


 
 

 :بعد أمادمحم،  نبيو والسبلـ على والصبلة العاٞنٌن، رب اٜنمد 
خبلؿ اللقاءات الدورية اٞنستمرة، كثًنًا من األسر من فمما مّن بو اٞنوذل علينا الرتابط االجتماعي الذي يسود  

ال نكوف ٣نن قاـ منها عن  وحى على ذكر هللا هلالج لجويعٌن وحرًصا أف ُتستثمر ىذه االجتماعات ّنا ينفع و٬نتع 
  فيو هللا يذكروف ال ٠نلس من يقوموف قـو ما من»: مثل جيفة ٘نار كما يف حديث اٞنصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

دل ُتشغل ابٜنق والنافع شغلت ابلباطل إف  اجملالسوألف ، ٔ «حسرة ٟنم وكاف ٘نار، جيفة مثل عن قاموا إال
فعاليات يناسب عرضها يف اللقاءات االجتماعية، جنبيو بٌن ضم يىذا الكتيب الذي قدمت .. والتأثيمواللغو 

مبلحظيت للطلب والبحث عن مثلها وقيامي أخرى، وذلك بعد وأمور من مسابقات متنوعة ودروس ميسرة 
 .شارؾ فيها قرابة األلف شخص ٞنست حرصهم على ذلك وتعرفت على إشكاالهتمبنشر استبانة 

  
 :راعيتووكاف ٣نا 

 .الثقافية والطبقات العمرية الفئات وعامة ّنبلءمتها لكبل اٛننسٌنالعناية  -
 .وغًنىا واٞنراكز والدور ما يناسب اٜنلقات منها يؤخذ أف األساس و٬نكن ىي االجتماعية اللقاءات جعل -
 .على ِجدَّة األفكار وٕنّيزىا ووضوحها، واختيار أيسر األمور اليت ال تتطلب الكثًن من االحتياجاتاٜنرص  -
 .حى يتم أداء اٞنطلوب بشكل جيد وتعديلو حسب الرغبة اليت ٓنتاج طباعة بصيغة وورد؛رفع اٞنلفات  -

 .رواه أ٘ند وأبو داود والنسائي وصححو االلباين -ٔ
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 : إذل نصفٌنقّسمتو  وقد
 :، ضّم ثبلثة مواضيعتوطئة: الشطر األوؿ* 

 .ألبرز اٞنعّوقات اليت ٕنر ّنن يود سلوؾ ىذا الطريق: معاٛنات
 .توجيهات ٞنا ينبغي التنّبو لو قبل وأثناء وبعد أداء الفعالية: االنطبلؽ قبل

 .بياف ألنواع بعض الشخصيات صعبة اٞنِرَاس وكيفية التعامل معها: كيف نتعامل
 

 :على ثبلثة أنواعالفعاليات، : الشطر الثاين* 
 -وكاف ٟنا النصيب األكرب من اٞنادة-بعض األفكار اٞنيسرة ٞنسابقات خفيفة انفعة ماتعة : مسابقات -
 .٧ناذج لدروس و٠نالس ذكر ٢نتصرة متنوعة: دروس -
 .أمور أخرى تُفّعل هبا االجتماعات :أخرى -
  

شكر هللا من سعى إلخراج ونشر ىذه اٞنادة، سائلة اٞنوذل هلالج لج أف ينفع هبا ويتقبلها بقبوؿ حسن، .. ويف اٝنتاـ
 .وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم.. وما ترونو بنقدكم وإضافاتكم راجية منكم تزويدي

  
        نورة بنت فهد الصاحل 

Norah_fas @         

 واٜنادي ىو الذي يسوؽ اإلبل ابٜنُداء حى تشتد يف اٞنسًن، وىذا الكتيب ّنا فيو« حادي اجملالس»أٚنيتو   
ط النفس ويعينها على تفعيل اجملالس وسوقها للنافع اٞنفيد  .من توجيهات ومقرتحات ٣نا يُنشِّ
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من خبلؿ النظر يف الواقع ويف االستبانة اليت مت نشرىا، يشكو الكثًن من عوائق ٓنوؿ بينهم وبٌن تقدمي 
 :         الفعاليات يف االجتماعات تكمن يف أربعة أمور رئيسية أوجزت شيًئا من حلوٟنا يف النقاط التالية

ادلقرتحةاحللول   العائق 
 .البدء ابلصغار، فهم يتفاعلوف سريًعا وال ٪نتاجوف الكثًن من اٛنرأة -   
.ويهيأهاالتفاؽ مع الكبار، كأحد الوالدين أو االخوة أبف يفتتح اجملاؿ  -     

.عمل الفعاليات مع ٠نموعة -     

   

  اٝنجل

 .ٔكسب القلوب أواًل، فإذا تقبلوان تقبلوا كل ما أنيت بو -   
 .التقدمي أبسلوب يسًن مشّوؽ بعيًدا عن اٛندية -   

 .التذكًن أب٨نية ىذه الفعالية وقصر وقتها-   
 .اإلعبلف مسبًقا عما سُيقدـ عرب ٠نموعات التواصل أو يف هناية االجتماع األخًن -   

 .وضع اٛنوائز أمامهم قبل البدء ابلفعالية -   
 .اٜنرص على التقليل من الوقت خصوًصا يف البداايت حى أيلفوىا -   

   
عدـ التفاعل 
والتقبل من 
 اٜناضرين

 .عزؿ الفئات إبعطاء كٍل منها ما يناسبها؛ فالكبار على حدة والشباب على حدة والصغار على حدة -   
،دل ٬نكن العزؿ فُيقّدـ فعالية واحد متنوعة ٬نكن أف يشرتؾ فيها ٗنيع الشرائحإف  -     

.فيحلها الشباب و٩نلبها الصغار من الكبار( مسابقة شفرة األرقاـ)مثل    

الفئات اختبلؼ  
 العمرية

 .اقتناء جوائز من سوؽ اٛنملة يوفر لنا كمية كثًنة وسعر أقل -   
.تربع يف أحد األوقاؼ اٝنًنيةإيصاؿ  إىداء -     

...اختيار بعض ٣نا يتوفر يف اٞننزؿ فيجتمع بٌن التوفًن وإضفاء جو الظرافة، ككرتوف منديل، علبة ماء،  -     
...تقدمي جوائز معنوية، مثل أظرؼ فيها حديث نبوي، أوراؽ مغلفة ٓنوي عبارات ٓنفيزية،  -     

.اٜنلوى من اٟندااي اٞنتيسرة الزىيدة واٞنناسبة ٛنميع الفئات، مع تغليفها بطريقة ٗنيلة -     
.  وسنجد تفاعبًل بعد أف يلمسوا األثر، اآلخرين للمسا٨نة منفتح اجملاؿ  -     

  
  

ٕاٛنوائزيف اٜنًنة   

 .كإحضار طبق حلوى، السبلـ ُنفاوة، التلطف معهم وامتداحهم، اإلكراـ وصب القهوة -ٔ
 (.20952)يُرجع لفتوى اللجنة الدائمة رقم . ال أبس إبعطاء اٛنوائز يف مثل ىذه اٜناؿ -ٕ
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 :حى ينجح ما نقدمو ونستطيع إيصاؿ فعاليتنا بشكل جّيد، البد من مراعاة ثبلث مراحل ٕنر بنا
 
 

 :قبل• 
 .إخبلص النية  هلالج لج وسؤالو أف يتقبل وينفع ّنا سنقدمو -
 .اإلعبلف والتشويق من خبلؿ ٠نموعة األسرة يف برانمج ااداثت أو يف آخر لقاء -
 .إحضار مكرب صوت، حى يستمع اٛنميع وال يشّوش عليو أصوات األطفاؿ وااداثت اٛنانبية -
، الوقت اٞنتاح للتقدمي، اٞنكاف؛ حى ٦نتار اٞننشط ...(العمر، العدد، الثقافة، )معرفة نوعية اٜناضرين  -

 .اٞنبلئم ونقدمو أبسلوب مناسب
يف اللقاءات الدورية اٞنتكررة يُفضل تسلسل ما سيتم تقد٬نو، مثبًل يف الدروس تكوف سلسلة شرح أٚناء هللا  -

 .اٜنسىن، ويف اٞنسابقات ُْنمع نقاط األفرقة وهناية الفصل الدراسي يتم تكرمي أكثر األفرقة نقاطًا
 .التحضًن اٛنيد واستيعاب ما سيتم تقد٬نو، ليتم إلقاؤه بدوف قراءة-
 .توفًن االحتياجات اٞنطلوبة -
 
 :أثناء• 
البدء ّنقدمة ٢نتصرة ٓنوي ترحيًبا هبم وتذكًنًا بفضل صلة الرحم والتنويو على عدـ استقطاع من وقتهم  -

 .سوى دقائق
 .عدـ إطالة الوقت؛ فالغرض ٠نرد اإلضافة اليسًنة ال قلب االجتماع لربانمج ثقايف -
 .اٞنرونة يف التعامل وتقبل اٞنداخبلت وإظهار التفاعل -
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 :  يف اٞنسابقات -
 .كحد أقصى، مع وضع قائد لكل منها  ٕٓعند توزيع اجملموعات ال يتجاوز أعضاء اجملموعة الواحدة *
 .من الطرؽ اٛنيدة لتوزيع اجملموعات اختيار قادة بعدد اجملموعات اٞنطلوبة، مث ىم ٫نتاروف أفرادىا*
 .شرح اللعبة بشكل جّيد مع توضيحها عملًيا*
 .الوقت فقط دقيقة واحدة، عند ضرب الصافرة اٛنميع يتوقف ويستمع: وضع قوانٌن لضبط اٞنشاركٌن، مثل*
 
 

 :بعد• 
 .التعليق الرتبوي واستخراج الفوائد يف اٞنسابقات -
 .مكافأة الفائزين ماداًي أو معنواًي يف اٞنسابقات، ويف الدروس يوضع أسئلة على الدرس واٞنكافأة عليها -
 .غلق الفعالية بدعاء وٕننيات ابلفائدة واالستمتاع -
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، ٓنتاج منا معرفة آلية -خصوًصا يف اٞنسابقات–البد أف نستحضر يف أذىاننا مقابلتنا لعّينات صعبة اٞنِراس 
 ٔ: التعامل الصحيحة حى يستمتع اٛنميع ويستفيد من اٞنشاركة ونستمتع ٥نن ابلتقدمي، وفيما يلي توضيح ذلك

 النوع التعامل
 .شجعو-

 .ال ْنعلو أوؿ اٞنشاركٌن-
 .ال ْنعلو يف مركز انتباه-

 .أعِطو مهاـ يسًنة-

 

 اخلجول
 يشعر ابإلحراج من اٞنشاركة

 .مساعدتو لك يف اإلدارةطلب ا-
 .ذكره بشكل فردي أل٨نية االنضباط-

 ٕ .إف استمر عاقبو أو ٠نموعتو على عدـ االنضباط-

 ادلعرتض
يكثر من االعرتاضات على 

 اٞننافسٌنالقائد أو 
 .تذكر أف اٞنهرج عنصر مهم إلثراء جو اٞنتعة لكن ُندود-
 .تنبيهو بصورة فردية أل٨نية ضبط التعليقات أثناء اٞنسابقة-

 .إف استمر عاقبو أو ٠نموعتو-

 ادلهّرج
يكثر من التعليقات الساخرة 

 الضحكالستجبلب 
 .التأكيد على أ٨نية اٞنسابقة بذكر أىدافها وما سيخرج منها اٞنشارؾ-

 .عدـ جربه على اٞنسابقة-
 .اطلب منو مراقبة وتقييم الربانمج وتسجيل ذلك-

 .ادعو ٞنساعدتك يف إدارة الربامج-

 ادلتحفظ
ال يشارؾ ألنو يرى أف اٞنسابقات 

 مضيعة للوقت وال قيمة ٟنا

 .عثماف اٝنضر. من كتاب األلعاب الرتبوية لػ د ىذا اٞنبحث والذي قبلو مت االستفادة من -ٔ
 .اٞنعاقبة ال تكوف صارمة وجادة بل بشكل ودي فكاىي، كخصم نقطة أو تفويت دور -ٕ
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 :  ٗنيع ملفات الفعاليات اليت ٓنتاج لطباعة ٬نكن ٓنميلها بصيغة وورد من ىذا الرابط

http://cutt.us/radefah 
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 :االحتياجات •

 أوراؽ صغًنة وأقبلـ بعدد اٜنضور  –علبة      
 

 :اآللية• 
     حفظ القرآف كامبًل أو أجزاء منو،  )يُطلب من اٜناضرين كتابة أبرز إ٤ناز قاموا بو خبلؿ ىذا العاـ       
   مث توضع األوراؽ يف علبة وتدور على اٜناضرين وكل  ...( التحاؽ بدورة، مشاركة يف عمل تطوعي،       

 .شخص أيخذ ورقة و٪ناوؿ اكتشاؼ صاحب ىذا اإل٤ناز، ومن يكوف توقعو صحيًحا يفوز       
 .و٬نكن أف يكوف ىناؾ مساحة لكل صاحب إ٤ناز بذكر قصتو معو      

 

 

 إجنازي   
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 :االحتياجات •

 مكرّب صوت –( بروجيكرتشاشة، )جهاز عرض  –فيديو منتقاة  مقاطع       
 
 

 :اآللية• 
 .اختيار مقاطع قصًنة مسبًقا ّنا يناسب الفئة اٞنستهدفة، مث تُعرض وبعدىا يطرح أسئلة عليهايتم       

 

 الشاشة لك
 

 .٠نموعة زاد، برانمج الشاشة لك: القصًنةمن قنوات اليوتيوب اليت ٬نكن االستفادة من مقاطعها * 
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 :االحتياجات •

 شبكة انرتنت -على أجهزة اٜناضرين  الباركودٓنميل ماسح  -علبة  –اٞنرفقة  الباركودطباعة صور       
 

 :اآللية• 
 اٜناضرينالذي ٪نوي مواد مقروءة ومرئية ومسموعة انفعة، مث توضع يف علبة وتوزع على  الباركوديُطبع        

 كلمث يتم سؤاٟنم عنو، أو يعرض   -دقائقثبلث -خبلؿ التطبيق، وُيرتؾ مدة لبلّطبلع ويتم فتحها من        
 .استفاده٠نمل ما شخص        

 

 فوائد رقمّية
 

 
 QR Reader)): تطبيق لذلك مثلأو ٓنميل   السناب شات،عبارة عن صورة بداخلها رموز شريطية يتم مسحها وفتح الرابط الذي هبا عن طريق : الباركود* 
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 (: موشن جرافيك)مقطع فيديو 
 اإلسراؼ 

 :  مقطع صويت
 لنبيل العوضياالستغفار  

 :  مقطع فيديو
 عصبوف

 :  مقطع فيديو
 لقرينلالصاٜنات الباقيات 

 :  مقطع صويت
 للمغامسياّرموف على النار 

 (:  انفوجرافيك)صورة 
 فيتامٌن د

 (:  انفوجرافيك)صورة 
 فوائد الثـو

 :  مقطع صويت
 للحز٬نيضعف أتكيد الذات 

 :  مقطع صويت
 من أدوات النجاح

 (: انفوجرافيك)صورة 
 عادات غًنت العادل

 (:  انفوجرافيك)صورة 
 السميطسًنة 

(: موشن جرافيك)مقطع فيديو 
 يتلونو حق تبلوتو

 [اٞنقاطع]

18   



 
                    

 
 
 
 
 
 :االحتياجات •
    على  الباركودٓنميل تطبيق ماسح   -قلماف  –ورقتاف فارغتاف  – الباركودطباعة نسختاف من صور       

 .قائدي الِفَرؽأجهزة       
 

 :اآللية• 
 .  كل ٠نموعة ٟنا لوف ٢نتلف عن اجملموعة األخرى  الباركودمن صور طباعة نسختاف  -    
 .يف مكاف ابركودكل إخفاء   -    
 .سبعةقائدي اجملموعات قلم وورقة مرّقمة إذل العدد إعطاء  -    
 .اليت بنفس لوهنم الباركوداجملموعة عن أوراؽ تبحث  -    
   يتم مسحو واإلجابة عن السؤاؿ وتدوين اإلجابة يف الورقة، أو فعل اٞنطلوب  الباركودالعثور على عند  -    

 .ووضع عبلمة صحمنهم      
 .بو موضع الكنز ابركودصحيح يعطيهم اٞنقدـ بشكل ٗنيع اٞنطلوب إٕنامهم عند  -    

 

 

 «الباركود»كنز 
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؟ -  من أوؿ من حضر االجتماع اليـو
 .قوموا برتتيب أحد األماكن اٞنبعثرة -
 الغابملك  –ضرغاـ  –غضنفر  -ابسل  –أسد . اذكروا ثبلثة من أٚناء األسد -
 عليهماذكروا ٙنسة من أٚناء اٜناضرين مع السبلـ  -
 .عددوا عشرة من أٚناء الصحابة رضواف هللا عليهم -

 حفصة -فاطمة  –سعد بن معاذ  –معاذ بن جبل  -عائشة  –خد٩نة  –علي  –عثماف  –عمر  –أبو بكر 
 .عطارد، الزىرة، األرض، اٞنريخ، اٞنشرتي، زحل، أورانوس، نبتوف. عددوا أربعة من الكواكب الشمسية -
 ٖنانيةعدد أبواب اٛننة؟ كم -
 .شكرًا ألحد القائمٌن على االجتماعقدموا  -
 
وتدوين السؤاؿ أو الطلب يف  http://qrcode.kaywa.com: مثل الباركودالذىاب إذل أحد مواقع صناعة :  اٞنزيدلعمل  *

 .حفظ الصورةمث ( text)خانة 

 [األسئلة واألمور اٞنطلوبة]
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 :اآللية •
 .عليهاالتعرؼ مث ٪ناولوا صفات الشخصيات اٞنرفقة على شخص أو ٠نموعة، طرح        

 

 شخصيات
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 :   الوليد هنع هللا يضرخالد بن ( 1)
 .أحد أبناء الوليد بن اٞنغًنة -
 أف لقد طلبت القتل فلم يقدر رل إال "حضرتو الوفاة قاؿ ٞنا  -

 فراشي، وما من عمل أرجى من ال إلو إال هللا على  أموت
 ".هبا مترَتِّس وأان
 .لُقِّب بسيف هللا اٞنسلوؿ -
 
 :  عمر ادلختار( 2)
 .شيخ الشهداء: أحد ألقابو -
 .من أىم ١ناريب الغزو اإليطارل -
 «٧نوتال نستسلم ننتصر أو ٥نن »: كلماتو قبل إعداموآخر  -
 
 : صالح الدين األيويب( 3)
 ىو اٞنلك الناصر أبو اٞنظفر يوسف بن أيوب بن شاذي  -

 .بطل معركة حطٌنبن مرواف 
 .١نرر القدس من الصليبيٌن -
 
 :  جابر بن حيان( 4)
 .من أعبلـ اٞنسلمٌن والعرب العباقرة -
 .برع يف علـو الكيمياء والفلك واٟنندسة -
 .يُعد أوؿ من استخدـ الكيمياء عملًيا يف التاريخ -

