا فأهلكهم هللا

: ألقاه قومه في النار : ألقاه قومه في النار إبراهيم إبراهيم 

 ً ، ومن طبيعة ، ومن طبيعة فخرج منها سالماً فخرج منها سالما

النار اإلحراق لكن هللا جعلها له النار اإلحراق لكن هللا جعلها له 

 ً ً برداً وسالما   برداً وسالما

  آيات بينات إلى بني إسرائيلآيات بينات إلى بني إسرائيل  تسعتسع: أرسله هللا ب: أرسله هللا بموسى موسى 

السنين وهو السنين وهو   اآلية األولى :اآلية األولى :

  الجدب والقحطالجدب والقحط

  الطوفانالطوفان  اآلية الثالثة :اآلية الثالثة :  نقص الثمراتنقص الثمرات  اآلية الثانية :اآلية الثانية :

  الضفادعالضفادع  اآلية السادسة :اآلية السادسة :  القملالقمل  اآلية الخامسة :اآلية الخامسة :  الجرادالجراد  اآلية الرابعة :اآلية الرابعة :

  العصاالعصا  اآلية التاسعة :اآلية التاسعة :  اليداليد  اآلية الثامنة :اآلية الثامنة :  الدمالدم  اآلية السابعة :اآلية السابعة :

  : وأيده هللا بعدة معجزات منها: وأيده هللا بعدة معجزات منهاعيسى عيسى 

  كان يخلق من الطين طيراً بإذن هللاكان يخلق من الطين طيراً بإذن هللا

  هو من ولد أعمى (هو من ولد أعمى (وو) ) كان يبرئ األكمه كان يبرئ األكمه 

  ) وهو مرض جلدي () وهو مرض جلدي (  و األبرصو األبرص

  كان يحي الموتى بإذن هللاكان يحي الموتى بإذن هللا

  لدعائهلدعائه  نزلت مائدة من السماءنزلت مائدة من السماء

كما حدث كما حدث   عبد صالح غير مّدع للنبوةعبد صالح غير مّدع للنبوة على يد  على يد أمر خارق للعادة يظهره هللاأمر خارق للعادة يظهره هللا

  للصحابي خبيب بن عدي حين أسر فكان يأكل العنب وليس في مكة عنبللصحابي خبيب بن عدي حين أسر فكان يأكل العنب وليس في مكة عنب

كما حصل كما حصل   كاذب مدع للنبوة بخالف مطلوبهكاذب مدع للنبوة بخالف مطلوبهأمر خارق للعادة يظهر على يد أمر خارق للعادة يظهر على يد 

  لمسيلمة الكذاب حين تفل في عين رجل رمدت عينه فعميلمسيلمة الكذاب حين تفل في عين رجل رمدت عينه فعمي

كما سيظهر على يد المسيح كما سيظهر على يد المسيح   فاسق مدع لأللوهيةفاسق مدع لأللوهيةللعادة يظهر على يد للعادة يظهر على يد   أمر خارقأمر خارق

  الدجال عندما يقتل شخص فيحييهالدجال عندما يقتل شخص فيحييه

ا في جيبه فتخرج ا في جيبه فتخرج كان يدخلهكان يدخله

  بيضاء من غير سوءبيضاء من غير سوء

كما حدث ألم أيمن كما حدث ألم أيمن   ن شدةن شدةبعض العوام تخلصاً مبعض العوام تخلصاً مأمر خارق للعادة يظهر على يد أمر خارق للعادة يظهر على يد 

حين عطشت وهي صائمة ولم يكن عندها ماء، فنزل لها حين عطشت وهي صائمة ولم يكن عندها ماء، فنزل لها   حاضنة الرسول حاضنة الرسول 

  دلو من السماء فشربت منه ولم تعطش أبداً بعد ذلكدلو من السماء فشربت منه ولم تعطش أبداً بعد ذلك
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  116116صفحة صفحة   ––    أصدق بمعجزات رسوليأصدق بمعجزات رسولي  ::الثانيالثانيالدرس الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المعجزة المعنويةالمعجزة المعنوية

 

  المعجزة الحسيةالمعجزة الحسية

 

هي التي يحسها الناس بأدوات هي التي يحسها الناس بأدوات 

  اإلحساس كالسمع والبصراإلحساس كالسمع والبصر

المعجزة المعنوية العقلية هي المعجزة المعنوية العقلية هي 

  التي تشاهد بالبصيرةالتي تشاهد بالبصيرة

المكتوب المكتوب   وهو كالم هللا المعجز المنزل على محمد وهو كالم هللا المعجز المنزل على محمد 

المتعبد بتالوته المبدوء بالفاتحة المتعبد بتالوته المبدوء بالفاتحة بالمصاحف المنقول بالتواتر بالمصاحف المنقول بالتواتر 

  والمختوم بالناسوالمختوم بالناس

 

سنة، سنة،   2323دليل إعجازه نزوله في دليل إعجازه نزوله في 

وعجز أفصح وأبلغ الخلق من جن وعجز أفصح وأبلغ الخلق من جن 

  وإنس على االتيان بآية واحدة من مثلهوإنس على االتيان بآية واحدة من مثله

  وجوه إعجازهوجوه إعجازه

 

  حسن تأليفه وجزالة ألفاظهحسن تأليفه وجزالة ألفاظه

 

إخباره عن المغيبات إخباره عن المغيبات 

  الماضيةالماضية

 

إخباره عن المغيبات إخباره عن المغيبات 

  المستقبليةالمستقبلية

 