 : عمر بن عبد العزيز( 6)
اشتهرت خبلفتو أبهنا الفرتة اليت عم العدؿ والرخاء يف أرجاء  -

الببلد اإلسبلمية حى أف الرجل ليخرج الزكاة من أموالو فيبحث 
 .عن الفقراء فبل ٩ند من يف حاجة إليها

 .حفيد عمر بن اٝنطاب هنع هللا يضر -
 .اثمن اٝنلفاء األمويٌن ويلقب ِنامس اٝنلفاء الراشدين -
 
 : عبد الباسط عبد الصمد( 7)
قارئ للقرآف الكرمي، ويتمتع بشعبية ىي األكرب يف أ٥ناء العادل  -

 .ٛنماؿ صوتو وألسلوبو الفريد
 .ملقب ابٜننجرة الذىبية -
 .مصري اٛننسية -
 
 : هنع هللا يضرىريرة أبو ( 8)
 .عادل من علماء اٜنديث ومن أكثر الصحابة رواية لو -
 .اٚنو يف اٛناىلية عبد مشس بن صخر -
 .ملقب بسيد اٜنفاظ وحافظ اإلسبلـ -
 
 :ابن بطوطة( 9)
 .الطنجياٚنو دمحم بن عبد هللا بن دمحم  -
رحالة ومؤرخ، أمضى ثبلثٌن عاما يف الرحبلت حوؿ العادل  -

 .ولقب أبمًن رحالة اٞنسلمٌن
 .كتابو ٓنفة الُنظَّار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار -

 [الشخصيات]
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 : اخلوارزمي( 10)
 .عادل من علماء اٞنسلمٌن -
ساىم يف الرايضيات، واٛنغرافيا ،و علم الفلك، وعلم رسم اٝنرائط،  -

 .وأرسى األساس لبلبتكار يف اٛنرب وعلم اٞنثلثات
 .من أىم كتبو الكتاب اٞنختصر يف حساب اٛنرب واٞنقابلة -
 
 :  بن اجلراحأبو عبيدة ( 11)
 .أحد السابقٌن لئلسبلـ وكاف معدوًدا فيمن ٗنع القرآف الكرمي -
 .ورل يف عهد أيب بكر الصديق بيت ماؿ اٞنسلمٌن -
 .  ٚناه الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أمٌن األمة -
 
 :  معاذ بن جبل( 12)
 .أنصاري خزرجي -
 .خذوا القرآف من أربعة، وذكره منهم: قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص -
 .األمة ابٜنبلؿ واٜنراـأعلم -

 : ابن مسعود( 13)
 .فقيو األمة، روى علًما كثًنا -
ال تسألوين عن شيء ماداـ ىذا : قاؿ عنو أبو موسى األشعري -

 .اٜنرب فيكم
لو أعلم أحًدا أعلم بكتاب هللا مين تبلغو اإلبل : ىو القائل-

 .ألتيتو
 
 :  ابن خلدون( 14)
 ولد يف تونس -
 .مؤسس علم االجتماع -
 .لو مقدمة مشهورة ابٚنو -
 
 : ابن قيم اجلوزية( 15)
 .درس على يد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -
 .ابن كثًن: من تبلميذه -
 -الشيطافإغاثة اللهفاف من مصائد  -الفوائد : من مؤلفاتو-

 .حادي األرواح إذل ببلد األفراح -الصيب من الكبلـ الطيب الوابل 
 

 [الشخصيات]
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 :االحتياجات •
 .اٞنرفقةاألسئلة كتابة / طباعة         
 

 :اآللية• 
 ٔ. شخصية يتم توزيعها على اٜناضرين، مث ٩نيبوف عنهاأسئلة         

 

 سؤال اذلمة
 

 @ alrobaianضمن مطبوعات متجر الربيعاف ( لنكسر اٜناجز)ُمستفادة من األسئلة  *  
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 .عادة أريد التخلص منها -
 .موقف أثر يفَّ  -
 سنة كيف أرى نفسي؟ ٕٓبعد  -
 مى أغضب؟ -
 .أفضل ىدية تلقيتها -
 .آية استوقفتين -
 .بيت شعر أحبو -
 .خلق أريد التخلُّق بو -
 أفضل مرحلة يف حيايت -
 .دعاء أدعو بو دائًما -
 ّناذا أقضي وقت فراغي؟ -
 .موىبة إٔنىن امتبلكها -

 .أٗنل قرار أنذتو -
 .شيء آخذه معي يف سفريأىم  -
 .آخر كتاب قرأتو -
 .أىم ثبلثة أىداؼ أود ٓنقيقها -
 .معلم ما زلت أذكره وأدعو لو -
 .أكثر ثبلث أمور أتقنها -
 .وظيفة إٔنىن شغلها -
 .تعلمتو ىذا األسبوعدرس  -
 .أضافت رل الكثًنشخصية  -
 .أود ٓنقيقها ىذا العاـأمور  -
 .رسائلي يف اٜنياة اليت أسعى إليصاٟنامن  -
 .ٖنينة أسديت رلنصيحة  -

 [األسئلة]
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 :االحتياجات •

 أعواد صغًنة –الصق  -مقص أو خرامة أشكاؿ –كتابة الفوائد اٞنرفقة / طباعة     
 

 :اآللية• 
 أحدمث تدّوف وتقّص وتثبت على أعواد صغًنة، وبعدىا تغرس يف غًنىا، يتم طباعة الفوائد اٞنرفقة أو انتقاء      

 .األطعمة اٞنوجودةأصناؼ       
 *.استماعوتناوؿ اٜناضرين يقرأ كل شخص فائدتو، وبعد االنتهاء يتم السؤاؿ عما مت وعند      

 

 الفوائد تغريسات
 

 .بعد االنتهاء إذل عدـ رمي الفوائد الحتوائها على ذكر هللا هلالج لجيُتنبو  *  
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والعلم ويف الصبلة و٠نالس الذكر هللا، دليل على األمن، وىو من اٝنوؼ النعاس يف اٜنرب وعند : "ابن القيميقوؿ  -

 ".من الشيطاف
 ".اي ُبين، ليس اٝنًن أف يكثر مالك وولدؾ، ولكن اٝنًن أف تعقل عن هللا مث تطيعو: "عمر بن عبدالعزيزقاؿ  -
 "ما تصدؽ عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ هبا إخوااًن لو مؤمنٌن، فيتفرقوف وقد نفعهم هللا هبا: "أبو الدرداءقاؿ  -
 :  ما لوجهك يتهلَّل؟ فقاؿ: على أيب دجانة وىو مريض، وكاف وجهو يتهلَّل؛ فقيل لوُدِخل  -
 " فكاف قليب للمسلمٌن سليًما: كنُت ال أتكلَّم فيما ال يعنيين، واألخرى: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتٌن"
من سرَّه أف ُيكمَّل لو عملو فليحسن نيتو؛ فإف هللا عز وجل أيجر العبد إذا أحسن نيتو حى : بعض السلفقاؿ  -

 ".ابللقمة أيكلها
قل اللهم اىدين وسددين، واذكر ابٟندى ىدايتك الطريق، والسداد سداد : "قاؿ رل النيب ملسو هيلع هللا ىلص: علي هنع هللا يضر قاؿعن  -

 ".السهم
 ".خإنة السوء تكوف بسبب دسيسة ابطنة للعبد ال يطلع عليها الناس: "ابن رجبقاؿ  -
صحبت أىل الرتؼ فلم أجد أكرب ٨نًا مين؛ أرى دابة خًنًا من دابيت، وثواًب خًنًا من ثويب، مث : "بعض السلفقاؿ  -

 ".التواضع فاسرتحتأىل صحبت 
 ".من أحب أف يقضي هللا لو ابٝنًن، فليحسن ظنو ابلناس: "الشافعيقاؿ  -
 .إذا كاف ما يراه ابألمس حراما أصبح اليـو حبلال: مى يعلم اٞنرء أنو ُفنت؟ أجاب: حذيفةسئل  -

  

 [العبارات]
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 :االحتياجات •

 توفًن احتياجات اٞنسابقات  –أو كرة سهم  –أو كتابتها يف لوحة كبًنة  بنرصورة البازؿ على طباعة    
 .طرحها اليت سيتم   

 
 :اآللية• 

 يُقسَّم اٜنضور جملموعات ٫نرج يف كل دورة متساِبق ٬نثل ٠نموعتو ويرمي ابلسهم، وقطعة البازؿ اليت يسقط      
 .الفائزةالسهم أييت اٞنتسابق ابٞنطلوب منو، واجملموعة األكثر نقاطًا ىي عليها      

 

 لوحة البازل
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 ادلطلوب التوضيح حساب النقاط
على كل سؤاؿ ٙنس 

 نقاط
 ٙنسة أسئلة تكوف اإلجابة عليها أبحد حروؼ اٟنجاء

 "األسئلة موجودة يف مسابقة سلم حروؼ اٟنجاء"
 سؤاؿ وحرؼ

 عطنا فائدة طرح فائدة خبلؿ دقيقة ثبلثوف نقطة
 الذيعند العدد 
 إليوينتهي 

 ٓندي .مثل عد األرقاـ إذل أف ينقطع نفسو، تكرار رمش العٌن خبلؿ دقيقة: طلب ٓندي

 فك الشفرة ويؤتى ابلطلب خبلؿ ثبلث دقائق" يُرجع ٞنسابقة فك الشفرة" عشروف نقطة
 بيننا وبينكم ...مسابقات ثنائية تتشارؾ فيها اجملموعات، كشد اٜنبل، سباؽ جري،  ثبلثوف نقاط

 

إذا مت العقل نقص : ٕنثيل اٞنتسابق ّنثل أماـ ٠نموعتو بشكل صامت خبلؿ ثبلث دقائق نقطةأربعوف 
 .الكبلـ، الصرب عند الصدمة األوذل، أخوؾ من صدقك النصيحة

 مثلمثِّل 

   

على كل ٗنلة عشر 
 نقاط

القرف عبارة عن ألف : استعراض ٙنس ٗنل وعلى اٞنتسابق أف يوافق على صحتها أو عدمها
سورة الفتح بعد دمحم  –( صح)أوؿ من يكسى يـو القيامة إبراىيم عليو السبلـ  –( خطأ)سنة 
 (صح)زواؿ الشمس يكوف عند الظهر  –( خطأ)الغم ىو اٜنزف ألمر مستقبل  –( صح)

 نعم أو ال

 السجن تقف اجملموعة ويذىب دورىا  
 
 نقطةعشروف 

 من أوؿ من وضع قواعد اللغة العربية؟ أبو األسود الدؤرل: سؤاؿ عن علم عن األعبلـ مثل
من قاتل عمر بن اٝنطاب هنع هللا يضر؟ أبو لؤلؤة اجملوسي، من أوؿ شهيدة من النساء؟ ٚنية بنت 

 خياط

 من؟

حسب طوؿ 
 اٞنتسابق

 الطوؿ عز قياس طوؿ اٞنتسابق ابلسنتمرتات

كل بيت عليو عشرة 
 نقاط

 ٚنعنا صوتك يُطلب من اٞنتسابق إلقاء قصيدة أو إنشاد نشيد خبلؿ دقيقتٌن

 

يتحدث اٞنتسابق عن قصة خبلؿ ثبلث دقائق، وأثناء حديثو يطرح عليو كلمات إلدخاٟنا يف  نقطةأربعوف 
 .ويقـو بربطها مع القصة وصياغتها بشكل مناسب( قرآف، صديق، مكتبة، شجار)قصتو 

 كلمات

 اٜنركة بركة ...شجرة ٧نلة، قفز اٜنبل خبلؿ ثبلث دقائق، : مسابقات حركية ثبلثوف نقطة
 / + - .تنقص نقاط الفريق أو تزيد ُنسب ما ٫نرج لو - 

 [اٞنسابقات
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 :اآللية• 
 (أ)سؤاؿ بعدد حروؼ اٟنجاء، السؤاؿ األوؿ إجابتو ُنرؼ ( ٕٛ)اٞنرفق سبعة ٧ناذج، كل ٧نوذج بو يف      

 وىكذا حى تنتهي اٜنروؼ اٟنجائية، يتم طرحها على أفراد أو ٠نموعات ومن ( ب)إجابتو ُنرؼ والثاين      
 .نقطةعن كل حرؼ يناؿ ٩نيب      
 من أٚناء الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص؟ فبل بد أف تكوف اإلجابة ُنرؼ األلف: كأف يسأؿ اٞنقدـ السؤاؿ األوؿ       
 ألف حرؼ الباء ىو« بدر»منزؿ من منازؿ القمر؟ و٩نيبوف بػػ : ، والسؤاؿ الثاين«أ٘ند»: واإلجابة ىي     
 .وىكذا.. اٜنرؼ الثاين من حروؼ اٟنجاء     

 

 سلم حروف اذلجاء
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 احلرف السؤال اجلواب
 أ احد األئمة األربعة أمحد بن حنبل/ أبو حنيفة  

 ب فاكهة صيفية برتقال
 ت ما يوضع فيو اٞنيت اتبوت
 ث من أنواع اإلضاءة ثراي
 ج شعور يدفعك لؤلكل جوع
 ح عم الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص محزة

 خ أوؿ من أسلمت من النساء خدجية
 د صوت مشي النملة دبيب
 ذ أصغر شيء يف اٛنزيء ذرة

 ر عكس مرجوح راجح
 ز سم ٘ٗحيواف طوؿ لسانو يساوي  زرافة
 س اٞنكاف الذي يعيش فيو اجملـر سجن

 ش من الذين ال يفتنوف يف قبورىم الشهداء
 ص مهر اٞنرأة صداق
 ض ّنعىن أعمى ضرير
 ط من العمليات اٜنسابية طرح
 ظ ما توضع فيو الرسالة ظرف
 ع مادة يف الصف الرابع علوم
 غ تعميم اٛنسد ابٞناء غسل
 ؼ أنثى اٜنصاف فرس

 ؽ سورة من القرآف القمر/ القدر 
 ؾ جعبة السهم كنانة

 ؿ شاعر من أصحاب اٞنعلقات لبيد بن ربيعة
 ـ ولد الفرس مهرة
 ف يظهر يف الليل جنوم
 ىػ االنتقاؿ من بلد الشرؾ إذل بلد اإلسبلـ ىجرة
 و ّنعين كثًن وفًن
 ي من أٚناء اٞندينة يثرب

 [النموذج األوؿ]
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 احلرف السؤال اجلواب
 أ من أٚناء الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أمحد
 ب منزؿ من منازؿ القمر بدر
 ت ٓنويل الكبلـ من لغة ألخرى ترمجة
 ث ماذا تعين كلمة جزاء ثواب

 ج فريضة قائمة حى يظهر هللا دينو وينشر يف العادل اجلهاد 
 ح زوجة آدـ عليو السبلـ حواء
 خ من زوجات النيب ملسو هيلع هللا ىلص خدجية
 د بغداد عاصمة الرشيد تقع على هنر دجلة
 ذ حاسة من اٜنواس اٝنمس يف جسم اإلنساف الذوق
 ر ما ىي السورة اليت ورد فيها الياقوت واٞنرجاف الرمحن
 ز كتاب من الكتب السماوية الزبور

 س صحايب اقرتح حفر اٝنندؽ حوؿ اٞندينة يف غزوة اٝنندؽ سلمان الفارسي
 ش صفة يتطلب توفرىا يف اٞنقاتل الشجاعة
 ص من لقي النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومات على اإلسبلـ صحايب
 ض حيواف مائي ضفدع
 ط من مراحل حياة اإلنساف الطفولة
 ظ توعدىم هللا ابلعذاب الظادلون
 ع سورة من سور القرآف العادايت
 غ عكس كلمة واضح غامض
 ؼ أسرع حيواف الفهد
 ؽ أوؿ منازؿ اآلخرة القرب

 ؾ اٜنلم اٞنزعج كابوس
 ؿ ٫نرج بٌن فرث ودـ لنب

 ـ دولة عربية مصر
 ف أكثر الغازات انتشارا يف اجملاؿ اٛنوي للكرة األرضية النيرتوجٌن

 ىػ ّنعىن سقط ىوى
 و من عادات اٛناىلية أبطلها اإلسبلـ وأد البنات

 ي مدينة سعودية تقع على البحر األ٘نر ينبع

 [النموذج الثاين]
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 احلرف السؤال اجلواب
 أ من اٞنبلئكة إسرافيل

 ب مضيق يصل البحر األ٘نر ِنليج عدف ابب ادلندب
 ت اٞنولوداف من البطن الواحد توأم

 ث اإلنس واٛنن ورد ذكر٨نا يف القرآف ابسم الثقلٌن
 ج سفينة الصحراء اجلمل
 ح عم الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ مات شهيدا محزة
 خ أـ الكبائر اخلمر
 د ٚنك يسمى صديق اإلنساف دلفٌن

 ذ أوؿ معركة ُنرية إسبلمية ذات الصواري
 ر أىم جزء يف اٛنهاز التنفسي الرئتٌن

 ز كوكب يف ٠نموعتنا الشمسية الزىرة/ زحل 
 س زوجة من أزواج الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ سودة
 ش جهة من اٛنهات األصلية مشال
 ص جبل كانت زوجة إبراىيم تطوؼ بينو وبٌن اٞنروة الصفا
 ض من أٚناء األسد ضرغام
 ط من أٚناء القيامة الطامة
 ظ عكس النور الظالم

 ع صحايب ىو حرب ىذه األمة عبدهللا بن عباس
 غ دولة يف أفريقيا غاان/ غينيا 

 ؼ لقب عمر بن اٝنطاب الفاروق
 ؽ ٚنك مفرتس القرش
 ؾ حيواف ٪نمل ابنو يف بطنو كنغر
 ؿ أنثى األسد لبوة

 ـ أكرب كواكب اجملموعة الشمسية ادلشرتي
 ف داء اٞنلوؾ النقرس
 ىػ أخو قابيل ىابيل

 و قاتل عم الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص وحشي بن حرب
 ي أوؿ شهيد يف اإلسبلـ ايسر بن عمار

 [النموذج الثالث]
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 احلرف السؤال اجلواب
 أ أمٌن ىذه األمة أبو عبيدة

 ب من غزوات الرسوؿ بدر
 ت فاكهو ذكرت يف القرآف التٌن
 ث كثًن الكبلـ ثراثر

 ج حالة من حاالت اٞنادة جامدة
 ح غسيل اٞنبلئكة حنظلة
 خ أوؿ من سن ركعتٌن قبل القتل خبيب
 د عملة قد٬نة دينار

 ذ سورة من سور القرآف الكرمي الذارايت
 ر عاصمة اٞنملكة العربية السعودية الرايض
 ز من الظواىر الطبيعية اليت ٓندث يف األرض زالزل

 س خاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص سعد بن أيب وقاص
 ش نوع من أنواع الطيور شحرور

 ص (ربح البيع  أاب ٪نٍن ) صحايب قاؿ لو الرسوؿ  صهيب الرومي
 ض من الزواحف ضب
 ط فاتح األندلس وقد ٚني ابٚنو جبل طارق
 ظ ّنعىن عطش ظمأ

 ع أوؿ فدائي يف اإلسبلـ علي بن أيب طالب
 غ اسم طائر الغرنوق
 ؼ من الفواكو فراولة

 ؽ معركة بٌن اٞنسلمٌن والفرس القادسية
 ؾ عكس ِنل ومرادؼ اٛنود كرم

 ؿ اسم بنت جلٌن/دلى 
 ـ ىادـ اللذات ادلوت
 ف إذا أكلت ال تشبع وإذا شربت ٕنوت النار
 ىػ طائر ورد ذكره يف القرآف ىدىد
 و ما يبقى من أمواؿ اٞنيت ورث
 ي عملة الياابف ين

 [النموذج الرابع]
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 احلرف السؤال اجلواب
 أ الذي حاوؿ ىدـ الكعبة أبرىو
 ب عظمو فوؽ ٜنمو بيضة
 ت السورة  اليت ذكرت فيها غزوة حنٌن التوبة
 ث من أكلو فبل يقرب اٞنسجد الثوم
 ج من الفواكو جح
 ح من األخبلؽ حياء
 خ اذا استوى العجٌن أصبح خبز
 د عملة اٞنغرب درىم

 ذ من اٞنواقيت ذو احلليفة
 ر من فصوؿ السنة ربيع
 ز من منتجات األلباف زبدة
 س من أٚناء القيامة سقر

 ش من الرسل شعيب
 ص من زوجات الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص صفية

 ض عكس القوي الضعيف
 ط تضع اٞنبلئكة لو أجنحتها طالب العلم

 ظ من اٜنيواانت ظبية
 ع اٞنبىن اٞنكوف من  عدة طوابق عمارة
 غ من أٚناء هللا تعاذل الغفار
 ؼ عملة فرنسا فرنك
 ؽ إحدى مدف األندلس قرطبة
 ؾ معبد النصارى كنيسة
 ؿ بلد عريب يكثر فيو النصارى لبنان

 ـ من العلماء اٞنعاصرين دمحم بن عثيمٌن
 ف حشرة ذكرت يف القراف النحل
 ىػ من أصناـ اٛناىلية ىبل
 و اسم ذكر وليد
 ي من أعضاء اٛنسم يد

 [النموذج اٝنامس]
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 احلرف السؤال اجلواب
 أ غزوة جرح فيها رسوؿ هللا وكسرت رابعيتو ؟ أحد
 ب من سور القراف الكرمي البينة
 ت من لقي صحابيا ومات على اإلسبلـ اتبعي
 ث من أحب الطعاـ إذل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص الثريد
 ج البئر العميقة جب
 ح من أركاف اإلسبلـ احلج

 خ عاصمة السوداف اخلرطوم
 د ذكاء ومكر دىاء
 ذ عملية ٓنوؿ الصلب إذل سائل ذوابن
 ر كابنت السفينة رابن
 ز صوت األسد زئًن

 س من وسائل اٞنواصبلت سفينة/ سيارة 
 ش جهات ٖالدولة اليت ٓندىا اٞنياه من  شبو جزيرة
 ص تطفئ غضب الرب الصدقة
 ض األعمى ضرير

 ط من اٞنهن اٞنهمة الطيار/طبيب 
 ظ مدينة سعودية ظباء
 ع ّنعىن عربة عظة

 غ آلة كهرابئية غسالة
 ؼ دولة أسيوية الفلبٌن
 ؽ اوؿ ما خلق هللا القلم

 ؾ ال ٩نوز بيعو الكلب
 ؿ من أٚناء األسد ليث

 ـ فاتح القسطنطينية دمحم الفاتح
 ف إحدى اٞنعارؾ اإلسبلمية هناوند
 ىػ ّنعىن سكينة ىدوء
 و اسم بنت وفاء
 ي من األزىار اٛنميلة ايمسٌن

 [النموذج السادس]
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 احلرف السؤال اجلواب
 أ ذىاب النـو أرق
 ب يستخرج منو اٞناء بئر
 ت من برامج وسائل التواصل االجتماعي تويرت
 ث من أنواع اٝنطوط ثلث
 ج ضد القدمي جديد
 ح من أٚناء السيف  حسام
 خ هبا هنر ليس بو ماء  خريطة
 د من الطيور  ديك
 ذ أعلى الشيء  ذروة
 ر قائد السفينة  رابن
 ز من الكبائر  الزان
 س أعلى اٛنمل  سنام
 ش عكس اٝنًن  شر

 ص من اٝنصاؿ اٜنميدة  صدق
 ض من اجزاء اٛنسم  ضرس
 ط عذاب قـو نوح  طوفان
 ظ يستخدـ يف اٞنراسلة  ظرف
 ع فيو شفاء  عسل
 غ طائر مزعج  غراب
 ؼ ضد اٜنماس  فتور
 ؽ قائد السفينة  قبطان
 ؾ تشعل بو النار  كربيت

 ؿ يستخدـ يف قياس السوائل  لرت
 ـ ٪نتكم إليو كل أحد و ليس من األحياء ميزان
 ف من طيور البحر  نورس
 ىػ أخفى ما يكوف من الصوت مهس
 و من األعداد  واحد
 ي من أطوار الفراشة  يرقة

 [النموذج السابع]
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 :االحتياجات• 
 أقبلـ –وكتابة رمز الطلب عليها األشخاص أو اجملموعات كتابة الشفرة اٞنرفقة بعدد / طباعة         

 
 :اآللية• 

 على أشخاص أو ٠نموعات، يتم فك الشفرة ابستخراج اٜنرؼ اٞنقابل للرقم يف اٛندوؿ توزع أوراؽ الشفرات     
 الطلبوجلب      
 حرؼ البلـ( ٕ٘)الباء و حرؼ ( ٕٗ)اٜناء وحرؼ ( ٘)فرقم  ٕ٘ – ٕٗ – ٘: كأف يكوف رمز الطلب      
 . حبل= لدينا كلمة فتكوَّف       

 

 شفرة األرقام
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 :رمز الطلب
↓ 

 (ء)ا ٔ ض ٓٔ
 ب ٕٗ ط ٛ
 ت ٖٔ ظ ٙٔ
 ث ٔٔ ع ٕٙ
 ج ٜ غ ٚٔ
 ح ٘ ؼ ٕٛ
 خ ٕ ؽ ٕٚ
 د ٙ ؾ ٚ
 ذ ٗ ؿ ٕ٘
 ر ٕٓ ـ ٕٕ
 ز ٖٕ ف ٕٔ
 س ٛٔ (ة)ىػ ٜٔ
 ش ٖ و ٗٔ
 ص ٘ٔ ي ٕٔ

 :َنلبوالطلب من الشفرة التالية وسارع استنتج -

 : ........................حل الشفرة

 [الشفرة]
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 :االحتياجات• 
 .األسئلةالصقة صغًنة مرّقمة بعدد أوراؽ     

 
 :اآللية• 

 .اٞنرفقة أثناء تناوٟنم ٟنا، مث ُتطرح األسئلة البياالتأو  الفناجيلأسفل اٞنرقمة األوراؽ تلصق     

 

 أواصر
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 [األسئلة]

 .مواليد األسرةأوؿ  -ٔ
 .سليب أتمل معاٛنتو يف اجتماعاتناأمر  -ٕ
 .فضل من أفضاؿ صلة الرحماذكر  -ٖ
 .من حضر االجتماع اليـوأوؿ  -ٗ
 .نصيحة( ٖٔ)لػ قّدـ  -٘
 .ُقّدـ إليك ال تنساه من أحد أفراد األسرةمعروؼ  -ٙ
 .حَدث أحزنك حصل لؤلسرةأكثر  -ٚ
 .للحاضريندعوة  -ٛ
 (ٖ)إ٩نابيات أبرز  -ٜ

 .تتمىن تفعيلو يف اجتماعاتناأمر  -ٓٔ
 .الزلت تذكره( ٔ)قدمي حصل لك مع موقف  -ٔٔ
 .زواجات األسرةآخر  -ٕٔ
 .من حضر االجتماع اليـوآخر  -ٖٔ
 .الغائبٌن عن االجتماعأحد  -ٗٔ
 .حَدث أسعدؾ حصل لؤلسرةأكثر  -٘ٔ
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 :اآللية• 
   اجملموعة األوذل بذكر أي بيت شعري، مث اجملموعة األخرى ترد على اجملموعة األوذل ببيت شعري اٜنرؼ تبدأ      
 .منو ىو آخر حرؼ من البيت الذي ذكرتو اجملموعة األوذلاألوؿ      
 (ف)السفػْنري الرايح ّنا ال تشتهي *** ما كل ما يتمىن اٞنرء يدركو : تقوؿ اجملموعة األوذلكأف       
 تنتهيوحاجة ما عاش ال *** ػنروح ونغدو ٜناجاتنا (ف: )اجملموعة التاليةفرتد      
 .ٔنرجواجملموعة اليت تتوقف عن الرد ألكثر من دقيقتٌن .. اجملموعة التالية ُنرؼ الياء، وىكذافرتد      

 

 ادلساجالت الشعرية
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 :اآللية• 
 اجملموعة األوذل السورة األوذل من القرآف، مث اجملموعة األخرى تذكر السورة الثانية، وىكذاتذكر       

 .اجملموعة لدقيقة واحدة كحد أقصى لئلجابة، وٟنا ثبلث فرص إف أخطأت يف اٞنرة الرابعة ٔنرجُٕنهل       

 

 ترتيب السور
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 [ترتيب سور القرآف]

 –ىود   -يونس  –التوبة  –األنفاؿ  –األعراؼ  –األنعاـ  –اٞنائدة  –النساء  –عمراف آؿ  -البقرة  –الفآنة 
 –اٞنؤمنوف  –اٜنج    -األنبياء  –طو  –مرمي   -الكهف -اإلسراء  –النحل  –اٜنجر  –إبراىيم  –الرعد  –يوسف 
  –سبأ  –األحزاب  –السجدة –لقماف  –الرـو  –العنكبوت  –القصص  –النمل  –الشعراء  –الفرقاف  –النور 

  –اٛناثية  –الدخاف  –الزخرؼ –الشورى  –فصلت  –غافر  –الزمر  –ص  –الصافات  - يس –فاطر 
 –اٜنديد  –الواقعة  –الر٘نن  –القمر  –النجم -الطور  –الذارايت  –ؽ  –اٜنجرات  –الفتح  –دمحم  –األحقاؼ 
 –القلم  –اٞنلك  –التحرمي  –الطبلؽ  -التغابن  –اٞننافقوف –اٛنمعة  –الصف  –اٞنمتحنة  –اٜنشر  –اجملادلة 

 –عبس  –النازعات  –النبأ  –اٞنرسبلت  –اإلنساف  –القيامة  –اٞندثر –اٞنزمل  –اٛنن  –نوح  –اٞنعارج  –اٜناقة 
 –الشمس  –البلد  –الفجر  -الغاشية  –األعلى  –الطارؽ  –الربوج  –االنشقاؽ -اٞنطففٌن -االنفطار  –التكوير 

 –العصر  –التكاثر  –القارعة  –العادايت  –الزلزلة  –البينة  –القدر  –العلق  –التٌن  –الشرح –الضحى  –الليل 
 .  الناس -الفلق  –اإلخبلص  –اٞنسد  –النصر  –الكافروف  –الكوثر  –اٞناعوف  –قريش  –الفيل -اٟنُمزة 
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 :اآللية• 
   ٩نيب عن سؤالو، رقم بشكل عشوائي مث كل حاضر اٜنسنات، ٫نتار  األعماؿ وكنوز فضائل تتعلق بأسئلة      
 .يقرأ اجمليب على اٜناضرين اٜنديث الداؿ على اٛنواب -صحيحة كانت أـ خاطئة-االجابة وبعد      

 

 كنوز
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 اإلجاابت
 .من فعلها كاف أجره كصدقة تصدؽ هبا عن كل مفصل: ٔس
 .من قاٟنا مائة مرة كانت لو عدؿ عشر رقاب وكتبت لو مائة حسنة و١نيت عنو مائة سيئة: ٕس
 .أضافو هللا لنفسو وتوذل اٛنزاء على من فعلو: ٖس
 .من فعلو دل يزؿ يف ُخرفة اٛننة حى يرجع: ٗس
 .من فعلو بسط هللا رزقو وأطاؿ عمره: ٘س
 .إذا فعلو ٗناعة نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الر٘نة وحفتهم اٞنبلئكة وذكرىم هللا فيمن عنده: ٙس
 .إذا فعلتو اٞنرأة يقاؿ ٟنا ادخلي من أبواب اٛننة شئتِ : ٚس
 .من واظب على فعلها بىن هللا لو بيتا يف اٛننة: ٛس
 .٬نحو هللا بو اٝنطااي ويرفع بو الدرجات: ٜس
 .ذكر إذا قالو العبد يكوف من أسباب شفاعة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص لو: ٓٔس
 .من قالو غفرت خطاايه وإف كانت مثل زبد البحر: ٔٔس
 .ذكر إذا أكثر منو العبد كفاه ٨نو وغفر ذنبو: ٕٔس
 .ذكر إذا قرأه العبد كاف لو حسنة واٜنسنة بعشر أمثاٟنا: ٖٔس
 .من قرأىا أضاء لو من النور ما بٌن اٛنمعتٌن: ٗٔس
 .كنز من كنوز اٛننة: ٘ٔس
 .من قالو فِتحت لو ٖنانيُة أبواِب اٛننة، يدخل من أيها شاء: ٙٔس
 .من قرأىا عشر مرات بىن هللا لو قصرا يف اٛننة: ٚٔس
 .من قاٟنا غرست لو ٦نلة يف اٛننة: ٛٔس
 .من فعلو رد هللا عن وجهو النار يـو القيامة: ٜٔس
 .ما شاءهللا على رؤوس اٝنبلئق حى ٫نًّنه من اٜنور دعاه من فعلو : ٕٓس

 [األسئلة]
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 اإلجاابت
صدقة، وكل تكبًنة صدقة، وأمر  هتليلةصدقة، وكل  ٓنميدةيصبح على كل ُسبلمى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل : "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص/ ٔ

أي ": على كل سبلمى من أحدكم صدقة: "قاؿ النووي رواه مسلم" ابٞنعروؼ صدقة، وهني عن اٞننكر صدقة، و٩نزئ من ذلك ركعتاف يركعهما من الضحى
 .فإف صبلة الضحى تكفي عن الصدقات اٞنطلوبة عن ٗنيع مفاصل البدف، ويشمل ذلك فقرات الظهر واألصابع... ٗنيع عظاـ البدف ومفاصلو

رقاب من قاؿ ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، لو اٞنلك ولو اٜنمد وىو على كل شيء قدير يف يـو مائة مرة كانت لو عدؿ عشر : "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص/ ٕ
من ثر وكتبت لو مائة حسنة و١نيت عنو مائة سيئة وكانت لو حرزا من الشيطاف يومو ذلك حى ٬نسي ودل أيت أحد أبفضل ٣نا جاء بو إال أحد عمل أك

 رواه البخاري" ذلك
 يف وظاىر إطبلؽ اٜنديث أنو ٪نصل ىذا األجر اٞنذكور يف ىذا اٜنديث من قاؿ ىذا التهليل مائة مرة يف يومو، سواء قالو متوالية أو متفرقة،: قاؿ النووي

 .٠نالس، أو بعضها أوؿ النهار، وبعضها آخره، لكن األفضل أف أييت هبا متوالية يف أوؿ النهار ليكوف حرزا لو يف ٗنيع هناره
رواه ابن . إال الصـو فإنو رل وأان أجزي بو: كل عمل ابن آدـ يضاعف لو، اٜنسنة بعشر أمثاٟنا إذل سبعمائة ضعف، قاؿ هللا سبحانو: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص/ ٖ

 ماجو وصححو األلباين
 .ٞنا كانت األعماؿ يدخلها الرايء والصـو ال يطلع عليو ّنجرد فعلو إال هللا، فأضافو هللا إذل نفسو: قاؿ القرطيب 

 رواه مسلم" جناىا : اي رسوؿ هللا وما خرفة اٛننة؟ قاؿ: قيل. من عاد مريًضا دل يزؿ يف ُخرفة اٛننة: "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص/ ٗ
 .أي يؤوؿ بو ذلك إذل اٛننة واجتناء ٖنارىا: قاؿ النووي

 رواه البخاري" من سره أف يبسط لو يف رزقو ، أو ينسأ لو يف أثره ، فليصل ر٘نو: "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص / ٘
 :شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ر٘نو هللا يف معىن ينسأ لو يف أثرهقاؿ  حقيقية،البسط يف الرزؽ كثرتو و٧ناؤه وسعتو وبركتو وزايدتو زايدة 

فإف هللا " من سره أف يبسط لو يف رزقو وينسأ لو يف أثره فليصل ر٘نو: "، وهبذا يتبٌن معىن قولو ملسو هيلع هللا ىلص(وأجل مقيد)يعلمو هللا، (: أجل مطلق: )األجل أجبلف
إف وصل ر٘نو زدتو كذا وكذا، واٞنلك ال يعلم أيزداد أـ ال، لكن هللا يعلم ما يستقر عليو األمر فإذا جاء ذلك ال يتقدـ : أمر اٞنلك أف يكتب لو أجبل وقاؿ 

 .وال يتأخر
ما اجتمع قـو يف بيت من بيوت هللا، يتلوف كتاب هللا ويتدارسونو بينهم، إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الر٘نة وحفتهم اٞنبلئكة : "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص / ٙ

 رواه البخاري" وذكرىم هللا فيمن عنده
 صحيح اٛنامع" اٛننة من أي أبواب اٛننة شئتِ ادخلي زوجها قيل ٟنا وأطاعت فرجها وحصنت شهرىا وصامت إذا صلت اٞنرأة ٙنسها : "قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص/ ٚ
من اثبر على ثنيت عشرة ركعة من السنة بىن هللا لو بيتا يف اٛننة أربع ركعات قبل الظهر وركعتٌن بعدىا وركعتٌن بعد اٞنغرب وركعتٌن : "قاؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص / ٛ

 رواه الرتمذي وصححو األلباين" بعد العشاء وركعتٌن قبل الفجر

 [اإلجاابت]
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 اإلجاابت
 اٝنطاإسباغ الوضوء على اٞنكاره وكثرة : بلى اي رسوؿ هللا قاؿ: قالوا: أال أدلكم على ما ٬نحو هللا بو اٝنطااي ويرفع بو الدرجات" قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ / ٜ

 رواه مسلم" إذل اٞنساجد وانتظار الصبلة بعد الصبلة فذلكم الرابط فذلكم الرابط
 .وإسباغ الوضوء إٕنامو، واٞنكاره تكوف بشدة الربد وأدل اٛنسم و٥نو ذلك: قاؿ النووي