التشريع الصالح لكل زمان التشريع الصالح لكل زمان 

  ومكانومكان

  

  كقصص األنبياء السابقينكقصص األنبياء السابقين  فهو يخاطب العقل والقلب معاً فهو يخاطب العقل والقلب معاً 

على على   الرومالرومكخبر انتصار كخبر انتصار 

  قبل حدوثهقبل حدوثه  الفرسالفرس

كنشأة الكون وجريان الشمس كنشأة الكون وجريان الشمس 

  وأغشية الجنينوأغشية الجنين

الف الف فتشريعه شامل كامل بخفتشريعه شامل كامل بخ

  التشريعات الوضعيةالتشريعات الوضعية

  الحسيةالحسية  معجزات النبي معجزات النبي 

 

  اإلسراء والمعراجاإلسراء والمعراج  --  11

 
    بالجسد والروحبالجسد والروح  وقد أسري بالنبي وقد أسري بالنبي 

  انشقاق القمرانشقاق القمر  --  22

 

  اإلخبار عن األمور الغيبية والمستقبليةاإلخبار عن األمور الغيبية والمستقبلية  --  33

 

  إجابة دعوتهإجابة دعوته  --  44

 

ماحدث بعد ماحدث بعد   --  عدم قبول الصدقةعدم قبول الصدقةما حدث ومضى في عهده / ما حدث ومضى في عهده / 

    ، وبخالفة أبي بكر، وبخالفة أبي بكرره بفتح فارس والرومره بفتح فارس والرومكتبشيكتبشي  وفاته /وفاته /

  باإلسالمباإلسالم    ، ودعاءه لعمر بن الخطاب، ودعاءه لعمر بن الخطابكدعاءه ألم أبي هريرةكدعاءه ألم أبي هريرة

  انشق القمر نصفين آية له عندما سأله المشركين أن يريهم آيةانشق القمر نصفين آية له عندما سأله المشركين أن يريهم آية

  معجزاته مع الحيوان والجمادمعجزاته مع الحيوان والجماد  --  55

 
  لهلهشكوى الجمل شكوى الجمل كحنين الجذع إليه، وكحنين الجذع إليه، و

  معجزاته في تكثير الطعام والشرابمعجزاته في تكثير الطعام والشراب  --  66

 
  ق، ونبع الماء من بين أصابعهق، ونبع الماء من بين أصابعهالخندالخنديوم يوم كتكثير الطعام في كتكثير الطعام في 

  كف األعداء عنهكف األعداء عنه  --  88

 
  كرميه الحصى في وجوه المشركين في حنينكرميه الحصى في وجوه المشركين في حنين

  ليالً منليالً من  هو ذهاب النبي هو ذهاب النبي 

المسجد الحرام إلى المسجد المسجد الحرام إلى المسجد 

من من   هو الصعود بالنبي هو الصعود بالنبي   األقصىاألقصى

إلى إلى   المسجد األقصىالمسجد األقصى

سدرة سدرة   إلىإلى  العال ثمالعال ثمالسماوات السماوات 

  المنتهىالمنتهى

ما دليل ما دليل وو؟ ؟ الخالدةالخالدة  ما معجزة النبي ما معجزة النبي   التقويم:التقويم:

إلى إلى   قسم العلماء معجزات النبي قسم العلماء معجزات النبي   ––إعجازها؟ إعجازها؟ 

اكتب اثنين من وجوه إعجاز اكتب اثنين من وجوه إعجاز   ––معنوية و ........ معنوية و ........ 

اكتب اثنين من معجزات النبي اكتب اثنين من معجزات النبي   ––القرآن الكريم القرآن الكريم 

   المعراج المعراج   ––عرف: اإلسراء عرف: اإلسراء   --الحسية الحسية––  

  إبراء المرضإبراء المرض  ––  77  القرآن الكريمالقرآن الكريم

 
  ورجل عبدهللا بن عتيك ورجل عبدهللا بن عتيك   إبراءه لعين علي بن أبي طالب إبراءه لعين علي بن أبي طالب 

  وساق سلمة بن األكوع وساق سلمة بن األكوع 

  الخالدة هيالخالدة هي  معجزة النبي معجزة النبي 

حقائق حقائق الالعدم تعارضه مع عدم تعارضه مع 

  يةيةالكونالكون

 

تأثيره المباشر على قلوب تأثيره المباشر على قلوب 

  األتباع واألعداءاألتباع واألعداء

 

  ألن فيه كل ما يحتاجه البشرألن فيه كل ما يحتاجه البشر
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  125125صفحة صفحة   ––  إسالمي دين اليسرإسالمي دين اليسر  ::الثالثالثالثالدرس الدرس 

رحمة للعالمين، وهذه الرحمة تشمل الود رحمة للعالمين، وهذه الرحمة تشمل الود   بينا محمد بينا محمد على البشرية إرسال نعلى البشرية إرسال ن  من نعم هللا من نعم هللا 

  والتسامح والعفو واليسر في العبادات والمعامالت وجميع شؤون الحياة ...والتسامح والعفو واليسر في العبادات والمعامالت وجميع شؤون الحياة ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا قال: " قال: "   عن النبي عن النبي   عن أبي هريرة عن أبي هريرة 

  ""  وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجةوأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجةوقاربوا، وقاربوا، 

 

  يشاديشاد

  غلبهغلبه

  سددواسددوا

  قاربواقاربوا

  الغدوةالغدوة

  الروحةالروحة

  الدلجةالدلجة

  يكلف نفسه فوق طاقتهايكلف نفسه فوق طاقتها

  قهره وهزمهقهره وهزمه

  دون تشديد أو تساهلدون تشديد أو تساهل

  حاول الوصول للكمالحاول الوصول للكمال

  أول النهارأول النهار

  بعد زوال الشمسبعد زوال الشمس

  أول الليل وقيل آخرهأول الليل وقيل آخره

أي تطبيق األحكام الشرعية بصورة معتدلة وفق الكتاب أي تطبيق األحكام الشرعية بصورة معتدلة وفق الكتاب 

  والسنة دون إفراط وال تفرييطوالسنة دون إفراط وال تفرييط

حكام الشرعية قائمة على اليسر والسماحة ورفع الحرج بما حكام الشرعية قائمة على اليسر والسماحة ورفع الحرج بما فاألفاأل

يريد هللا بكم يريد هللا بكم يتوافق مع طبيعة اإلنسان وفطرته قال تعالى: " يتوافق مع طبيعة اإلنسان وفطرته قال تعالى: " 

  ""  خير دينكم أيسرهخير دينكم أيسره  إنإن: " : "   " وقال " وقال اليسر وال يريد بكم العسر اليسر وال يريد بكم العسر 

التشدد في الدين: هو المبالغة في األعمال الدينية ومجاوزة التشدد في الدين: هو المبالغة في األعمال الدينية ومجاوزة 

ً الحد المالحد الم ً طلوب إلى أبعد منه اعتقاداً بأن ذلك محبوب شرعا   طلوب إلى أبعد منه اعتقاداً بأن ذلك محبوب شرعا

  الزيادة على الحد في العبادة البدنيةالزيادة على الحد في العبادة البدنية
كمن يتكلف في قيام الليل فيتعب كمن يتكلف في قيام الليل فيتعب 

  من السهر ثم يضيع صالة الفجرمن السهر ثم يضيع صالة الفجر

عليكم من األعمال ما تطيقون، فإن هللا عليكم من األعمال ما تطيقون، فإن هللا : " : " قال رسول هللا قال رسول هللا   حديث حفظ:حديث حفظ:

  ""  إلى هللا ما دووم عليه وإن قلإلى هللا ما دووم عليه وإن قلال يمل حتى تملوا، وإن أحب األعمال ال يمل حتى تملوا، وإن أحب األعمال 

  ترك الرخصترك الرخص

كمن ترك رخصة الفطر في السفر أو كمن ترك رخصة الفطر في السفر أو 

  المرض فهلك، أو ترك التيمم وأضر نفسهالمرض فهلك، أو ترك التيمم وأضر نفسه
  إظهار صورة اإلسالم السمحةإظهار صورة اإلسالم السمحة

  زيادة الوعي الدينيزيادة الوعي الديني

  

  االلتزام بأوامر هللا ورسوله االلتزام بأوامر هللا ورسوله 

  المداومة على العمل وإن قلالمداومة على العمل وإن قل

ً   اختيار األيسر مااختيار األيسر ما ً لم يكن إثما   لم يكن إثما

  إحسان الظن باهللإحسان الظن باهلل

  اختيار األوقات المناسبة للعبادةاختيار األوقات المناسبة للعبادة

مثّل على مثّل على   ––  ؟؟ما معنى التشدد في الدينما معنى التشدد في الدين  ––  ؟؟في اإلسالمفي اإلسالم  ما معنى اليسرما معنى اليسر  ––معنى: يشاد / الروحة / الدلجة معنى: يشاد / الروحة / الدلجة   اكتباكتب  التقويم:التقويم:

  يريراكتب اثنين من األمور المعينة على أداء العمل بال تشدد أو تقصاكتب اثنين من األمور المعينة على أداء العمل بال تشدد أو تقص  ––مظاهر التشدد في الدين مظاهر التشدد في الدين 
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 بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  132132صفحة صفحة   ––  ومحن السنة العاشرة من البعثةومحن السنة العاشرة من البعثة  رسولي رسولي   ::الرابعالرابعالدرس الدرس   

بأشد البالء في السنة العاشرة من البعثة، حتى أطلق كتاب السيرة النبوية على بأشد البالء في السنة العاشرة من البعثة، حتى أطلق كتاب السيرة النبوية على   ابتلي نبينا ابتلي نبينا 

  هذا العام عام الحزن وذلك لوفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي هللا عنها ...هذا العام عام الحزن وذلك لوفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي هللا عنها ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثم الصالحون ثم األمثل فاألمثلثم الصالحون ثم األمثل فاألمثل  األنبياءاألنبياء  أشد الناس بالءً أشد الناس بالءً 

 

آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني عنها: " عنها: "   قال قال   حديث حفظ:حديث حفظ:

ورزقني هللا عز ورزقني هللا عز   ،،إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناسإذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس

  ""  وجل ولدها إذ حرمني أوالد النساءوجل ولدها إذ حرمني أوالد النساء

مصطحباً مصطحباً   هه، وقد خرج ماشياً على قدمي، وقد خرج ماشياً على قدميإلسالم لعلهم أن يقبلوا منه وينصروهإلسالم لعلهم أن يقبلوا منه وينصروهإلى اإلى اإلى الطائف ليدعوهم إلى الطائف ليدعوهم   خرج النبي خرج النبي 

  زيد بن حارثة زيد بن حارثة معه معه 

 