إذا ٚنعتم اٞنؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ ، مث صلوا علي ، فإنو من صلى علي صبلة صلى هللا عليو عشرا ، مث سلوا هللا رل الوسيلة ، : "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص/ ٓٔ
 رواه أيب داود وصححو األلباين". فمن سأؿ هللا رل الوسيلة حلت عليو الشفاعة. فإهنا منزلة يف اٛننة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا ، وأرجو أف أكوف أان ىو 

: من سبح هللا يف دبر كل صبلة ثبلاث وثبلثٌن، و٘ند هللا ثبلاث وثبلثٌن، وكرب هللا ثبلاث وثبلثٌن فتلك تسعة وتسعوف، وقاؿ ٕناـ اٞنائة: "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص/ ٔٔ
 رواه مسلم" غفرت خطاايه وإف كانت مثل زبد البحر. ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، لو اٞنلك ولو اٜنمد وىو على كل شيء قدير

ما شئت فإف : الربع، قاؿ: قلت: ما شئت قاؿ: اي رسوؿ هللا إين ُأكثر الصبلة عليك فكم أجعل لك من صبليت؟ فقاؿ: قلت: هنع هللا يضر أيّب بن كعبقاؿ / ٕٔ
أجعل : ما شئت، فإف زدت فهو خًن لك، قلت: فالثلثٌن، قاؿ: قلت: ما شئت، فإف زدت فهو خًن لك، قاؿ: النصف، قاؿ: زدت فهو خًن لك، قلت

 رواه الرتمذي وحسنو األلباين. إًذا ُتكفى ٨نك ويُغفر لك ذنبك: لك صبليت كلها قاؿ
ألف حرؼ، والـ حرؼ، وميم : حرؼ، ولكن{ أدل}: من قرأ حرًفا من كتاب هللا فلو يو حسنة، واٜنسنة بعشر أمثاٟنا، ال أقوؿ: "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص/ ٖٔ

 رواه الرتمذي وصححو األلباين" حرؼ
 صحيح اٛنامع" من قرأ سورة الكهف يف يـو اٛنمعة أضاء لو من النور ما بٌن اٛنمعتٌن: "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص/ ٗٔ
 صحيح البخاري" أال أدلك على كلمة ىي كنز من كنوز اٛننة؟ ال حوؿ وال قوة إال اب: "قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أليب موسى األشعري/ ٘ٔ

أهنا كلمة استسبلـ وتفويض إذل هللا تعاذل واعرتاؼ ابإلذعاف لو، وأنو ال صانع غًنه وال راد ألمره، وأف العبد ال ٬نلك : قاؿ العلماء سبب ذلك: قاؿ النووي
ال حوؿ عن معصية هللا إال بعصمتو، وال قوة على طاعتو إال : ال حوؿ للعبد يف دفع شر، وال قوة يف ٓنصيل خًن إال اب، وقيل: شيئا من األمر، وقيل

 .ّنعونتو
اللهم اجعلين من . أشهد أف ال إلو اال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف دمحما عبده ورسولو : من توضأ فأحسن الوضوء مث قاؿ :  "قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص/ ٙٔ

 رواه الرتمذي وصححو األلباين" التوابٌن، واجعلين من اٞنتطهرين، فتحت لو ٖنانية أبواب اٛننة، يدخل من أيها شاء

 [اإلجاابت]
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 :االحتياجات• 
 .اجملموعاتأقبلـ بعدد  -كتابة العبارات اٞنرفقة / طباعة       

 
 :اآللية• 
 العبارةالعبارة األوذل على اجملموعات، وأسرع من يصحح ٗنيع الكلمات اٝناطئة يناؿ نقطة، مث توزع توزع       

 .العبارات، وبعد االنتهاء من كل عبارة يتم توضيح اٝنطأ اللغوي وسببووىكذا حى تنتهي الثانية       

 

 األخطاء اللغوية
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 العبارة تصحيحها
 الصبله فػىقلبك  ٜنظورجاىد نفسك   ةالصبل يور قلبك فػضجاىد نفسك ٜن

 تنفقو يف اٝنًن بشئال تستهٌن  تنفقو يف اٝنًن  يءن بشهِ ال تست
 النصيحواخاؾ من صدقك    ةؾ من صدقك النصيحو خأ

 جزاءا تُعدمواٜنق ولن  قولو   ءً جزا وااٜنق ولن تُعدم واقول
 زكي نفسك من ىاذه الذنوب ه الذنوب ذنفسك من ى ؾِّ ز 

 مشأوموعاقبتو  الضلم  ةومؤ لم عاقبتو مشظال
 اقراء كثًنًا لينموا عقلك عقلك وكثًنًا لينمأ  اقر 

 ابٞنتشائموفدل تتأثرين  انيت  مٌنابٞنتشائ يدل تتأثر  تِ أن
 قل أمنة اب مث أستقم ستقم ااب مث  تمنآقل 

 مور معاتًباػأذا كنت يف كل الإ
 ذي ال تعاتبولا قَ صديقك دل تل

 اذا كنت يف كل االمور معاتًبا
 ال تعاتبو اللذيصديقك دل تلقى 

 [العبارات]
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 :االحتياجات• 
 ورقة وقلم أو مبلحظات جواؿ –اجملموعات ورقية أو الكرتونية بعدد األفراد أو مصاحف         

 
 :اآللية• 
رادة، مث يسأؿ سؤاؿ عن فائدة يف ذلك الوجو، يطلب      

ُ
    اٞنقدـ من اٞنشاركٌن فتح اٞنصحف على الصفحة اٞن

 .وىكذاٟنم نصف دقيقة للبحث وتدوين رقم اآلية مث ينتقل للصفحة التالية ويتيح      
 ىذهاالنتهاء أكثر ٠نموعة إجاابهتا صحيحة ىي الفائزة، و٬نكن أف يقف اٞنقّدـ معهم على إشراقات وبعد      
 .وتدبراهتاالفوائد      

 

 الفائدة القرآنية
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 الفائدة الصفحة ادلوضع
 مشروعية القرعة عند االختبلؼ ٘٘ 44: آل عمران

 ال ٩نوز نشر األخبار اليت تزعزع أمن اٞنؤمنٌن ٜٔ 83: النساء

 من االبتبلء أف يُيسر هللا هلالج لج اٞنعصية على عباده ٖٕٔ 94: ادلائدة

 درء اٞنفاسد أوذل من جلب اٞنصاحل ٔٗٔ 108: األنعام

 البدء ابلنفس: من آداب الدعاء ٜٙٔ 151: األعراف

 االنقساـ واالختبلؼ من أسباب ىز٬نة األمة ٖٛٔ 46: األنفال

 ال ٠ناؿ للهزؿ يف الدين وأحكامو ٜٚٔ 65: التوبة

 مشروعية السبلـ ٞنن دخل على غًنه ٜٕٕ 69: ىود

 الرخصة للُمكره ابلنطق ابلكفر ظاىرًا مع اطمئناف قلبو ابإل٬ناف ٜٕٚ 106: النحل

 من السنة واألدب تعليق األمور اٞنستقبلية ّنشيئة هللا هلالج لج ٜٕٙ 24-23: الكهف

 العاؽ لوالديو شقي ٖٙٓ 14: مرمي

 العفو والصفح سبب لغفراف الذنوب ٕٖ٘ 22: النور

 من آداب الرسائل افتتاحها ابلبسملة ٜٖٚ 30: النمل

 جواز أتكيد اٝنرب ابٜنلف ٞنن أنكره ٕٛٗ 3: سبأ

 مشروعية اٟنجرة إذا دل يتمكن اٞنؤمن من إقامة شعائر دينو ٜٗٗ 99: الصافات

 ثبوت عذاب القرب ٕٚٗ 46: غافر

 خطر ظن السوء اب هلالج لج، فإف هللا يعامل الناس ُنسب ظنهم بو ٔٔ٘ 6: الفتح

 التذبذب وعدـ الثبات على موقف من صفات اٞننافقٌن ٗٗ٘ 14: اجملادلة

 من أدب اٞنؤمن أف ال ينسب الشر إذل هللا هلالج لج ٕٚ٘ 11: اجلن

 من مظاىر شـؤ اٞنعصية الطبع على قلب صاحبها ٛٛ٘ 14: ادلطففٌن

 ٓنرمي اٟنمز واللمز يف الناس ٔٓٙ 1: اذلمزة

 [  الفوائد]

 .التفسًنمن اٞنختصر يف  مستقاةالفوائد أغلب * 
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 :االحتياجات• 
 .اٞنرفقةكتابة الصورة / طباعة         
 

 :اآللية• 
 دقيقتٌن بوضع كبًل من أركاف وواجبات    خبلؿ لًنتبوىا اٞنربعات وبعثرهتا، ويُعطى كل ٠نموعة األوراؽ قّص      
 ٠نموعة ُٔنطئ ىي الفائزةهبا، وأقل  مايتعلقوسنن الصبلة ٓنت      

 -قبل البدءومن األفضل أف ُتشرح بشكل موجز –بعد ذلك يتم توضيح األخطاء مث      

 

 رتبين
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 الصالة أركان واجبات الصالة سنن الصالة
  

 رفع اليدين عند تكبًنة اإلحراـ
  

 (ٚنع هللا ٞنن ٘نده)قوؿ 
  

 تكبًنة اإلحراـ
  

  
 دعاء االستفتاح

  
 (ربنا ولك اٜنمد)قوؿ 

  
 قراءة الفآنة

  
  

 بعد الفآنة( آمٌن)قوؿ 
  

 (سبحاف ريب العظيم)قوؿ 
  

 الركوع
  

  
 النظر إذل موضع السجود

  
 (سبحاف ريب األعلى)قوؿ 

  
 الرفع من الركوع

  
 

 وضع اليد اليمىن على اليسرى يف القياـ
  

 (رب اغفر رل)قوؿ 
  

 التشهد األخًن
  

 
 وضع اليدين على الركبتٌن يف الركوع

  
 التشهد األوؿ

  
 الطمأنينة

  
  

 الدعاء يف السجود
  

 اٛنلوس للتشهد األوؿ
  

 الرتتيب
  

 [األركاف والفروض والسنن]

 .ما يندرج ٓنت األركاف والواجبات والسنن على سبيل اٞنثاؿ ال اٜنصر* 
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 :اآللية• 
 .ويطلب من اٜناضرين ذكر تتمتو، اٞنقّدـ بداية اٞنوقف النبوييقرأ     

 

 مواقف نبوية
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 ادلوقف تتمتو
   

كبل وهللا ال ٫نزيك هللا أبًدا؛ إنك لتصل الرحم، وٓنمل الكّل، ... "
، وتقري الضيف، وتعٌن على نوائب اٜنق  "وُتكسب اٞنعدـو

 بعد حراء 
عاد النيب ملسو هيلع هللا ىلص من غار حراء بعد أوؿ مقابلة لو مع روح القدس وقد 
أخذه الروع وخشي على نفسو، إذل زوجو خد٩نة اهنع هللا يضر، فما إف قص 

عليها القصص وبثها مشاعره اإلنسانية جاءه جواهبا سريًعا حانيا حاٚنًا 
 ...بقسم معّظم بقوٟنا 

   

أطع أاب : فنظر الغبلـ إذل أبيو ينتظر أف أيذف لو، فقاؿ لو أبوه...  
 القاسم، ُقل ما يقوؿ لك دمحم

فقاٟنا الغبلـ وتويف يف ساعتو، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص مستبشرًا هبداية ىذا 
مث أقبل على أصحابو أيمرىم " الذي أنقذه من النار اٜنمد: "الغبلـ

 ".صلوا على أخيكم: "قائبلً 

 على فراش ادلوت 
عاد النيب ملسو هيلع هللا ىلص فًى يهوداًي يف مرضو، كاف ىذا الغبلـ ٫ندمو فيضع لو 

 ويناولو نعلو ويقضي حوائجو وضوءه
أسِلم، قل أشهد : "فقاؿ لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو يودع الدنيا ويستقبل اآلخرة

 " ...أف ال إلو إال هللا وأين رسوؿ هللا
 
  

 .فالتفَت إليو فضحك مث أمر لو بعطاء... 

 درس يف احلِلم 
 ٤نراينكنت أمشي مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعليو برد : عن أنس بن مالك قاؿ

: غليظ اٜناشية، فأدركو أعرايب فجبذ بردائو جبذة شديدة، قاؿ أنس
فنظرت إذل صفحة عاتق النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقد أثرت هبا حاشية الرداء من شدة 

  ...اي دمحم ُمر رل من ماؿ هللا الذي عندؾ : جبذتو مث قاؿ
   

أخذىا فوضعها برفق يف األرض، مث ركع وسجد حى إذا فرغ من ...  
سجوده أخذىا فاحتملها على عاتقو مرة أخرى، مث قاـ حى أمت صبلتو 

 والصبية على عاتقو إذا سجد وضعها وإذا قاـ ٘نلها

 أُمامة 
بينما الصحابة ينتظروف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لُيصلي هبم صبلة الظهر أو 

ابنة بنتو زينب، وقاـ  أمامةالعصر، إذ خرج عليهم ملسو هيلع هللا ىلص ٪نمل على عاتقو 
  ...رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف مصبله مث كرب، حى إذا أراد أف يركع 

 [  اٞنواقف]

 (.الطريريقصص نبوية لعبدالوىاب )من  مستقاةالقصص * 
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 ادلوقف تتمتو
  

ال وهللا اي : "فقاؿ الصحابة" أتروف ىذه طارحة ولدىا يف النار؟... "
وهللا  : "فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص" رسوؿ هللا، وىي تقدر على أف ال تطرحو

 ".أرحم بعباده من ىذه بولدىا

 أرحم بعباده 
جيء إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص بسيب من سيب ىوازف، وإذا بٌن يدي السيب امرأة 

تسعى وقد زاغ بصرىا تبتغي رضيعها الذي فقدتو يف السيب، وإذا ابلنيب 
ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو ينظروف إليها، فبينما ىي كذلك إذ وجدت رضيعها 

فأخذتو فألصقتو ببطنها مث ألقمتو ثديها، وكاف منظرًا يف غاية التأثًن، وإذ 
  : ...برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ

إذا أرادوا  صبيانكِ ىيئي طعامك وأصلحي سراجِك ونومي : قاؿ...  
، مث قامت  صبياهناعشاء، فهيئت طعامها وأصلحت سراجها ونومت 

 .كأهنا تصلح سراجها  فأطفأتو، فجعبل يراينو أهنما أيكبلف
فلما أصبح أبو طلحة غدا إذل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقاؿ النيب عليو الصبلة 

: الليلة من فعالكما فأنزؿ هللا -أو عجب–ضحك هللا : والسبلـ
َويُػْؤثُِروَف َعَلى أَنْػُفِسِهْم َوَلْو َكاَف هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو }

 .{َفُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ 

 ضيافة أنصارية 
أتى رجل إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو جائع يريد من يضيفو، فبعث إذل نسائو عليو 

من : "ما معنا إال اٞناء، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : الصبلة والسبلـ فقلن
: أان، فانطلق بو إذل امرأتو فقاؿ: فقاؿ رجٌل من األنصار" يضيف ىذا؟

  ....ما عندان إال قوت صبياين : أكرمي ضيف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فقالت

 [اٞنواقف]
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 :االحتياجات• 
 .اٜناضرينصغًنة وأقبلـ بعدد أوراؽ         

 
 :اآللية• 

 وصفةطريقة لتدوين الفوائد من الكتب، : ٣نن يرغب من اٜناضرين عرض خربة يف اٜنياة، مثليُطلب       
 ...يسًنة، من ُسبل الرتبية الناجحة، لطبخة       
 تصويًتايصّوت بقية اٜناضرين على أفضل خربة من خبلؿ تدوين عنواهنا يف ورقة، وأكثر خربة تناؿ وبعدىا       
 .الفائزةىي       
 

 

 أفضل خربة
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 :االحتياجات• 
 .اٜناضرينصغًنة وأقبلـ بعدد أوراؽ        

 
 :اآللية• 

 ويتمإحدى الصور اٞنرفقة، مث يُطلب من اٜناضرين كتابة تعليق عليها، وبعدىا يقرأ اٞنقّدـ التعليقات تُعرض      
 .أفضل تعليقالتصويت على     

 

 أفضل تعليق
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 [الصور]
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 :االحتياجات• 
 .ورقة وقلم بعدد اجملموعات أو مبلحظات جواؿ   

 
 :اآللية• 

   تقسيم اٜنضور جملموعات، ويُطلب من كل ٠نموعة تدوين أٚناء اٜنيواانت اٞنذكورة يف القرآف الكرمي يتم     
 .ىي الفائزةْنمع أٚناء صحيحة أكثر ٠نموعة .. خبلؿ دقيقتٌن    

 

 احليواانت يف القرآن
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 [اٜنيواانت]

62   



 
                    

 
 
 
 
 
 

 :االحتياجات• 
 .أقبلـ بعدد اٜناضرين -كتابة اٞنرفق بعدد اٜناضرين / طباعة        

 
 :اآللية• 
 يتم كتابة أٚناء ٗنيع اٜناضرين على األوراؽ وأماـ كل اسم خانة فارغة ُتدوف فيها اٞنبلحظات واإل٩نابيات      

 والسلبيات وغًنىا من األمور اليت تسهم يف ارتقاء الشخص أبسلوب لطيف      
 .وبعد االنتهاء ٩نمع القائد األوراؽ ويقـو بتفريغ اٞنبلحظات وإرساٟنا ألصحاهبا حى ال يُعرؼ الكاتب     

 

 ادلؤمن مرآة أخيو
 

 .يُتنبو أف يكوف اٜناضرين على مستوى عاٍؿ من اٞنعرفة فيما بينهم والتفاىم وعدـ اٜنساسية *
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 [اٛندوؿ]

 االسم المالحظات
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 :االحتياجات• 
 .اجملموعاتأقبلـ بعدد اٞنشاركٌن أو  –اٞنشاركٌن أو اجملموعات بعدد اٞنرفقة طباعة اٞنتاىات          

 
 :اآللية• 

 يتم التعليق بعد     الورقة على كل ُمشارؾ أو ٠نموعة، مث يقوموف إبيصاؿ بداية العبارة إذل تتمتها، و توزع       
 .العبارةموضوع االنتهاء على      

 

 ادلتاىة
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 [اٞنتاىات]

 من يتِق هللا
  

 ٩نعل لو ٢نرجا
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 [اٞنتاىات]

 :تسعة أعشار العافية يف
  

 التغافل
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 [اٞنتاىات]

 أكمل اٞنؤمنٌن إ٬ناانً 
  

 أحسنهم خلقا
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 :االحتياجات• 
 أقبلـ –اجملموعات بعدد كتابة الصورة اٞنرفقة / طباعة          

 
 :اآللية• 
 يُعطى، مث بعد ذلك (بطاقة دخوؿ)مراحل، يتم الدخوؿ والتأىل فيها عن طريق عمل مهمة ست      