ومعه ملك ومعه ملك   فنزل جبريل فنزل جبريل عند رجوعه من الطائف، عند رجوعه من الطائف،   ت النصرة اإللهية لرسوله ت النصرة اإللهية لرسوله جاءجاء

  : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم األخشبين )الجبلين( لفعلت: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم األخشبين )الجبلين( لفعلت  الجبال فقال للنبي الجبال فقال للنبي 

 

من من   هللاهللا  بل أرجو أن يخرجبل أرجو أن يخرجعل، ولكنه قال برحمة وشفقة: " عل، ولكنه قال برحمة وشفقة: " لنفسه مع أنه لو قال للملك افعل ... لفلنفسه مع أنه لو قال للملك افعل ... لف  لم ينتقم لم ينتقم 

 ً ً أصالبهم من يعبد هللا وحده وال يشرك به شيئا   ""  أصالبهم من يعبد هللا وحده وال يشرك به شيئا

 

إلى الطائف قصد سادة قبيلة إلى الطائف قصد سادة قبيلة   حين وصل النبي حين وصل النبي 

  ودعاهم إلى هللاودعاهم إلى هللا  ثقيفثقيف

فنادوا غالماً لهم اسمه فنادوا غالماً لهم اسمه   عتبة وشيبة ابنا ربيعةعتبة وشيبة ابنا ربيعةللمن الطائف متعباً ثم دخل إلى بستان من الطائف متعباً ثم دخل إلى بستان   خرج النبي خرج النبي  

: من أي بالد هو؟ فقال: نصراني : من أي بالد هو؟ فقال: نصراني   ليعطيه قطفاً من عنب، فلما أخذه سأله ليعطيه قطفاً من عنب، فلما أخذه سأله   فأرساله إلى النبي فأرساله إلى النبي   عداسعداس

" وما يدريك ما " وما يدريك ما     " فقال للنبي" فقال للنبي  من بلدة الرجل الصالح يونس بن متىمن بلدة الرجل الصالح يونس بن متى" "   نينوى، فقال له نينوى، فقال له أهل أهل من من 

  " فانكب عليه عداس يقبل رأسه ويديه وقدميه" فانكب عليه عداس يقبل رأسه ويديه وقدميه  خي كان نبياً وأنا نبيخي كان نبياً وأنا نبيذاك أذاك أ" "   يونس بن متى؟ " فقال يونس بن متى؟ " فقال 

    ي عم النبيي عم النبيتوفتوف  في أي عام من البعثةفي أي عام من البعثة  التقويم:التقويم:

ماذا أطلق أهل السير على العام ماذا أطلق أهل السير على العام   --وزوجته؟ وزوجته؟ 

كم المدة بين وفاة أبوطالب كم المدة بين وفاة أبوطالب   ––العاشر من البعثة؟ العاشر من البعثة؟ 

ما اسم مرافق النبي ما اسم مرافق النبي   ––وخديجة رضي هللا عنها؟ وخديجة رضي هللا عنها؟ 

   ما اسم الغالم الذي ما اسم الغالم الذي   ––في رحلة الطائف؟ في رحلة الطائف؟

  قطف العنب؟  قطف العنب؟    أعطى النبي أعطى النبي 

رفض، رفض،   والناصر له، وعندما طلبت منه قريش أن يتخلى عن حماية النبي والناصر له، وعندما طلبت منه قريش أن يتخلى عن حماية النبي   فقد كان أبوطالب المدافع عن النبي فقد كان أبوطالب المدافع عن النبي 

  ""  اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، وهللا ال أسلمك لشيء أبداً اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، وهللا ال أسلمك لشيء أبداً : " : " ثم قال للنبي ثم قال للنبي 

  ""  ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالبما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالبالبنته فاطمة رضي هللا عنها: " البنته فاطمة رضي هللا عنها: "   قال قال 

عمه أبي طالب، عمه أبي طالب،   علىعلى  بعد حزن النبي بعد حزن النبي 

بموت بموت   بعد ثالثة أشهربعد ثالثة أشهرجاءت الصدمة الثانية جاءت الصدمة الثانية 

  زوجته خديجة رضي هللا عنها زوجته خديجة رضي هللا عنها 

    بهبهفلم يقبلوا الدعوة واستهزأوا فلم يقبلوا الدعوة واستهزأوا سيئاً سيئاً هم هم كان ردكان رد

  وآذوه ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميهوآذوه ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه

 

  فآمنوا بهفآمنوا بهنفراً من الجن نفراً من الجن     أرسل هللا لنبيهأرسل هللا لنبيه

إن كان كفر البشر إن كان كفر البشر   يقول لنبيه يقول لنبيه   وكأن هللا وكأن هللا 

أحزنك فقد أرسل هللا لك من يؤمن بك، ثم أحزنك فقد أرسل هللا لك من يؤمن بك، ثم 

    اإلسراء والمعراجاإلسراء والمعراجكانت بعد ذلك رحلة كانت بعد ذلك رحلة 
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  139139صفحة صفحة   --  سجود السهوسجود السهو  ::خامسخامسالدرس الالدرس ال

إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما "": :   قال النبي قال النبي   ،،من مقتضى الطبيعة البشريةمن مقتضى الطبيعة البشرية  النسيان والسهوالنسيان والسهو

ربنا ال ربنا ال ""قال تعالى: قال تعالى: ، ، هذه الطبيعةهذه الطبيعة  ديننا العظيمديننا العظيمراعى راعى وقد وقد   ""تنسون، فإذا نسيت فذكرونيتنسون، فإذا نسيت فذكروني

  ""رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه""  ::  وقال وقال   ""أخطأناأخطأنا  نسينا أونسينا أوتؤاخذنا إن تؤاخذنا إن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

أو أو   ممالسالالسالقبل قبل   ،،سجدتان يسجدهما المصليسجدتان يسجدهما المصلي

  عند حدوث السهوعند حدوث السهوبعده بعده 

إذا شك إذا شك : " : "     رسول هللارسول هللاقال قال   حديث حفظ:حديث حفظ:

ً أم   ،،أحدكم في صالتهأحدكم في صالته ً أم فلم يدر كم صلى، ثالثا فلم يدر كم صلى، ثالثا

ثم ثم   ،،أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقنأربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن

كان صلى كان صلى   ننفإفإ  ،،يسجد سجدتين قبل أن يسلميسجد سجدتين قبل أن يسلم

ً شفعن له صالته، وإن كان صلى إتماماً  ً شفعن له صالته، وإن كان صلى إتماماً خمسا خمسا

  ""  ألربع، كانت ترغيماً للشيطانألربع، كانت ترغيماً للشيطان

 

عند كثير من العلماء، عند كثير من العلماء،   واجبواجب

وال تبطل وال تبطل ويأثم المصلي بتركه ويأثم المصلي بتركه 

  ضمان فائتضمان فائتألنه ألنه   صالتهصالته

 
 الشك       النقص               الزيادةالزيادة

 ة في الصالة سهواً ة في الصالة سهواً ددالزياالزيا  أوالً:أوالً:
 الزيادة في األركان أو الواجباتالزيادة في األركان أو الواجبات

  كمن صلى ركعة زائدة وتذكر بعد السالمكمن صلى ركعة زائدة وتذكر بعد السالم  التسليمالتسليم  ددسجود السهو بعسجود السهو بع  بعد الفراغ من الزيادةبعد الفراغ من الزيادة

 
  اد ركعة وتذكر وهو فيهااد ركعة وتذكر وهو فيهاكمن زكمن ز  التسليمالتسليم  ددقطع الزيادة وسجود السهو بعقطع الزيادة وسجود السهو بع  التذكر أثناء الزيادةالتذكر أثناء الزيادة

 تنويه: من سلم قبل إتمام الصالةتنويه: من سلم قبل إتمام الصالة 

  يعيد الصالةيعيد الصالة  إذا تذكر بعد زمن قليلإذا تذكر بعد زمن قليل  إذا طالت المدةإذا طالت المدة

 

يكمل صالته ثم يسجد يكمل صالته ثم يسجد 

  السالمالسالم  ددبعبع

  ً ً ثانيا  النقص في األركانالنقص في األركان سهواً سهواً   ص في الصالةص في الصالةققالنالن  ::ثانيا

الوصول إلى موضع الركن الوصول إلى موضع الركن   قبلقبلتذكر النقص تذكر النقص 

  المتروك من الركعة التاليةالمتروك من الركعة التالية

الوصول إلى موضع الركن الوصول إلى موضع الركن   حينحينتذكر النقص تذكر النقص 

  المتروك من الركعة التاليةالمتروك من الركعة التالية

متروك ويأتي بما متروك ويأتي بما يعود إلى الركن اليعود إلى الركن ال

  بل التسليمبل التسليمققبعده ويسجد سهو بعده ويسجد سهو 

  
تلغى الركعة ويأتي بجديدة ثم يسجد تلغى الركعة ويأتي بجديدة ثم يسجد 

  لسهولسهولل

  

كمن نسي السجدة الثانية كمن نسي السجدة الثانية 

في الركعة األولى وتذكر في الركعة األولى وتذكر 

  بعد قراءة الفاتحةبعد قراءة الفاتحة

كمن نسي السجدة الثانية كمن نسي السجدة الثانية  

ي الركعة األولى وهو ي الركعة األولى وهو فف

جالس بين السجدتين في جالس بين السجدتين في 

  الركعة الثانيةالركعة الثانية

النقص في النقص في  

 الواجباتالواجبات

وبعد الوصول للركن وبعد الوصول للركن   مفارقة المحلمفارقة المحل

  الذي يليهالذي يليه
وقبل الوصول وقبل الوصول   مفارقة المحلمفارقة المحل

  للركن الذي يليهللركن الذي يليه

  

  قبل مفارقة المحلقبل مفارقة المحل

  بل التسليمبل التسليمقق  يسجد للسهويسجد للسهو  ،،ال يرجعال يرجع  يرجع ثم يسجد للسهويرجع ثم يسجد للسهو  ال شيء عليهال شيء عليه

  

 ً ً ثالثا  الشكالشك  ::ثالثا
يعمل يعمل   يترجح عنده أحد األمرينيترجح عنده أحد األمرين

  بالراجح ثم يسجد للسهو بعد التسليمبالراجح ثم يسجد للسهو بعد التسليم
فيبني على اليقين فيبني على اليقين   عنده شيءعنده شيءال يترجح ال يترجح 

  )األقل( ويسجد للسهو قبل التسليم)األقل( ويسجد للسهو قبل التسليم

يسن يسن   ––السهو عن تكبيرة اإلحرام مبطل للصالة السهو عن تكبيرة اإلحرام مبطل للصالة / /   مسائلمسائل