 .. بشكل صحيح أيخذ ورقة اٞنرحلة الثانية، وىكذاورقة اٞنرحلة األوذل، من ينتهي منها اجملموعات      
 .وأوؿ من ينتهي من اٞنرحلة السادسة ىو الفائز     

 

 ادلراحل الست
 

69   



 [اٞنراحل]

 :أسطرثبلثة يف 
 .اٜنضورذلك أحدكم على قوموا ابلكتابة عن فضائل الذكر والُسبل اٞنعينة على مبلزمتو، مث يلقي  

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

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

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

 
  

 بطاقة دخول
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 [اٞنراحل]

 ادلرحلة األوىل :أجيبوا عن األسئلة التالية حبسب احلرف احملدد -

 احلرف السؤال اجلواب
 أ على العبد اٟنارب من سيده يطلق 

 ب سورة يف القرآفاثين 
 ت تقع يف مشاؿ اٞنملكةمدينة 

 ث النيب ملسو هيلع هللا ىلص آكلو أف يقرب اٞنسجدهنى 
 ج عكس كلمة شجاع 

 ح كاف يتعبد بو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثةغار  
 خ زوجات الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصمن 

 د موجود يف العراؽهنر 
 ذ مفرتسحيواف 

 ر يف اٛننة يدخل معو الصائموفابب 
 ز ذكر اٚنو يف القرآفصحايب 
 س شهيدة يف اإلسبلـأوؿ 
 ش ترمى هبا الشياطٌن 

 ص لعبد الر٘نن الداخللقب 
، جباف، حراء، خد٩نة، دجلة، ذئب، الرايف، زيد بن حارثة، ٚنية بنت خياط، الشرر، صقر قريش: اإلجاابت  اآلبق، البقرة، تبوؾ، ثـو
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 [اٞنراحل]

 ادلرحلة الثانية : ..........عدد ادلثلثات يف الصورة ىو -

 ٕٓ=  ٕٔ+  ٙ+  ٕ:  العدد
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 [اٞنراحل]

 ادلرحلة الثالثة .الوصل بٌن العمودين -

 (أ)
 قبل وفاتو ما قالو الرسوؿ آخر -ٔ

 الفقًن وحلوى الغين وزاد اٞنسافرطعاـ -ٕ

 الكنانةأرض -ٖ

 أوصى بو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصشراب -ٗ

 السبلـدار -٘

 ٕ-٘،  ٖ-ٗ،  ٘-ٖ،  ٔ-ٕ،  ٙ-ٔ: اإلجاابت

 (ب)
 التمر-ٔ
 بغداد-ٕ
 العسل-ٖ

 تعرؼعلى من عرفت ومن دل سلم -ٗ
 مصر-٘

 وما ملكت أ٬نانكم الصبلةالصبلة  -ٙ
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 [اٞنراحل]

 ادلرحلة الرابعة : .........الرقم الناقص يف قمة اذلرم وفق التسلسل ادلنطقي ىو -

 .مباشرةرقم يتحقق َنمع الرقمٌن اٞنوجودين ٓنتو فكل ( ٚ٘): الرقم
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 [اٞنراحل]

 ادلرحلة اخلامسة وأرضهم ما دمت يف أرضهم* دارىم ما دمت يف دارىم 

 يف دارىم ومنزٟنم، وأرضهم من الرضا من دامت يف أرضهم ومكاهنم، وىو من اٛنناس مادمتأي دارىم من اٞنداراة : اٞنعىن: اإلجاابت

 .ادلعىنأمامكم بيت من الشعر حيتاج إىل توضيح، قوموا بشرحو حىت يتضح / 1
................................................................................................................ 

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

 :اختاروا اإلجابة الصحيحة / 2
 ماذا ُيسمى البيت الشعري السابق يف علم الببلغة؟              

 طباؽ    -ُمقابلة       -سجع        -جناس                
 .توافق الفاصلتٌِن يف ِفْقرتٌن أو أكثر يف اٜنرؼ األخًن: السجع -. اٞنعىناتفاؽ أو تشابو كلمتٌن يف اللفظ واختبلفهما يف : اٛنناس]

 [الواحدىو اٛنمع بٌن الكلمة وضدىا يف الكبلـ : الطباؽ -. الرتتيبأف يؤتى ّنعنيٌن أو أكثر أو ٗنلة ، مث يؤتى ّنا يقابل ذلك : اٞنقابلة
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 [اٞنراحل]

 ادلرحلة السادسة

 كمٕٓٛمرمي، تعطلت السيارة على أـ عمر وابنتها مها، واٝنطأ يف القصة أف سارة ووفاء ورقية ليسوا ضمن أفراد الرحلة، ، : اإلجاابت

 كيلوا مرتًا عن مدينتهم  ٓٓٗالُعمرة، واليت تبعد أبو عمر قرر السفر مع عائلتو إذل مكة اٞنكرمة ألداء  
 وفاطمةعمر و أبو عمر وعمر وخالد و سعد  ودمحم وىند ومىن وسارة وندى أـ : شخص ٠ٔ٘نموع أفراد الرحلة كاف 

 :٠نموعتٌنإذل العائلة وهنى واٝنادمة مرمي، وقد انقسمت و رقية ووفاء وخلود ورمي  ومها
 أـ عمر وعمر وخالد وندى و مها و رمي : األوذل كانتاجملموعة 

 مرمي عمر و سعد و دمحم و ىند و مىن و فاطمة  وخلود وهنى و اٝنادمة أبو : الثانيةاجملموعة 
 كيلو مرتاً للوصوؿ إذل مكة اٞنكرمة تعطلت السيارة اليت هبا أـ عمر وابنتها مها   ٕٓٔوأثناء الطريق وبعد أف تبقى 

 .من وقتهمدقيقة   ٣ٖٓنا جعلهم يضطروف إذل االنتظار حى يتم  فحص السيارة وقد كلفهم ذلك 
 

 
 :األسئلة 

 ............................................................................................؟ ما اسم اٝنادمة   -
 .......................................................................السيارة؟ ما ىي اجملموعة اليت تعطلت هبم   -
 ...............................................................................ىو؟ ىناؾ خطأ ما يف القصة ما   -
 ........................................................عندما تعطلت هبم السيارة كم كيلو مرتًا قطعوا من اٞنسًن؟    -
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 [اٞنراحل]

 :خبلؿ دقيقتٌن
 .عنوواسألوا اجملموعة األوذل سؤاالً دقيقة، قوموا ابنتقاء مقطع صويت ال يتجاوز  

 بطاقة خروج
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 :اآللية• 
 أحد اٜناضرين إكماٟنا من نسج خيالو حىويُطلب من اٞنرفقة، القصص بداية قصة من قراءة يتم     

 .النهاية خبلؿ دقيقتٌن    

 

 إكمال القصة
 

78   



 [بداايت القصص]

 .......ذىبوا اي مكاف ويف قدمي الزماف ٠نموعة من الغزالف ترعى بكل أماف وبعد أف انتهوا من اٞنرعى كاف ( ٔ
 ........بقرة ٗنيلة أ٤نبت توأمٌن أحد٨نا ٪ُنكى أف ىناؾ ( ٕ
نزىة، حينما يف سالف األزماف ويف يـو من األايـ اشرتى دمحم سيارة جديدة فرح هبا وأسرتو وقرروا أف ٫نرجوا يف ( ٖ

....وصلوا مدينة األلعاب وجدوا   
........  ىناؾ طفل صغًن اٚنو أ٘ند ذىب برفقة أمو إذل اٜنديقة وفجأة كاف ( ٗ  
..........يـو ٗنيل والسماء غائمة ورذاذ اٞنطر ٬نؤل اٞنكاف يف ( ٘  
..........ذات مرة وأبواؽ السيارات ٕنؤل اٞنكاف ضجيجا ( ٙ  
..........كانت فرحتها شديدة  لدرجة أهنا البكر،  عّمت السعادة منزؿ أمل فقد وضعت قبل دقائق مولودىا ( ٚ  
فتاة صغًنة تتجوؿ يف حديقة اٜنيواف وبينما ىي ىناؾ يف يـو من األايـ  وحينما كانت السماء صحوا ، كانت ( ٛ

..........تراقب القرد إذ  
.......قررت األسرة اٝنروج يف نزىو برية وىاىم يركبوف بعد صبلة الفجر ذاىبٌن يف رحلة بريّة وعندما وصلوا إذ هبم ( ٜ  

..........ذىبت سعاد للجامعة والزدحاـ الطريق أتخرت عدة دقائق عن ااضرة، وعندما دخلت القاعة ( ٓٔ  
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 :االحتياجات• 
 كتب      

 
 :اآللية• 

ستخرج منها وغًنىا أماـ  يتم      
ُ
 اٜناضرينمسبًقا استخراج عدة أسئلة من كتب متنوعة، مث توضع الكتب اٞن

 .وىكذاعليهم السؤاؿ األوؿ، أوؿ من يستخرج اإلجابة أيخذ نقطة، مث يُطرح السؤاؿ الثاين ويُطرح      

 

 احبثين
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 :االحتياجات• 
 جريدةبصل، ثبلث ابلوانت، : أدوات التحدي –طباعة أحد اٞنقاالت اٞنرفقة مع أسئلتها       

 علبتاف  -        
 

 :اآللية• 
 مقاؿ لقراءتو يف ثبلث دقائق اٜناضرين إذل ٠نموعات وتُعطى كل ٠نموعة يقسم       

 :تكوف اٞنسابقة على مرحلتٌنمث        
 األسئلة، علبة هبا أسئلة عن اٞنقاؿ يسحب اٞنتسابق سؤاؿ ومن ٩نيب عنو ينتقل لػ: األوذلاٞنرحلة         
     التحدي، علبة هبا ٠نموعة من التحدايت يسحب اٞنتسابق ٓندي إذا عملو حصلت : الثانيةاٞنرحلة         

 .نقطة٠نموعتو على        
  

 

 التحدي
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 [اٞنقاالت]
 أوىام حول االدخار والتوفًن

يف  فكربعد ارتفاع معدالت الصرؼ واالستهبلؾ لدرجة ال يكفي معها الراتب، بل صارت اٜناجة ُملحة إل٩ناد مصدر دخل إضايف، صار كثًن من الناس ي
دونكم . ولكن اٞنشكلة أف كثًنا من األفكار حوؿ أساليب االدخار ليست إال أوىاًما. االدخار والتوفًن من أجل السيطرة على اٞنصروفات و تلبية احتياجاهتم

:بعضا منها  
 * االدخار يعتمد على الراتب:

واٜنقيقة أنو ! خريعتقد بعض الناس أف االدخار و التوفًن ليس ابستطاعة إال أصحاب الرواتب العالية، إما أف يكوف راتبك عشرة آالؼ أو أكثر أو أنك ال تدّ 
.فابدأ االدخار من اآلف. كل ما عليك فعلو ىو التنظيم وضبط اٞنصروفات ُنيث تكوف أقل من الدخل. ال يهم كم يكوف راتبك فباستطاعتك االدخار دائما  

 *التوفًن بشراء الرخيص:
فيضطر اٞنرء إما ة، يفضل الناس عادة شراء الرخيص مقابل الغارل طمعا يف التوفًن و االدخار، ولكن الواقع يقوؿ أبف السلع الرخيصة ال تدـو طويبل يف العاد

فالسلع الرخيصة ليست أوفر . والنتيجة يدفع قيمة أكثر من لو أنو اشرتى القطعة األغلى اليت غالبا ما تكوف أجود، لصيانتها ابستمرار أو شراء سلعة أخرى
.فالتوفًن ىنا يكوف ابالىتماـ ابٛنودة وليس السعر. على اٞندى البعيد، كما أف السلع الغالية ليست دائما أجود ولكننا نتحدث عن الغالب  

 * الشحن اجملاين أوفر:  
ولكن بعض اٞنتاجر اإللكرتونية ٕننح اٞنشرتين عرًضا ٣نيزا ابلشحن اجملاين . إذا كنت ٣نن يتسوقوف شبكًيا عادة فبل بد أنك تبلحظ أف الشحن لو قيمة إضافية

رايالت  ٓٔرايؿ لتحصل على الشحن اجملاين الذي يكلف  ٓٓٔلو فكرت جيدا لعرفت أنك رّنا دفعت . مقابل شراء منتجات أكثر ودفع أمواؿ أكثر أيضا
!رايال، فالشحن اجملاين ليس توفًنًا دائما ٜٓالنتيجة أنك خسرت . أصبل  

 * القسائم ورموز التوفًن مفيدة:
اٞنشكلة حٌن تغريك القسائم . أصبح ٗنع القسائم الشرائية ورموز التوفًن مغراي ٞنن يطبقوف سياسات االدخار، وبعضهم وجده حبل انجحا يف أحياف كثًنة

واٜنل يسًن، ٔنلص ٣نا ال ٓنتاجو وال داعي ألف . لشراء أشياء ال ٓنتاجها أو دل تفكر هبا من قبل، فأنت يف ىذه اٜنالة تضيع مالك ؤنسر بدؿ أف توفر
.تستهلك كل ٔنفيض وحسم يف يدؾ  

 * الشراء ابٛنملة أرخص و أوفر:
ًن؟ توفالشراء ابٛنملة خاصة من متاجر معينة فرصة للحصوؿ على سعر أرخص إذا قسمت السعر على عدد األصناؼ، ولكن ىل ىذا يساعد يف االدخار و ال

.  ضيع مالكا تإذا كانت ىذه الطريقة تدفعك لشراء ما يزيد عن حاجتك أو التخلص من كميات دل تستهلكها يف مدة صبلحيتها فأنت يف اٜنقيقة ال توفر وإ٧ن
.فكر يف طريقة أخرى مثل التسوؽ مع جارؾ أو قريبك وتقاسم اٞنشرتايت اٞنشرتكة  

 * التسوؽ وقت اٜنسومات ألجل التوفًن:
لذا ننصحك ابٜنرص على . ال بد أف تعلم أبف اٜنسومات اٞنوٚنية ليست دائما فرصة للتوفًن، فعادة اٞنتاجر حسم األسعار من اٞننتجات غًن اٞنرغوبة غالبا

فحٌن تشرتي ثبلثة أزواج من األحذية . وانتبو أف تقع يف فخ اٞنشرتايت اإلضافية كما يقع الكثًنوف دوف انتباه. التخفيضات إف كانت تشمل حاجاتك فقط
. ٕٓٓبل خسرت  ٖٓٓرايؿ مث ال تستخدـ إال واحدة فأنت يف اٜنقيقة دل توفر  ٓٓٙرايؿ وسعرىا ٗنيعا قبل التخفيض  ٖٓٓبسعر   
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 أم سليم اهنع هللا يضر  [اٞنقاالت]
، وىي أـ الصحايب الرميصاء، وتلقب ابلغميصاء أو ُرميثةاٚنها سهلة، وقيل : سليم بنت ملحاف بن خالد بن زيد بن حراـ بن جندب األنصارية، قيلأـ      

.الذي تشرؼ ِندمة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" أنس بن مالك"اٛنليل   
 

:  فقالت! أصبوت؟: أسلمت أـ سليم ّنكة، وابيعت رسوؿ هللا مع األنصار الذين ابيعوه، فكانت من سابقي األنصار لئلسبلـ، وبلغ زوجها إسبلمها فقاؿ ٟنا
ال إلو : "قل: الصحابية اٞنؤمنة هتتم بصغًنىا أنس، ال اىتماـ الطعاـ والشراب فحسب، بل أخذت تلقنو وتقوؿ لووجعلت . آمنتال وهللا ما صبوت، ولكين 

أما إين وهللا : ال تفسدي علّي ابين، فقالت لو: فسمع األب مالك بن النضر أنًسا ينطق ابلشهادة، فغضب وقاؿ ٟنا". أشهد أف دمحما رسوؿ هللا: "، قل"إال هللا
زوجها يريد الشاـ وىو غاضب، فلقيو عدو لو فقتلو، وبقيت أـ سليم مع صغًنىا وحيدة ترعاه، وترضعو العلم واإل٬ناف مع اٜنليب والطعاـ، فخرج . أفسدهال 

ومازحو فقاؿ " أاب ٘نزة"ىذا أنس ٫ندمك، فقبلو رسوؿ هللا وكناه : وما إف قدـ رسوؿ هللا اٞندينة حى أتت أـ سليم بصغًنىا وكاف ابن عشر سنٌن، فقالت لو
. اي ذا األذنٌن ودعا لو: لو  

  
أنو ال ينبغي رل أف أتزوج مشرًكا، : وٕنضي األايـ ويتقدـ ٝنطبتها أبو طلحة األنصاري وقد كاف مشرًكا، فأبت فعاودىا اثنية، فأجابتو بعد أف توٚنت فيو خًنًا 

 أما تعلم اي أاب طلحة أف آٟنتكم ينحتها عبد آؿ فبلف، وىي ال تضر وال تنفع؟
.وقع يف قليب الذي قلِت، وإين أشهد أف ال إلو إال هللا وأف ١نمًدا رسوؿ هللا: فأاتىا وقاؿ. سأنظر يف أمري: فمضى أبو طلحة بعد أف قاؿ ٟنا  

 فكاف مهر أـ سليم أكـر مهر وىو اإلسبلـ، وكانت أوؿ مسلمة جعلت مهرىا وصداقها إسبلـ الزوج
.إين أر٘نها، قتل أخوىا معي: وكاف بيت أـ سليم ىو البيت الوحيد الذي كاف يدخلو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص غًن بيوت أزواجو، فقيل لو يف ذلك فقاؿ  

 
 أىم مبلمح شخصيتها:

:العقل واٜنكمة -ٔ  
اب من عقبلء النساء، وموقفها مع زوجها أيب طلحة يـو وفاة ولدىا يدؿ على عقل راجح، وحكمة ابلغة، وصرب ٗنيل؛ فعن أنس هنع هللا يضر أف أ -اهنع هللا يضر-فقد كانت  

فسجَّت عليو ثواًب، فلما جاء أبو طلحة هنع هللا يضر وضعت بٌن يديو طعاًما . ال ٔنربوا أاب طلحة حى أكوف أان أخربه: طلحة هنع هللا يضر مات لو ابن، فقالت أـ سليم اهنع هللا يضر
فقاؿ . ، فأبوا أف يردوىابعاريتنااي أاب طلحة، إف آؿ فبلف استعاروا من آؿ فبلف عارية، فبعثوا إليهم أف ابعثوا إلينا : فأكل، مث تطّيبت لو فأصاب منها، فقالت لو

ابرؾ »: فُأخرب النيب ، فقاؿ: قاؿ أنس. فإف ابنك كاف عارية من هللا، وإف هللا قد قبضو فاْستَػْرِجعْ : قالت. إذل أىلها مؤداةليس ٟنم ذلك؛ إف العارية : أبو طلحة
.«هللا ٟنما يف ليلتهما  

:الشجاعة واإلقداـ -ٕ  
اي : أنذت خنجرًا يـو حنٌن، فقاؿ أبو طلحة -اهنع هللا يضر-فكانت تغزو مع رسوؿ هللا ، وٟنا قصص مشهورة، منها ما أخرجو ابن سعد بسند صحيح أف أـ سليم 

".أنذتُُو إف دان مين أحد من اٞنشركٌن بقرُت بو بطنو: "قالت. «َما َىَذا اْٝنَْنَجُر؟»: فقاؿ ٟنا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص . رسوؿ هللا، ىذه أـ سليم معها خنجر  
:حب النيب واقتفاء أثره يف كل شيء -ٖ  

خذهتا أـ سليم اهنع هللا يضر فقطعت فأ فعن أنس بن مالك أف النيب دخل على أـ سليم اهنع هللا يضر بيتها، ويف البيت قربة معلقة فيها ماء، فتناوٟنا فشرب من ِفيها وىو قائم،
توفيت يف حدود األربعٌن يف خبلفة معاوية هنع هللا يضر، فرضي هللا عن أـ سليم وأرضاىا. فمها فأمسكتو  
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 فوائد الشمندر الصحّية [اٞنقاالت]
  

 الشمندر أو البنجر ىو أحد األغذية القد٬نة جًدا واليت يعتمد عليها اإلنساف يف تقوية صحتو وعبلج بعض األمراض، ومن الفوائد اليت ٪نتويها:
:األمراض اٞنزمنةمقاومة -ٔ  

ة باٞنوجود يف الشمندر ىو أحد أىم اٞنذيبات غًن العضوية لرتسبات الكالسيـو يف اٛنسم واليت يعتقد األطباء أهنا أحد أكرب األسباب لئلصا  األكساليك٘نض 
.ابألمراض اٞنزمنة مثل أمراض القلب والشرايٌن والسرطاف وحصوات الكلى ومشاكل العٌن والتهاب اٞنفاصل  

:مع مشاكل البشرةالتعامل -ٕ  
مشكبلت  بلجالشمندر ٪نتوي على مواد كيميائية مضادة لبللتهاابت لذلك اف مت تناوؿ عصًن الشمندر بشكل منتظم مع الوجبات الغذائية اليومية ٬نكنو ع

.البشرة مثل حب الشباب واٟناالت واٞنشكبلت اليت ٓندث نتيجة للتعرض للشمس كالنمش  
:مقاومة السرطاف -ٖ  

. من أىم فوائد الشمندر واليت اكتشفها األطباء أف تناوؿ عصًن الشمندر بشكل يومي يقي من األمراض السرطانية  
:العيوب اٝنلقيةْننب  -ٗ  

%ٕٚجراـ يومًيا من عصًن الشمندر يقي من تشوىات األجنة خبلؿ اٜنمل بنسبة  ٓٓٔعند تناوؿ   
:العٌنصحة  -٘  

واليت يصنفها العلماء من أىم اٞنواد اليت ٓنافظ على صحة العينٌن ولكن لتحصل عليها ٩نب أف يتم تناولو  الكاروتينويد٪نتوي عصًن للشمندر على نوعٌن من 
.الكاروتينويدخاـ دوف طهو ألف اٜنرارة تؤدي إذل تدمًن مركبات   

:األنيميا -ٙ  
.٪نتوي الشمندر على اٜنديد وخليط من مضادات األكسدة والذين يعملوف مًعا ٜنماية اٛنسم من مرض األنيميا وفقر الدـ وسوء التغذية  

:الكبدصحة  -ٚ  
.٪نتوي على البيتيٌن كما أنو يساعد على زايدة إفراز أنز٬نات الكبد للتخلص اآلمن والسريع من ٚنـو اٛنسم  

:ضغط الدـ اٞنرتفعخفض  -ٛ  
اليت تتحوؿ داخل اٛنسم  النيرتاتنقاط ألنو ٪نتوي على ٠نموعة من مركبات  ٘-ٗعند تناوؿ كوب من عصًن الشمندر يتم خفض مستوى ضغط الدـ ّنقدار 

.إذل ٘نض النيرتيك الذي يساعدا ٛنسم على االسرتخاء وٕندد أوعية الدـ وٓنسٌن الدورة الدموية  
:التحكم يف مرض السكري -ٜ  

والذي يساعد على خفض نسبة السكر يف الدـ ويزيد من حساسية البنكرايس إلفراز  ليبويك٪نتوي الشمندر على مضادات األكسدة مثل ٘نض ألفا 
 األنسولٌن ٣نا يساعد مرضى السكر على التغلب على مرض السكري والتواـؤ معو

 

 * الطرؽ اٞنثلى لتناوؿ الشمندر:
.تقطيعو على السلطة -تناولو يف شكل عصًن مع عصًن اٛنزر أو اٝنيار   -تناولو خاـ كاٝنضر والفاكهة    
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 [األسئلة]
  

 والتوفًنأوىام حول االدخار : أسئلة على مقال
 ؟التوفًن بشراء الرخيص من األوىاـ يف االدخارٞناذا  -
 ؟الشحن اجملاين للسلع االلكرتونية من التوفًنىل  -
 ؟ما اإلشكالية يف قسائم التوفًن -
 ؟ىل يساعد الشراء ابٛنملة على االدخار؟ وٞناذا -
 مى يُنصح ابلشراء من التخفيضات؟ -
  

 أم سليم اهنع هللا يضر: على مقالأسئلة 
 ؟كانت تلقب أـ سليمّناذا   -
 ؟تويف زوجها األوؿكيف  -
 ؟ماذا كاف مهر أـ سليم يف زواجها الثاين من أيب طلحة -
 ؟اٞنوقف الذي حصل مع أـ سليم يدؿ على رجاحة عقلهاما  -
 خبلفة َمن توفيت أـ سليم اهنع هللا يضر؟يف  -
  

 الشمندرفوائد : أسئلة على مقال
 ؟االسم اآلخر للشمندرما  -
 .-غًن ما ذكر-فائدتٌن من فوائد الشمندر اذكر  -
 .-غًن ما ذكر-فائدتٌن من فوائد الشمندر اذكر  -
 .-غًن ما ذكر-فائدتٌن من فوائد الشمندر اذكر  -
 الطرؽ اٞنثلى لتناوؿ الشمندر؟ما  -
 

 [التحدايت]
  

دقيقةبصل ٞنربعات صغًنة خبلؿ تقطيع  -  
.بنفس واحد ٓ٘-ٔاألرقاـ من عّد  -  
.ثبلث ابلوانت حى االنفجارنفخ  -  
.جريدة مبعثرة يف ثبلث دقائقترتيب  -  

.ٙنس دقائقجري  -  
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 :اآللية• 
 اجملموعات ويشرتط أف تكوف     األسئلة على األفراد أو ٠نموعة أسئلة تكوف إجابتها ُنرفٌن معّينٌن، تلقى     

 .نقطةسؤاؿ يناؿ ٩نيب عن كل اإلجابة تنتهي ابٜنرفٌن اللذين طلبهما اٞنقدـ، ومن     
 .«سفاح»عن اسم الرجل كثًن القتل؟ فاإلجابة ىي (: ح-ا)كأف يسأٟنم من ٠نموعة     

 

 آخر حرفٌن
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 (:  ش.ا) [األسئلة]
 نقاش .... اٜنوار يدور بٌن اٞنتحاورين * 
 رشاش .... من أنواع البنادؽ النارية * 
 إنعاش .... من الغرؼ اٝنطًنة يف اٞنستشفى * 
 خفاش .... من الطيور اليت تطًن ليبلً * 
 فبلش .... من مواد التنظيف * 
 ببلش .... الشيء الرخيص جًدا * 
 (:  م.ا)

 ٘ناـ .... من الطيور اٛنميلة * 
 قياـ .... مرادؼ كلمة وقوؼ * 
 صياـ ....اإلمساؾ عن األكل والشرب * 
 اٞنناـ.... األحبلـ أتيت يف * 
 حراـ ....األمر اٞننهي عنو * 
 إماـ ....بو اٞنصلوف  أيمت* 
 (:  ن.ا)

 ٚناف .... من أنواع الطيور* 
 قرآف .... ُمنزؿ وغًن ٢نلوؽ* 
 حًساف ....  شاعر الرسوؿ * 
 إحساف .... أعلى مراتب اإلسبلـ * 
 بركاف ....يثور و٫نرج منو النار * 
 شيشاف....من اٛنمهورايت اإلسبلمية * 
 (:  ص.ا)

 مناص .... ّنعىن فرار ومهرب * 
 غواص .... الرجل الذي يعـو يف اٞناء * 
 إخبلص .... سورة تعدؿ ثلث القراف * 
 قصاص .... جزاء القاتل يف الشريعة * 
 قاص .... من ٪نكي القصص * 
 قناص .... يطلق على من يصيب اٟندؼ* 

 (:ج.ا)
 أمواج..... ٓنرؾ مياه البحر * 
 عجاج .... ٓنرؾ الغبار ٫ُنرج * 
 دجاج .... من اٜنيواانت الداجنة * 
 حجاج .... يتجهوف اذل مكة * 
 ١نتاج.... الرجل الفقًن * 
 عبلج.... ٪نتاجو اٞنريض * 
 (:  ح.ا) 

 رايح .... ٓنرؾ اٟنواء * 
 سبلح .... البد منو يف اٜنرب* 
 فاح .... إبريق اٞناء اذا غبل * 
 جراح .... كثرة الطعن تسبب * 
 سفاح .... الرجل كثًن القتل * 
 ٤ناح .... يفرح بو الطبلب يف هناية العاـ * 
 (:  ر.ا)

 آابر .... يستخرج الناس منها اٞنياه * 
 ٙنار .... الغطاء على النساء * 
 أشرار.... من صفات أىل النار * 
 النار .... ما أسفل الكعبٌن من اإلزار ففي * 
 أحجار .... يقاتل بو أطفاؿ فلسطٌن * 
 إعصار .... أشد أنواع الريح * 
 (:  س.ا)

 أساس .... البد لكل عمل يف بدايتو من * 
 كأس .... يستخدـ للشرب * 
 فأس .... يستخدـ لقطع األشجار * 
 رأس .... من أجزاء اٛنسم * 
 ٥ناس .... من اٞنعادف * 
 فراس .... من أٚناء الرجاؿ * 
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 [األسئلة]

 
 (اد)

 ٘ناد .... من أٚناء الرجاؿ 
 أواتد.... يثبت هبا هللا األرض 

 حداد.... فرته ْنلسها اٞنرأة بعد وفاة زوجها 
 ٗناد.... ال يتحرؾ 

 عاد.... من األمم السابقة 
 زاد اٞنعاد .... من كتب ابن القيم 

 (ان)
 إنساف.... اٞنخلوؽ الوحيد الذي يناـ على ظهره 

 نسياف.... ما يصيبك من حالة عدـ التذكر 
 حذيفة بن اليماف.. صاحب سر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 ثعباف.... رمز الصيدلية 
 السوداف.... أغىن دولة يف العادل إنتاًجا للصمغ 

 سورة الفرقاف... سورة يف القرآف الكرمي ّنعىن التمييز بٌن اٜنق والباطل
 

 (:  ق.ا)
 أشواؽ .... من أٚناء النساء * 
 أوراؽ .... الدفرت عبارة عن ٠نموعة * 
 آفاؽ .... اتساع األرض يطلق عليو * 
 حبلؽ .... الرجل الذي يزيل الشعر * 
 سباؽ .... من أنواع الرايضة * 
 نفاؽ ....يؤدي بصاحبو اذل النار * 
 (:  ك.ا) 

 أسبلؾ .... تنتقل الكهرابء إذل البيوت عرب * 
 شباؾ .... تستخدـ لصيد األٚناؾ * 
 مسواؾ .... مطهرة للفم ومرضاة للرب * 
 سباؾ ....الرجل الذي يصلح دورات اٞنياه * 
 عراؾ ....ّنعىن شجار وخصاـ* 
 اشرتاؾ .... الشحن بٌن السيارتٌن * 
 (:  ل.ا)

 زلزاؿ .... التصدعات والشقوؽ يف األرض * 
 جباؿ .... خلقها هللا لتثبيت األرض * 
 جواؿ .... اٟناتف الذي انتشر بٌن الناس * 
 شبلؿ .... من اٞنناظر الطبيعية يف األرض * 
 ىبلؿ .... من منازؿ القمر* 
 دجاؿ... ّنعىن مفرتي  * 
 (ب،ا)

 صواب.... عكس اٝنطأ  
 شباب.... من مراحل العمر  

 ضباب.... ٪نجب الرؤية  
 انب.... من األسناف 

 األلباب.... ّنعىن العقوؿ  
 اٟنضاب.... مرتفعة عن األرض 
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 :االحتياجات• 
 .غراء –ورؽ مقوى أو فلٌن  –اٞنرفقة كتابة اٞنكعب يف الصورة /طباعة        

 
 :اآللية• 

 -كما ىو موجود يف اٞنرفق–مكعب من ستة أوجو يُعمل        
 ٩نيبيقسم اٜنضور جملموعتٌن أو أكثر، يف كل مرة ٫نرج من اجملموعة متسابق واحد يُلقي ابٞنكعب مث مث        
 أبف ينتقل اٞنكعب للفريق التارل ( الفريق التارل)أو ( ثقافة –ألغاز  –اتريخ  –لُغوايت )٫نرج لو حسب ما        
 .أبف أيخذ الفريق نقطة بدوف سؤاؿ( نقطة ٠نانية)أف أيخذوا نقاط، أو دوف       
  

 

 ادلكعب
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 [األسئلة]

     
 
 ألغاز        

  

  

            
   اتريخ 

 
 

 التارلالفريق 

   
 نقطة  
 ٠نانية 

   
 

 لُغوايت
  

  

 
 

 ثقافة
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 [األسئلة]

 :لغوايت
 (ىنا مائٌة واثناف وعشروف رجبلً )رجبًل   ٕٕٔىنا : الرقم قراءة صحيحةاقرأ  -ٔ
 (أاب بكر؛ ألنو اسم لعل. )لعل ػػػػػػػ بكر قوي: األبوة إذل بكرأضف  -ٕ
 (الغلس)يسمى آخر الليل؟ ماذا  -ٖ
 (التوسط يف العمر بٌن الصغر والكرب)عواف؟  مامعىن -ٗ
 (عنادؿ. )عندليبٗنع  -٘
 

 :اتريخ
 (مالقة –بلنسية  –غرانطة  –قرطبة  – أشبيلية. )ثبلث مدف أندلسيةاذكر  -ٔ
 (ّنحاولتو يف الطًناف)اشتهر عباس بن فرانس؟ ّناذا  -ٕ
 (ابن حجر ر٘نو هللا)كتاب فتح الباري يف شرح صحيح البخاري؟ مؤلف   -ٖ
 (عمر بن عبدالعزيز ر٘نو هللا. )كثًن من العلماء اٝنليفة اٝنامس لعدلوٚناه   -ٗ
 (األموية)األسبق، الدولة األموية أـ العباسية؟ ما  -٘
 

 :ألغاز
 (الصبح. )وال روح لويتنفس  -ٔ
 (الفيل. )يستطيع أف ٪نك أذنو أبنفوحيواف -ٕ
 (اٞنسمار. )٬نشي إال ابلضربال  -ٖ
 (٘-ٗ)؟  ٔٔ+ إذا ضرب يف الرقم الذي يليو كاف حاصل الضرب يساوي انتج ٗنعهما رقم  -ٗ
 (أمك. )خالك وليست خالتكأخت  -٘
 

 :ثقافية
 (سعد بن معاذ هنع هللا يضر. )اىتز ٞنوتو عرش الر٘ننصحايب  -ٔ
 (الكبد. )عضو يف جسم اإلنسافأكرب  -ٕ
 (عشر سنوات)سنة يساوي العقد؟ كم  -ٖ
 (أاتف. )اٜنمارأنثى  -ٗ
 (النعناع. )اليت هترب منها الفئرافالرائحة  -٘
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 :االحتياجات• 
 صوتمقطع  –مغلفة ىدية  -كتابة األحاديث اٞنرفقة / طباعة     
 

 :اآللية• 
    التغليفةيفتح اٞنقطع لديو تقف يشتغل اٞنقطع ومن عليها حديث،  تغليفةتغليفات كل مغلفة بعدة ىدية      
 مث يشتغل اٞنقطع وتدور مرة أخرى ومن ينقطع عنده اٞنقطع يفتحها ويقرأ اٜنديث، وىكذا، ويقرأ ما عليها    

 .و٪نصل من تصل عنده على اٟندية تغليفةحى آخر     

 

 اذلدية اجلوالة
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 [األحاديث]

 
 :  كلمتاف خفيفتاف على اللساف، ثقيلتاف يف اٞنيزاف، حبيبتاف إذل الر٘نن: "رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ -

 عليومتفق " هللا وُنمده، سبحاف هللا العظيمسبحاف 
 

 البخاريرواه " اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار: "أكثر دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلصكاف -
 

 مسلمرواه " من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه، ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه: "رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ -
 

 ،رد السبلـ، وعيادة اٞنريض، واتباع اٛننائز: حق اٞنسلم على اٞنسلم ٙنس: "رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ -
 البخاريرواه " العاطسوتشميت وإجابة الدعوة،   

 
 اتق هللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة اٜنسنة ٕنحها، : " رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ -

 صحيح اٛنامع" الناس ِنلق حسنوخالق 
 

 رواه أبو داود وصححو األلباين " ال يرد الدعاء بٌن األذاف واإلقامة: " قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -
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 :االحتياجات• 
 اٞنرفقةكتابة األسئلة / طباعة        
 

 :اآللية• 
 األوراؽ جملموعتٌن، ٠نموعة األسئلة و٠نموعة اإلجاابت مث تُقلب، ويقـو اٞنتسابقوف يف كل مرحلة توزع      
 .نقطةمن ٠نموعة األسئلة وورقة من ٠نموعة اإلجاابت، ومن تتفق ورقة اإلجابة مع السؤاؿ يناؿ بفتح ورقة      

 

 الذاكرة
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 [األسئلة]

 السؤال اإلجابة

 حرب ىذه األمة عبدهللا بن عباس
 بلدة اٞنليوف شهيد اٛنزائر

 أصح كتاب بعد القرآف الكرمي صحيح البخاري
 معىن مسغبة ٠ناعة
 عدد الدوؿ العربية ٕٕ
 عدد أسناف اإلنساف العادي ٕٖ
 أكثر دولة يف العادل انتاًجا للفوؿ السوداين اٟنند

 أقوى أنواع اٜنجارة األٞناس
 أقرب كوكب إذل الشمس عطارد
 صوت الشاة ثغاء

 الغاز اٞنستعمل يف إطفاء اٜنرائق اثين أكسيد الكربوف
 أنكلو قبل أف يولد وبعد أف ٬نوت الدجاج
 عملة دولة العراؽ الدينار
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 :االحتياجات• 
 .نّص من كتاب أو مقاؿ    