( ( سبحان هللاسبحان هللاتنبيه المأموم لإلمام إذا سها في صالته بقول )تنبيه المأموم لإلمام إذا سها في صالته بقول )

قبل السالم أو بعده ال قبل السالم أو بعده ال سجود السهو سجود السهو   ––  صفقنصفقنييالنساء فالنساء ف  وأماوأما

 االلتزام بما سبقااللتزام بما سبق  األفضلاألفضلوإنما وإنما   يضريضر

ما أسباب سجود ما أسباب سجود   ––عّرف سجود السهو عّرف سجود السهو   التقويم :التقويم :

  --ماذا يفعل من سلم قبل إتمام الصالة؟ ماذا يفعل من سلم قبل إتمام الصالة؟   ––  ؟؟السهوالسهو

ماذا ماذا   --ماذا يفعل من زاد ركناً سهواً وتذكر أثناءه؟ ماذا يفعل من زاد ركناً سهواً وتذكر أثناءه؟ 

        ض؟ض؟يفعل من فّوت التشهد األول وتذكره قبل أن ينهيفعل من فّوت التشهد األول وتذكره قبل أن ينه
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  149149صفحة صفحة   ––  أتخلق بالعفو والصبرأتخلق بالعفو والصبر  الدرس السادس:الدرس السادس:

من كل ما هو شر، ودّل المسلم إلى طريق معالجة من كل ما هو شر، ودّل المسلم إلى طريق معالجة   ناناخير وحذّرخير وحذّرهو هو اإلسالم إلى كل ما اإلسالم إلى كل ما   ناناأرشدأرشد

  ......" "   خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلينخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" " كل خالف كل خالف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

أن العفو أثر من آثار الصبر ألن العفو أن العفو أثر من آثار الصبر ألن العفو 

عن اإلساءة فيه تحمل لألذى كظم للغيظ عن اإلساءة فيه تحمل لألذى كظم للغيظ 

  وكبح للنفس والذي يتطلب الصبروكبح للنفس والذي يتطلب الصبر

 

  الصبر على قضاء هللا وقدرهالصبر على قضاء هللا وقدره

 

  عن الشهواتعن الشهواتالصبر الصبر 

  طاعاتطاعاتالصبر على الالصبر على ال

ما ما   ––فو والصبر على الفرد فو والصبر على الفرد ععاكتب أثرين للاكتب أثرين لل  ––عدد أنواع الصبر عدد أنواع الصبر   ––  ؟؟ما عالقة العفو بالصبرما عالقة العفو بالصبر    ––الصبر الصبر     //عرف العفو عرف العفو   التقويم :التقويم :

  على العفو والصبرعلى العفو والصبر  الوسائل المعينةالوسائل المعينةاكتب اكتب   ––على قومه على قومه   تحدث عن عفو وصبر النبي تحدث عن عفو وصبر النبي   ––  ؟؟صاحب العفو والصبرصاحب العفو والصبرأجر أجر 

 

  ترك العقاب مع القدرة عليهترك العقاب مع القدرة عليه

 

  األجر العظيماألجر العظيم

  دخول الجنةدخول الجنة

 يوسف يوسف 
فراق األب فراق األب   ––بيعه في السوق بيعه في السوق   ––على أمور كثيرة بغير اختياره منها: إلقاء إخوته له في البئر على أمور كثيرة بغير اختياره منها: إلقاء إخوته له في البئر   صبرصبر

  العفو عن اإلخوةالعفو عن اإلخوة  ––السجن السجن   ––وصبر كذلك على أمور أخرى باختياره منها: االمتناع عن الفاحشة وصبر كذلك على أمور أخرى باختياره منها: االمتناع عن الفاحشة   ،،والبيتوالبيت

  على المرض وفقد المال والولدعلى المرض وفقد المال والولد" فصبر " فصبر   براً نعم العبد إنه أواببراً نعم العبد إنه أوابااإنا وجدناه صإنا وجدناه صأثنى هللا عليه فقال: " أثنى هللا عليه فقال: "  أيوب أيوب 

 محمد محمد 
صبر على أذى قومه أشد الصبر وعفا عنهم عند المقدرة، حتى من آذاه أشد األذية كصفوان بن أمية فإنه صبر على أذى قومه أشد الصبر وعفا عنهم عند المقدرة، حتى من آذاه أشد األذية كصفوان بن أمية فإنه 

  يرجعه إلى مكةيرجعه إلى مكةثم ثم   ،،عمير بن وهب يخبره بأنه آمنعمير بن وهب يخبره بأنه آمن  لهله  عفا عنه وأرسلعفا عنه وأرسل

  عن المكروهعن المكروهحبس النفس حبس النفس 

 

 رحمه هللارحمه هللاأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل 

صبر على محنة خلق القرآن صبر على محنة خلق القرآن 

فضرب وحبس وعذب وظل مدافعاً فضرب وحبس وعذب وظل مدافعاً 

لحق زمن المأمون والمعتصم لحق زمن المأمون والمعتصم عن اعن ا

  والمتوكل حتى فّرج هللا عنه والمتوكل حتى فّرج هللا عنه 

القراءة في كتب الصالحين القراءة في كتب الصالحين   ––استحضار الثواب استحضار الثواب 

 مصاحبة الصالحينمصاحبة الصالحين  ––
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  158158صفحة صفحة   ––  أتخلق بالعدل والشجاعةأتخلق بالعدل والشجاعة  ::السابعالسابعالدرس الدرس 