 
 :اآللية• 

       منو بسرعة حى ينقطع نفسو، مث ُيسأؿ يف اٞنعلومات اليت قرأىا، وأطوؿ اٞنتسابقٌن يعطى اٞنتسابق نص ويقرأ     
 .مع إجابة صحيحة ىو الفائزنفًسا     

 

 أطول نفس
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 :اآللية• 
 .و٪ناولوا معرفة االسم من خبللوللمشاركٌن أٚناء األنبياء ُنروؼ مبعثرة يُذكر      

 

 أمساء األنبياء
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 [األسئلة]
 االسم المبعثر االسم الصحيح

 مهًنااب إبراىيم
 يسارد إدريس
 مآد آدـ

 اسقاح إسحاؽ
 اليٚناع  إٚناعيل
 سبلاي إلياس
 ايبو أيوب
 اودود داوود

 ذؿ الكوؼ ذو الكفل
 كرايز زكراي

 نيلساـ سليماف
 عبيش شعيب
 لصاح صاحل
 سعيا عيسى
 طوؿ لوط
 مدحم دمحم

 ٚنوا موسى
 حنو نوح

 روىاف ىاروف
 وىد ىود
 حييا ٪نٍن
 ساليع اليسع
 بوقيع يعقوب
 وسيف يوسف
 نسيو يونس
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 :اآللية• 
    اختيار كبًن يف العائلة أو من لو حكمة وخربة و٩نلس أماـ اٜناضرين، ويسألونو عن ْناربو وأصعب يتم       

 .مرت بو وكيف استطاع التغلب عليها و٥نو ذلك، ويف النهاية يُعطى ىدية تقديرية لومواقف       

 

 جتارهبم تثريين
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 :اآللية• 
   اٞنقّدـ على اٞنتسابقٌن أو اجملموعات كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ ويبٌن الفهم اٝناطئ فيها ويطلب يطرح      

 .ابٞنعىن الصحيح، ومن ٫نطئ ٞنرتٌن ٫نرج من اٞنسابقةاإلتياف      

 

 صححها
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 [الكلمات ومعانيها]

الخاطئ الفهم المعنى الصحيح  الكلمة الموضع 
 يظنوف ٙٗ: البقرة" الذين يظنوف أهنم مبلقوا رهبم" يشكُّوف يتيقنوف

 ٓنسُّوهنم ٕ٘ٔ: عمرافآؿ  " ولقد صدقكم هللا وعده إذ ٓنسُّوهنم إبذنو" اإلحساس والشعور القتل الذريع
 ثُباتٍ  ٔٚ: النساء« انفروا ٗنيعا اي أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثُباٍت أو" اثبتٌن ٗناعات متفرقة

 يَغَنوا ٕٜ: األعراؼ "كأف دل يغنوا فيها" يغتنوا وتكثر أمواٟنم فيها قطيعيشوا دل يقيموا فيها ودل 
 اطرحوه ٜ: يوسف "اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرًضا" إيقاعو على األرض ألقوه يف أرض بعيدة

 ُزخرؼ ٖٜ: اإلسراء "أو يكوف لك بيٌت من زخرؼ" زخارؼ الزينة والنقوش الذىب
 فأجاءىا ٖٕ: مرمي "فأجاءىا اٞنخاض إذل جذع النخلة" أاتىا أٛنأىا واضطرىا

 العاكف ٕ٘: اٜنج "سواًء العاكف فيو والباد" اٞنعتكف ابٜنـر اٞنقيم ّنكة
 متاع ٜٕ: النور "فيها متاع لكم ليس عليكم ُجناح أف تدخلوا بيواًت غًن مسكونة" أمتعة ومقتنيات نفع ومصلحة

 اركض    ٕٗ: ص  "اركض برجلك ىذا مغتسل ابرد وشراب" اٛنري ضرب األرض برجلو
 َيِصدُّوف ٚ٘: الزخرؼ  "وٞنا ُضرب ابن مرمي مثبًل إذا قومك منو َيِصدُّوف" الصُّد واإلعراض يضحكوف

 األعبلـ ٕٗ: الر٘نن "ولو اٛنواِر يف البحر كاألعبلـ" الراايت اٛنباؿ
 أوسطهم ٕٛ: القلم  "قاؿ أوسطهم أدل أقل لكم لوال تسبحوف" أوسطهم يف السن أعدٟنم وأفضلهم وخًنىم

 سبحا ٚ: اٞنزمل "إف لك يف النهار سبًحا طويبل" التسبيح والصبلة وحاجاتكفراًغا وسعة لنومك 
 جابوا ٜ: الفجر "الذين جابوا الصخر ابلواد" أحضروه قطعوا الصخر و٥نتوه

  
 .لعبداجمليد السنيد«  خطأكلمة قرآنية قد تفهم   ٕٓٓمن أكثر »كتاب لبلستزادة يُراجع  *  
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 :اآللية• 
 اٞنقّدـ أمر من األمور كاسم شخصية أو عمل، ويتعرؼ عليو اٞنتسابقٌن من خبلؿ أسئلتهم عنو ُيضمر      

 ال فقط/ نعم و٩نيبهم بػ      
  ىل العمل من أعماؿ اٛنوارح أـ القلب؟ ىل يتعلق تعاملو : فيسألونو( الصدقة)يضمر يف نفسو عمل كأف       

 هللا أـ مع اٝنلق؟ ىل ىو من األمور الواجبة؟ وىكذامع      

 

 اإلضمار
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 :اآللية• 
 يقف ٗنيع اٞنتسابقٌن يف صف واحد، مث يقرأ اٞنقدـ آية قرآنية من أيِت ببداية اآلية اليت تليها يتقدـ خطوة،         

 .واألكثر خطوات الذي يصل للنهاية ىو الفائز    

 

 خطوات
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 [اآلايت]

التاليةبداية اآلية   الموضع اآلية األولى 
 ٘ٙ-ٗٙ االنفاؿ «اي أيها النيب حسبك هللا ومن اتبعك من اٞنؤمنٌن» «  ...اي أيها النيب حرض اٞنؤمنٌن على القتاؿ»

 ٖٙ-ٖ٘يوسف  «حٌن حىى مث بدا ٟنم من بعد ما رأوا اآلايت ليسجننو » «...ودخل معو السجن فتياف»
 ٓٔ-ٜالرعد  «عادل الغيب والشهادة الكبًن اٞنتعاؿ» «...سواء منكم من أسر القوؿ ومن جهر بو»
 ٘ٚ-ٗٚاإلسراء  «ولوال أف ثبتناؾ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليبل» «...إذا ألذقناؾ ضعف اٜنياة وضعف اٞنمات»
 ٕٚ-ٔٚمرمي  «ربك حتما مقضيا علىى وإف منكم إال واردىا كاف » «مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاٞنٌن فيها جثيا»

 ٘ٗ-ٗٗ النور «لعربة ألورل األبصار ذىلكيقلب هللا الليل والنهار إف يف » «...وهللا خلق كل دابة من ماء»
 ٔٚ-ٓٚاألحزاب  «اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا» «...يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم»

 ٓٗٔ-ٜٖٔالصافات  «وإف يونس ٞنن اٞنرسلٌن» «إذ أبَق إذل الفلك اٞنشحوف»
 ٔٗ-ٓٗالدخاف  «إف يـو الفصل ميقاهتم أٗنعٌن» «موذل عن موذل شيئا والىم ينصروف اليغينيـو »
 ٖٖ-ٕٖؽ  «ىذا ما توعدوف لكل أواب حفيظ» «من خشي الر٘نن ابلغيب وجاء بقلب منيب»

 ٘ٔ-ٗٔالر٘نن  «خلق اإلنساف من صلصاؿ كالفخار» «وخلق اٛناف من مارج من انر»
 ٙ-٘ اٞنعارج «فاصرب صربا ٗنيبل» «إهنم يرونو بعيدا»

 ٖٚ-ٖٙالقيامة  «أ٪نسب اإلنساف أف يرتؾ سدى» «نطفة من مين ٬نىن يكأدل »
 ٕ٘-ٕٗعبس  «طعامو إذلى فلينظر اإلنساف » «أان صببنا اٞناء صبا»

 ٕٙ-ٕ٘اٞنطففٌن  «يسقوف من رحيق ٢نتـو» «ختامو مسك ويف ذلك فليتنافس اٞنتنافسوف»
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 :االحتياجات• 
 .أو أي تطبيق لعمل قرعة ُنسب عدد اجملموعات" روليت"تطبيق ٓنميل         

 
 :اآللية• 

 قائد اجملموعة أٚناء أعضاء ٠نموعتو على التطبيق، ومن ٫نرج اٚنو يسألو اٞنقّدـ أسئلة متعدد يدّوف         
    وأكثر اجملموعات مرات، تدور األسئلة على اجملموعات ٙنس اٝنيارات ٩نيب عنها يف أقل من دقيقة، مث         
 .ىي الفائزةنقاطًا         

 

 القرعة
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 [األسئلة]

 .للمزيد من األسئلة ٟنذه اٞنسابقة أو لغًنىا يُرجع لكتاب موسوعة اٞنسابقات للطهطاوي، وىو موجود على الشبكة* 

 
 الغرؽ –اٝنسف  – الصيحة: أىلك هللا هلالج لج قـو ٖنود بػ•
 .سبع –ٙنس  –ثبلث : كاف عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما ماتت أمو•
 .خولة بنت أسد – خولة بنت حكيم –خولة بنت األزور : اٞنرأة اليت ٚنع هللا هلالج لج جداٟنا من فوؽ سبع ٚناوات•
 يفقد بصره وىو ايفع –يفقد بصره وىو رضيع  – يولد أعمى: األكمو ىو الذي•
 ايط اٟنندي –ايط األطلسي  – ايط اٟنادي: أي ايطات التالية أكرب•
 أريونةمدينة  –مدينة رُندة  –مدينة لشبونة : آخر مدينة كانت أبيدي اٞنسلمٌن يف األندلس•
 الرابط –الدار البيضاء  –مراكش : عاصمة اٞنغرب ىي•
 عثماف بن عفاف – عمر بن اٝنطاب –أبو بكر : أطوؿ اٝنلفاء الراشدين مدة حكم ىو•
 القدس – دمشق –القاىرة : أقدـ العواصم يف التاريخ•
 اٜنجم واحد –اليسرى  – اليمىن: أيهما أكرب الرئة اليمىن أـ اليسرى•
 الشهر السادس –الشهر العاشر  –الشهر الرابع : يف أي شهر يبدأ ٧نو األسناف•
 ابن اٟنيثم –الرازي  –الكندي : العادل الذي اكتشف نظرية العدسات اٞنكربة ىو•
 البطريق – الزرافة –اٛنمل : أي  اٜنيواانت أكثر ٓنمبًل للعطش•
 قرش البحر – اٜنوت –فرس اٞناء : من أي نوع من اٜنيواانت ُيستخرج العنرب•
 اللبوة – الشبل –أسامة : اسم ولد األسد•
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 :اآللية• 
 يطرح اٞنقدـ اسم من أٚناء الصحابة غًن اٞنشهورين ويطلب من اٜناضرين جلب االسم األخًن لو، كأف يطرح         

 .يناؿ نقطة، واألكثر نقاطًا ىو الفائز« بن حزاـ»ومن أيِت بتتمة اٚنو « حكيم»الصحايبعليهم اسم     

 

 أمساء الصحابة
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 [من أٚناء الصحابة مهنع هللا يضر]

 االسم األول االسم األخير
 وحشي  بن حرب
 أبو سفياف بن اٜنارث
 أبو العاص بن الربيع
 أسيد بن اٜنضًن
 الرباء بن مالك
 ٖنامة بن أاثؿ
 جندب بن جنادة
 حبيب بن زيد
 حكيم بن حزاـ
 خباب بن األَرتّ 
 ربيعة بن كعب
 ُسراقة بن مالك
 ُسهيل بن عمرو
 ُصهيب الرومي
 عّباد بن بشر
 ُعتبة بن عزواف

 ِعكرمة بن أيب جهل
 نُعيم بن مسعود
 القعقاع بن عمرو

 ِٚناؾ خرشةبن 
 سلمة بن األكوع

 ٕنيم الداري
 العبلء بن اٜنضرمي
 اٞنقداد بن عمرو
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 :االحتياجات• 
 .مؤقت –أقبلـ بعدد اجملموعات  –كتابة األوراؽ اٞنرفقة بعدد اجملموعات / طباعة  
 

 :اآللية• 
 :تضم ىذه اٞنسابقة ثبلثة جوالت يف كل جولة ثبلثة طلبات، وىي 
، أٚناء يف اٞنرحلة اٞنتوسطة: تعداد ثبلثة أمور لكٍل من: عددوا-  .أذكار اٞنساء، أٚناء ٚنك، سنن عند النـو
 .خامت ذىيب –فاتورة  –عملة معدنية –مناكًن : ُنث عن ثبلث قطع لكل من: اُنثوا-
 .سامراء –بشائر  –أىزوجة : اشتقاؽ ثبلث كلمات مفيدة من أحرؼ اٞنفردات التالية: استخرجوا-

 .والفريق الذي ينتهي من اٛنولة يف الوقت ادد وببياانت صحيحة أكثر يناؿ نقطة، واألعلى نقاطًا ىو الفائز
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 [اٛنوالت]

 :عددوا ثالثة أمور لكِل مما يلي خالل دقيقة: اجلولة األوىل
 : .........................................................................................أذكار اٞنساء -
 : ...........................................................................................أٚناء ٚنك -
 : .......................................................................................سنن عند النـو -
 : ..................................................................أٚناء من يف اٞنرحلة اٞنتوسطة يف العائلة -
 

••• 
 

 :احبثوا عن ثالثة قطع لكٍل مما يلي خالل دقيقتٌن: اجلولة الثانية
 خامت ذىيب –فاتورة  –فاتورة  –عملة معدنية  –مناكًن                                      

 
••• 

 
 :استخرجوا ثالث كلمات مفيدة من أحرف ادلفردات التالية خالل دقيقة: اجلولة الثالثة

 : ..............................................................................................أىزوجة -
 : ...............................................................................................بشائر -
 : ..............................................................................................سامراء -
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                           (معىن شهادة التوحيد)
       

ة يقـو اإلسبلـ على عقيدة التوحيد النقية الصافية، اليت ٕنثلها ىذه الشهادة، اليت شهد هللا تعاذل هبا لنفسو، كما شهد لو هبا اٞنبلئك
ُ أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَمبلِئَكُة َوأُوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما اِبْلِقْسِط ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيزُ َشِهَد »: وأولو العلم  «اٜنَِْكيمُ  اَّللَّ

وىذه الشهادة ذات شقٌن عظيمٌن؛ ٬نثل أوٟنما اٝنضوع  تعاذل والعبودية لو، و٬نثل الثاين ىذا اٝنضوع، ويرسم اٞننهج الذي 
ال إلو إال هللا أف شهادة : ىذه الشهادة ىي... ابتباع ما أنزؿ هللا تعاذل على رسولو ، يسلكو اٞنؤمن يف عبادتو  سبحانو وتعاذل

مفتاح اٛننة يف اآلخرة، وىي  -ّنقتضياهتا وتوابعها ومستلزماهتا-وىي عنواف دخوؿ ٞنرء يف دين اإلسبلـ، وىي هللا، وأف دمحما رسوؿ 
 .عصمة لدـ اٞنرء وِعْرضو ومالو يف الدنيا

وٞنا كانت ىذه الشهادة، وىذه الكلمة هبذه اٞنثابة واٞنكانة، فمن الواجب أف نقف عندىا لنتعرؼ على مدلوٟنا اٜنقيقي، كما ترشد 
 .إليو اآلايت القرآنية الكر٬نة واألحاديث النبوية الشريفة، وعلى مقتضياهتا وشروطها ونواقضها

   
 :شهادة أف ال إلو إال هللا

بياف حقيقة يف الكرمي ركز القرآف الشق األوؿ من القاعدة اليت يقـو عليها بناء ىذا الدين، وقد (: هللاال إلو إال أف )ٕنثل شهادة 
 :األلوىية، اليت ٩نب أف يفرد هللا تعاذل هبا على لساف كل رسوؿ من الرسل عليهم الصبلة والسبلـ

 «فَاْعُبُدوفِ أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِو أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ َأاَن َوَما »
 .فاإللو ىو الذي تسكن إليو النفوس، وتستجًن بو، وتّتجو إليو لشدة شوقها، فتعبده ؤنضع لو

، وأال هللا وكما أف اٞنسلم يعتقد أال إلو إال هللا، وأال معبود ُنق إال هللا، وأال خالق إال هللا، وأال رازؽ إال هللا، وأال انفع وال ضار إال
إال هللا، فيتوجو  وحده ابلشعائر التعبدية، ويتوجو  وحده ابلطلب والرجاء، ويتوجو  -ويف شأف الكوف كلو-متصرؼ يف شأنو 

 . وحده ابٝنشية والتقوى
 كذلك يعتقد اٞنسلم أف ال حاكم إال هللا، وأف ال مشرِّع إال هللا، وأف ال منظم ٜنياة البشر إال هللا، سواء يف عبلقاهتم وارتباطاهتم

فيتلقى من هللا وحده التوجيو والتشريع، ومنهج اٜنياة، ونظاـ اٞنعيشة، وقواعد االرتباطات، وميزاف . ابلكوف وابألحياء وببين اإلنساف
 .القيم واالعتبارات
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 :شهادة أف ١نمًدا رسوؿ هللا

إذ ال تتم ١نبة هللا إال ّنحبة ما ٪نبو، وكراىة ما يكرىو، وال طريق إذل " أف دمحما رسوؿ هللا"إال بشهادة ( هللاال إلو إال أف )وال تتم شهادة 
اٞنبلغ عن هللا ما ٪نبو ويكرىو، ابتباع ما أمر بو، واجتناب ما هنى عنو، فصارت ١نبة هللا  معرفة ما ٪نبو ويكرىو إال من جهة دمحم 

 :، وتصديقو ومتابعتو؛ وٟنذا قرف هللا تعاذل بٌن ١نبتو و١نبة رسولو يف مواضع كثًنة، كما يف قولو تعاذلبة رسوؿ هللا  مستلزمة
َٔنَْشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَػْرَضْونَػَها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ٌة ِإْف َكاَف آاَبؤُُكْم َوأَبْػَناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشًنَُتُكْم َوأَْمَواٌؿ اقْػتَػَرفْػُتُموَىا َوِْنَارَ ُقْل »

ُ ال يَػْهِدي اْلَقوْ  ُ أِبَْمرِِه َواَّللَّ  «  اْلَفاِسِقٌنَ  ـَ ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِو َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِو فَػتَػَربَُّصوا َحىَّ أَيْيتَ اَّللَّ
 «تُػْرَ٘نُوفَ اَّللََّ َوالرَُّسوَؿ َلَعلَُّكْم َوَأِطيُعوا »: تعاذلكما قرف طاعتو بطاعة رسولو يف مواضع كثًنة أيضا، كقولو 

أف يكوف هللا ورسولو أحب إليو ٣نا سوا٨نا، وأف ٪نب اٞنرء ال ٪نبو إال ، وأف : من كن فيو وجد هبن حبلوة اإل٬نافثبلث »: وقاؿ 
 «الناريكره أف يعود يف الكفر كما يكره أف يُقذؼ يف 

هللا الذي تنبغي طاعتو مع طاعة ، أنو ىو الرسوؿ اٞنعتمد لتبليغ ىذه الرسالة، وىو اٞنبلغ عن ربو": أف دمحما رسوؿ هللا"فمفهـو شهادة 
 «فَانْػتَػُهواآاَتُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو َوَما »

التطبيق العملي اٜني لرسالة هللا، فهو القدوة يف كل عمل وتصرؼ، وىو قائد اٛنماعة اٞنسلمة ومربّيها وأستاذىا ومعلمها، ىو   وأنو 
 .والنور الذي تستضيء بو يف الظلمات

 
 (شروط شهادة التوحيد)
 

إف كلمة التوحيد اليت سبق اٜنديث عن معناىا، جعلها هللا تعاذل عنواف الدخوؿ يف اإلسبلـ، وٖنن اٛننة ومفتاحها، كما جعلها سبب 
 .النجاة من النار ومغفرة الذنوب

 «اٛننةدخل ، مات وىو يعلم أنو ال إلو إال هللامن »: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا : عن عثماف هنع هللا يضر قاؿ
أف ال إلو إال هللا وأين رسوؿ هللا، ال يلقى هللا هبما عبٌد غًن شاؾ فُيحجب عن أشهد »: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ

 .«اٛننة
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وقد يصاب بعض الناس ابلغفلة عن حقيقة التوحيد وشرط النجاة، ويغرّت بكلمة يديرىا على لسانو، دوف أف يفقو معناىا، يظنها 
مفتاحا للجنة ّنجرد نطقها ابللساف، غافبل عن شروطها اليت ينبغي أف تتحقق، ومقتضياهتا اليت ينبغي أف يعمل هبا؛ لتكوف 

.مفتاحا صاٜنا لفتح أبواب اٛننة الثمانية  
بلى، ولكن ما من مفتاح إال لو أسناف، فإف جئت ّنفتاح لو أسناف : أليس ال إلو إال هللا مفتاح اٛننة؟ قاؿ: قيل لوىب بن منبو

.فُتح لك، وإال دل يفتح لك  
:فالشروط ىي أسناف اٞنفتاح اليت ينبغي أف تُؤخذ ٠نتمعة، وفيما يلي بياهنا  

    
 ٔ( العلم ّنعىن كلمة التوحيد.