العدل والشجاعة من األخالق اإلسالمية، التي تحفظ العباد والبالد، وتضمن لهم العزة واألمن العدل والشجاعة من األخالق اإلسالمية، التي تحفظ العباد والبالد، وتضمن لهم العزة واألمن 

  " ... " ...   إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربىإن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى" " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  وأداء الواجباتوأداء الواجباتالحقوق الحقوق   أخذأخذ

  الثبات واإلقدام على األمور النافعة لتحصيلها أو دفعهاالثبات واإلقدام على األمور النافعة لتحصيلها أو دفعها

عدد ثالثة من  –/ الشجاعة  عرف العدل التقويم:

اكتب  – اكتب اثنين من فوائد العدل -صور العدل 

   اثنين من فوائد الشجاعة

   

   

  عدل والة األمورعدل والة األمور

  العدل مع الزوجة أو بين الزوجاتالعدل مع الزوجة أو بين الزوجات
  العدل بين األبناءالعدل بين األبناء

  العدل في القولالعدل في القول
  العدل في الكيل والميزانالعدل في الكيل والميزان

  الحاكم، القاضي، كل صاحب سلطةالحاكم، القاضي، كل صاحب سلطة
  في النفقة والسكنى والمبيتفي النفقة والسكنى والمبيت

  ية والهبة والتسوية بينهمية والهبة والتسوية بينهمفي العطفي العط

 ً ً فال يقول إال حقا   فال يقول إال حقا

آكد وأولى وأعظم، آكد وأولى وأعظم،   قال أحد العلماء: " فالعدل واجب في كل شيء، لكنه في حق والة األمورقال أحد العلماء: " فالعدل واجب في كل شيء، لكنه في حق والة األمور

  والكراهة لهم، حيث لم يعدلوا "  والكراهة لهم، حيث لم يعدلوا "    ألن الظلم إذا وقع من والة األمور حصلت الفوضىألن الظلم إذا وقع من والة األمور حصلت الفوضى

  العدل مع غير المسلمالعدل مع غير المسلم

  لترغيب الناس باإلسالملترغيب الناس باإلسالم

  يوم ال ظل إال ظلهيوم ال ظل إال ظله  بظلهبظله  يظلهيظله  ، وأنه، وأنههللا ال يرد دعوة اإلمام العادلهللا ال يرد دعوة اإلمام العادلأن أن بب  أخبر النبي أخبر النبي 

  على نفسهعلى نفسه
حين كان يصف الصفوف وكان سواد خارج الصف فدفعه بعود في بطنه حين كان يصف الصفوف وكان سواد خارج الصف فدفعه بعود في بطنه     سواد بن غزيةسواد بن غزيةقصته مع قصته مع 

  ، فاعتنقه سواد وقبّل بطنه، فاعتنقه سواد وقبّل بطنهعن بطنه وقال: استقدعن بطنه وقال: استقد  فكشف فكشف   !!فقال أوجعتنيفقال أوجعتني

  فغضب فغضب   ،،فكلمهفكلمه  حين سرقت امرأة فكلمه الناس ليشفع عند رسول هللا حين سرقت امرأة فكلمه الناس ليشفع عند رسول هللا     أسامة بن زيدأسامة بن زيدقصته مع قصته مع 

" ونهى أن " ونهى أن   والذي نفسي بيده لون أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاوالذي نفسي بيده لون أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاوخطب بالناس ومما قال: " وخطب بالناس ومما قال: " 

  ودوديشفع في الحديشفع في الحد

  على اآلخرينعلى اآلخرين

ثالثة ال ترد دعوتهم: اإلمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة " :  قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة   حديث حفظ:حديث حفظ:

  " : بعزتي ألنصرنّك ولو بعد حين م وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب المظلوم يرفعها هللا فوق الغما

  شجاعة خالد بن الوليد شجاعة خالد بن الوليد   عة الرسول عة الرسول شجاشجا

أشجع الناس كما قال أشجع الناس كما قال     كان كان 

  أنس أنس 
" لقد رأيتني يوم مؤتة تقطعت في " لقد رأيتني يوم مؤتة تقطعت في 

  يدي تسع أسياف "يدي تسع أسياف "

  شجاعة الصبيانشجاعة الصبيان

وهو دون السابعة وهو دون السابعة   دفاع أسامة بن زيد دفاع أسامة بن زيد 

  يوم حنينيوم حنين  عشرة عن النبي عشرة عن النبي 

  شجاعة النساءشجاعة النساء

صفية بنت عبدالمطلب صفية بنت عبدالمطلب   عمة النبي عمة النبي 

  وموقفها في يوم أحدوموقفها في يوم أحد

  تحمل المكارهتحمل المكاره

  إقامة العدلإقامة العدل

  رد الحقوق ألصحابهارد الحقوق ألصحابها

  مواجهة الظلممواجهة الظلم

ابن بشير قاضي قرطبة يحكم على الخليفة ويهدد ابن بشير قاضي قرطبة يحكم على الخليفة ويهدد   تأملها:تأملها:

  باالستقالة إن لم يتم تنفيذ حكمهباالستقالة إن لم يتم تنفيذ حكمه
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  بالكتاب المدرسيبالكتاب المدرسي  169169صفحة صفحة   ––  حريتي مكفولة في اإلسالمحريتي مكفولة في اإلسالم  ::الثامنالثامنالدرس الدرس 

أن يتنازل عنها أن يتنازل عنها   للمرءللمرء، ال يحل ، ال يحل الحياةالحياةالحرية قيمة إنسانية كفلها اإلسالم وجعلها جزءاً من الحرية قيمة إنسانية كفلها اإلسالم وجعلها جزءاً من 

  ها منه دون ضوابط شرعية ...ها منه دون ضوابط شرعية ...طواعية وال اختياراً، كما ال يحق ألي إنسان أن ينتزعطواعية وال اختياراً، كما ال يحق ألي إنسان أن ينتزع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  أهل الكتاب في بالد اإلسالمأهل الكتاب في بالد اإلسالمحرية حرية 

 

  ملكيةملكيةالتصرف في الالتصرف في الالحرية الحرية 

 

  حرية الرأيحرية الرأي

 

ما الفرق بين الحرية في اإلسالم ما الفرق بين الحرية في اإلسالم   ––التي تضبط الحريات التي تضبط الحريات   اكتب اثنين من الضوابطاكتب اثنين من الضوابط  ––  في اإلسالمفي اإلسالم  عرف الحريةعرف الحرية  التقويم:التقويم:

      ؟؟ما ضوابط حرية الرأيما ضوابط حرية الرأي  ––صور الحرية في اإلسالم صور الحرية في اإلسالم اذكر بعض األمثلة على اذكر بعض األمثلة على   ––  ؟؟والحرية عند الغربوالحرية عند الغرب

  لتنقللتنقلحرية احرية ا

 

  ق العنان للفرد بالتصرف شريطة أال يتعدى حدود هللا أو يضر نفسه أو غيرهق العنان للفرد بالتصرف شريطة أال يتعدى حدود هللا أو يضر نفسه أو غيرهإطالإطال

تعريف لوك: الحق في فعل أي شيء تسمح تعريف لوك: الحق في فعل أي شيء تسمح 

  به القوانينبه القوانين

تعريف هويز: غياب القيود الخارجية التي تحول بين تعريف هويز: غياب القيود الخارجية التي تحول بين 

  اإلنسان وفعل ما يمليه عليه عقله وحكمتهاإلنسان وفعل ما يمليه عليه عقله وحكمته

  ة حتى ال تهوي بصاحبها إلى قاع الضالل ومن ضوابطها:ة حتى ال تهوي بصاحبها إلى قاع الضالل ومن ضوابطها:الحرية في اإلسالم ليست مطلقة وإنما هي واعية ومنضبطالحرية في اإلسالم ليست مطلقة وإنما هي واعية ومنضبط

اليهود على يهوديتهم في اليهود على يهوديتهم في   كما أقر النبي كما أقر النبي 

على نصرانيتهم على نصرانيتهم   والنصارىوالنصارى  ،،المدينة واليمنالمدينة واليمن

في بالد العرب، وأوصى بمعاملة المعاهد في بالد العرب، وأوصى بمعاملة المعاهد 

منهم معاملة حسنة وسار على ذلك الخلفاء منهم معاملة حسنة وسار على ذلك الخلفاء 

  مع أهل إلياءمع أهل إلياء  من بعده كفعل عمر من بعده كفعل عمر 

دون دون فاإلنسان حر في السفر والتنقل داخل البلد وخارجه فاإلنسان حر في السفر والتنقل داخل البلد وخارجه 

  ووأأ   موانع، وقد حّرم اإلسالم االعتداء على المسافر موانع، وقد حّرم اإلسالم االعتداء على المسافرعوائق والعوائق وال

سلبه أو منعه والتربص به ورتب على ذلك أشد العقوبات، وقد سلبه أو منعه والتربص به ورتب على ذلك أشد العقوبات، وقد 

حين منع الناس من حين منع الناس من   يمنع لمصلحة راجحة كما فعل عمر يمنع لمصلحة راجحة كما فعل عمر 

  السفر إلى الشام بسبب )طاعون عمواس( الذي انتشر فيها السفر إلى الشام بسبب )طاعون عمواس( الذي انتشر فيها 

فاإلنسان يبيع ويشتري ويؤجر فاإلنسان يبيع ويشتري ويؤجر 

ويرهن ويهب ويعطي كيفما شاء، ويرهن ويهب ويعطي كيفما شاء، 

بضوابط الشرع وبعيداً عن بضوابط الشرع وبعيداً عن 

المحرمات من اعتداء على حقوق المحرمات من اعتداء على حقوق 

  اآلخرين والربا والرشوة واالحتكاراآلخرين والربا والرشوة واالحتكار

ون تسلط أو خنق، ويفكر ويتدبر ويتساءل، إال ما منع منه الشرع من ون تسلط أو خنق، ويفكر ويتدبر ويتساءل، إال ما منع منه الشرع من ولإلنسان التعبير عن رأيه في جو من األمن واألمان دولإلنسان التعبير عن رأيه في جو من األمن واألمان د

أال يدعو رأيه إلى أال يدعو رأيه إلى   ومن ضوابط حرية الرأي:ومن ضوابط حرية الرأي:التفكر في ذات هللا لمحدودية العقل، أو االعتراض على األحكام الشرعية الربانية التفكر في ذات هللا لمحدودية العقل، أو االعتراض على األحكام الشرعية الربانية 

  لى إباحية أو شذوذ ونشر للمحرماتلى إباحية أو شذوذ ونشر للمحرماتأال يدعو إأال يدعو إ  ––  أال ينشر الكفر البواح والردة عن الدينأال ينشر الكفر البواح والردة عن الدين  ––  الفساد والعنف وسفك الدماءالفساد والعنف وسفك الدماء
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