علما منافيا للجهل هبا، يف « ال إلو إال هللا»: أف تعلم معىن كلمة التوحيد: حقيقة ولكل كلمة معىن، فينبغي أواللكل شيء  
فَاْعَلْم أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ »: النفي واإلثبات، فهي تنفي األلوىية عن غًن هللا تعاذل وتُثبتها لو سبحانو، فبل معبود ُنق إال هللا، قاؿ تعاذل

ُ َواْستَػْغِفْر ِلَذنِْبك دخل ، من مات وىو يعلم أنو ال إلو إال هللا»: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ، وأخرج مسلم عن عثماف هنع هللا يضر قاؿ«اَّللَّ
.ويكتمل ىذا الشرط ّنا يليو، وىو الشرط الثاين. «اٛننة  

  
  

 ٕ( اليقٌن اٞننايف للشك.
وال ارتيااب، بل ينبغي أف تقـو ، ومعىن ذلك أف تستيقن يقينا جازما ّندلوؿ كلمة التوحيد؛ ألهنا ال تقبل شكا، وال ظنا، وال ترددا

:الصادقٌنفقد قاؿ هللا تعاذل يف وصف اٞنؤمنٌن . على اليقٌن القاطع اٛناـز  
َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِو مُثَّ دلَْ يَػْراَتبُوا َوَجاَىُدوا أِبَْمَواٟنِِْم َوأَنْػُفسِ »  «ُىُم الصَّاِدُقوف يف َسِبيِل اَّللَِّ أُولَِئَك ِهمْ ِإ٧نَّ  

بل ال بد من استيقاف القلب، والبعد عن الشك، فإف دل ٪نصل ىذا اليقٌن فهو النفاؽ، ، فبل يكفي ٠نرد التلفظ ابلشهادتٌن
.واٞننافقوف ىم الذين اراتبت قلوهبم وإذا علمت، وتيقنت، فينبغي أف يكوف ٟنذا العلم اليقيين أثره  

 
 ٖ( القبوؿ ٞنا اقتضتو ىذه الكلمة ابلقلب واللساف.

وتعاذل فمن رد دعوة التوحيد ودل يقبلها كاف كافرا، سواء كاف ذلك الرد بسبب الِكرْب أو العناد أو اٜنسد، وقد قاؿ هللا سبحانو 
ُ َيْسَتْكربُوفَ ِإنػَُّهْم  »: الكفار الذين ردوىا استكباراعن  «َكانُوا ِإَذا ِقيَل َٟنُْم ال ِإَلَو ِإالَّ اَّللَّ  
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  ٗ( االنقياد للتوحيد
دلت عليو ىذه الكلمة العظيمة انقياًدا اتًما، وىذا االنقياد واٝنضوع ىو اك اٜنقيقي لئل٬ناف وىو اٞنظهر العملي لو، الذي 

أف يسلم العبد ويستسلم : ويتحقق ىذا و٪نصل ابلعمل ّنا شرعو هللا تعاذل وبرتؾ ما هنى عنو وذلك ىو اإلسبلـ حقيقة إذ ىو
وحكم بقلبو وجوارحو  تعاذل وينقاد لو ابلتوحيد والطاعة، فقد أقسم سبحانو وتعاذل بنفسو أف اٞنرء ال يؤمن حى ينقاد ٜنكم هللا 

ُدوا يف أَنْػُفِسِهْم َحَرًجا ٣نَّا َقَضيْ َفبل »: رسولو نَػُهْم مُثَّ ال ٩نَِ .«َتْسِليًماَوُيَسلُِّموا  تَ َوَربَِّك ال يُػْؤِمُنوَف َحىَّ ٪ُنَكُِّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ  
 

 ٘( الصدؽ يف قوؿ كلمة التوحيد
منافيا للكذب والنفاؽ، حيث ٩نب أف يواطئ قلبو لسانو ويوافقو، فإف اٞننافقٌن يقولوهنا أبلسنتهم، ولكن دل يطابق ىذا صدقا 

 القوؿ ما يف قلوهبم، فصار قوٟنم كذاب ونفاقا ٢نالفا لئل٬ناف، ونزلوا يف الدرؾ األسفل من النار 
«النارإال حرمو هللا على ، من أحد يشهد أف ال إلو إال هللا واف دمحما رسوؿ هللا صدقا من قلبوما »: ويف الصحيحٌن  

 

 ٙ( ابة
فيحب اٞنؤمن ىذه الكلمة، و٪نب العمل ّنقتضاىا، و٪نب أىلها العاملٌن هبا، وإال دل يتحقق اإل٬ناف، ودل تكتب لو النجاة، ومن 

النَّاِس َمْن يَػتَِّخُذ ِمْن ُدوِف اَّللَِّ أَْنَداًدا ٪نُِبُّونَػُهْم َكُحبِّ اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا َوِمَن »ندا أحب شيئا من دوف هللا فقد جعلو  
وإف خالفت ىواه، وبغض ما يبغض ربو وإف ماؿ إليو ىواه، ومواالة من واذل هللا  ١نابوتقدمي : حب العبد ربو، وعبلمة «َّللَّ 

.، ومعاداة من عاداه، واتباع رسولو ملسو هيلع هللا ىلصورسولو  
 

اإلخبلص( ٚ  
.صدؽ التوجو إذل هللا تعاذل، وتصفية العمل بصاحل النية، عن كل شائبة من شوائب الشرؾ وألوانو: ومعناه   

.«وجلال إلو إال هللا، يبتغي بذلك وجو هللا عز : هللا حّرـ على النار من قاؿإف »: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  
 

ومع ىذه الشروط ٠نتمعة، ال بد من اإلقامة على ىذه الكلمة؛ ليختم للعبد هبا ختاما حسنا، فإ٧نا األعماؿ ابٝنواتيم، ففي 
الرجل ليعمل الزماف الطويل بعمل أىل اٛننة، مث ٫نتم لو عملو بعمل أىل النار، وإف الرجل ليعمل الزماف الطويل إف »: اٜنديث

.«اٛننةبعمل أىل النار، مث ٫نتم لو عملو بعمل أىل   
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                           (فضلها ومثراهتا)
 

 

 .«اٛننةف  تسعة وتسعٌن اٚنًا من أحصاىا دخل » : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 :إحصاء أٚناء هللا اٜنسىن، الذي يكوف أبربعة أمور: دخوؿ اٛننة شأف عظيم فبل بد لو من عمل عظيم وىو ىنا

 .الدعاء هبا -ٗالعمل ّنقتضاىا  -ٖفهم معانيها  -ٕحفظ ألفاظها  -ٔ
 :معىن إحصائها أف تكتب يف رقاع مث تكرر حى ٓنفظ، ولكن معىن ذلكوليس »: قاؿ الشيح دمحم بن عثيمٌن

 .اإلحاطة هبا لفظاً : أوالً 
، أبف (فادعوه هبا: )أف تدعو هللا هبا؛ لقولو تعاذل: الوجو األوؿ: التعبد  ّنقتضاىا، ولذلك وجهاف: اثلثاً . معىنفهمها : اثنياً 

اي غفور اغفر رل، وليس من اٞنناسب أف : ْنعلها وسيلة إذل مطلوبك فتختار االسم اٞنناسب ٞنطلوبك، فعند سؤاؿ اٞنغفرة تقوؿ
 .أجرين من عقابك: اي شديد العقاب، اغفر رل، بل ىذا يشبو االستهزاء بل تقوؿ: تقوؿ

ىذه األٚناء، فمقتضى الرحيم الر٘نة، فاعمل العمل الصاحل الذي يكوف جالباً لر٘نة  تقتضيوأف تتعرض يف عبادتك ٞنا : الوجو الثاين
 (.ٗٚ/ٔ)٠نموع فتاوى ورسائل ابن عثيمٌن « ىو معىن إحصائها ، فإذا كاف كذلك فهو جدير ألف يكوف ٖنناً لدخوؿ اٛننةىذا .. هللا

   

 :ىذه أوؿ ٖنرات أٚناء هللا اٜنسىن وىو دخوؿ اٛننة، وٟنا ٖنرات ُأخر، منها
قاؿ . ؛ فإف العلم ّنعاين أٚنائو عز وجل وصفاتو الُعبل ٪نقق العلم الصحيح بفاطر األرض والسماواتادلعرفة ابهلل هلالج لج• 

أَنَُّو ال ِإَلَو فَاْعَلْم »: أوؿ فرض فرضو هللا على خلقو معرفتو، فإذا عرفو الناس عبدوه، قاؿ هللا تعاذل: بعض العلماءقاؿ : األصفهاين
فينبغي للمسلمٌن أف يعرفوا أٚناء هللا وتفسًنىا فيعظموا هللا حق عظمتو، ولو أراد رجل أف يعامل رجبًل طلب أف يعرؼ « اَّللَُّ ِإالَّ 

اٚنو وكنيتو، واسم أبيو واسم جده، وسأؿ عن صغًن أمره وكبًنه، فا خلقنا ورزقنا، و٥نن نرجو ر٘نتو و٦ناؼ من سخطو أوذل أف 
 .وتفسًنىانعرؼ أٚناءه 

معاين أٚناء هللا تعاذل فهم : قاؿ العز بن عبد السبلـ. من اٝنوؼ والرجاء والتوكل وسائر العبادات القلبيةمعاملة هللا هلالج لج بثمراهتا • 
 .  الصفاتوغًن ذلك من ٖنرات معرفة تلك .. وسيلة إذل معاملتو بثمراهتا من اٝنوؼ والرجاء واٞنهابة وابة والتوكل

فلو عرؼ العبد ربو أبٚنائو وصفاتو دل يتكرب ودل ٪نسد . إخل... كالعجب والكرب واٜنسدحسن اخللق والسالمة من اآلفات • 
 .  أحداً على ما آاته هللا
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أف الذي يسوغ االقتداء بو فيها كالرحيم والكرمي فإف هللا ٪نب أف يرى : طريق العمل هبا: "، نُقل عن ابن بطاؿ قولوالعمل هبا• 
حاٟنا على عبده، فليعرؼ العبد نفسو على أف يصح لو االتصاؼ هبا، وما كاف ٫نتص اب كاٛنبار والعظيم فيجب على العبد 

نقف منو عند الطمع والرغبة، وما كاف فيو معىن : اإلقرار هبا واٝنضوع ٟنا، وعدـ التحلي بصفة منها، وما كاف فيو معىن الوعد
 ".نقف منو عند اٝنشية والرىبة: الوعيد

، فهو سبحانو حكيم عليم، حكم عدؿ، وال يظلم أحداً فمن عرؼ رابِّ كذلك على ادلكروىات وادلصائب النازلة ابلعبدالصرب • 
من صحت لو معرفة ربو والفقو يف أٚنائو وصفاتو علم يقيناً أف اٞنكروىات اليت تصيبو : "يقوؿ ابن القيم. صرب على قضائو وقدره

 يفوان اليت تنزؿ بو فيها ضروب من اٞنصاحل واٞننافع اليت ال ٪نصيها علمو وال فكرتو، بل مصلحة العبد يف ما كره أعظم منها 
 ".ما ٪نب 

وأكثر الناس يظنوف اب : "يقوؿ ابن القيم. ذلكيريد يوجب فعاؿ ٞنا حكيم ، فمعرفة أنو قادر حسن الظن ابهلل هلالج لج والثقة بو• 
 .حكمتو و٘ندهموجب  وصفاتو،وعرؼعرؼ هللا وأٚناءه  إالمنمن ذلك  واليسلمبغًنىم، ما يفعلو هبم، ويف  فيما٫نتصظن السوء 

 (ٜٖٓٚٔ)من مركز الفتوى يف موقع إسبلـ ويب، رقم  مستقاةالثمرات 
 
                           (اسم هللا البصًن)

الذي أحاط بصره َنميع اٞنبصرات يف أقطار األرض والسماوات، اٝنفي وما ىو ( البصًن).. «بصًنبعباده خبًن إنو »: سبحانوقاؿ 
أخفى، فًنى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء، وٗنيع أعضائها الباطنة والظاىرة، وسرايف القوت يف 

 .أعضائها الدقيقة، ويرى خياانت األعٌن وتقلبات األجفاف وحركات اٛنناف
إف لو سبحانو بصرًا يليق بعظمتو، ٪نيط أبقطار السماوات واألرض، ويرى بو : األوؿ-: معنياف( البصًن)والٚنو سبحانو : معناه

 .سبحانو ٗنيع ٢نلوقاتو دقيقها وجليلها، ابطنها وظاىرىا، وال ٫نفى عليو منها شيء
 .إنو ذو البصًنة ابألشياء اٝنبًن هبا اٞنطلع على بواطنها: الثاين-

 : من آاثر اإل٬ناف بو
 .واٝنوؼ منو؛ حيث ال ٔنفى عليو خافية يف ليل أو هنار، فيستحي العبد من ربو سبحانو أف يراه على معصيةهللا هلالج لج مراقبة * 
 . اإلخبلص  تعاذل يف ٗنيع األعماؿ؛ ألنو سبحانو يعلم خائنة األعٌن وما ٔنفي الصدور* 
 .  واالحتساب حٌن ينالو األذى واالبتبلء، لعلم العبد أبف هللا يرى ذلك ويعلمو ودل ٪نصل إال ُنكمتووالصرب الطمأنينة * 
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                           (اسم هللا احليي)
 

ربكم تبارؾ وتعاذل حيي كرمي، يستحي من عبده إف » : اسم هللا هلالج لج اٜنيي دل يرد يف القرآف الكرمي، وإ٧نا ورد يف حديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 األلباينأخرجو أبو داود والنسائي وصححو «  خائبتٌنإذا رفع يده أف يرد٨نا صفرًا 

وحياؤه تعاذل وصف يليق بو، ليس كحياء اٞنخلوقٌن الذين ىو تغًن وانكسار يعرتي الشخص عند خوؼ ما يُعاب أو يُذـ، : معناه
بل ىو ترؾ ما ليس يتناسب مع سعة ر٘نتو وكماؿ جوده وكرمو، وعظيم عفوه وحلمو، وىذا من ر٘نتو وكرمو وكمالو وحلمو أف العبد 

٩ناىر ابٞنعاصي مع فقره الشديد إليو حى إنو ال ٬نكنو أف يعصي إال أف يتقوى عليها بنعم ربو، والرب مع كماؿ غناه عن اٝنلق كلهم 
 .ويغفر لوّنا يقيض لو من أسباب السرت، ويعفو عنو بو، فيسرته من كرمو يستحيي من ىتكو وفضيحتو، وإحبلؿ العقوبة 

 
 :من آاثر اإل٬ناف بو

ىذا االسم كرمي من اٜنلم والكـر والعفو والسرت منو  يقتضيووإجبللو وتعظيمو و٘نده وشكره والثناء عليو، وذلك ّنا حمبة هللا هلالج لج *    
 .سبحانو على عباده

واالنكسار بٌن يديو، ومقت النفس واالعرتاؼ بتقصًنىا؛ حيث ينعم سبحانو على عباده و٪نلم عنهم ويسرتىم احلياء منو سبحانو * 
 .وىم متمادوف يف معاصيو

: أف يروه على فعل قبيح أو خاـر للمروءة، وىذا اٜنياء ٪نبو هللا هلالج لج بل ىو من شعب اإل٬ناف كما جاء يف اٜنديثاحلياء من اخللق * 
ٛنهل اإلنساف ابٜنق أو تفويت ما ٪نتاج إليو يف دينو أو دنياه؛ فإنو يف سبًبا ولكن ينبغي أال يكوف اٜنياء « اإل٬نافشعبة من واٜنياء »

 .ىذا اٜناؿ يصًن مذموًما
، وىو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاىا لنفسها ابلنقص وقناعتها ابلدوف، فيجد نفسو مستحًيا ادلرء من نفسوحياء * 

من نفسو حى كأف لو نفسٌن يستحي إبحدا٨نا من األخرى، وىذا من أكمل ما يكوف من اٜنياء؛ فإف العبد إذا استحيا من نفسو 
 . فهو أبف يستحي من غًنه أجدر
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                           (اإلخالص)
 

 "وما أمروا إال ليعبدوا هللا ٢نلصٌن لو الدين حنفاء: "اإلخبلص ىو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل عليهم السبلـ كما قاؿ تعاذل
 : من خلص خلوًصا وخبلًصا، أي صفا وزاؿ عنو شوبو، فكلمة اإلخبلص تدؿ على الصفاء، وأما تعريفو يف الشرع: واإلخبلص

 .لوأي أف تقصده وحده ال شريك . إفراد اٜنق سبحانو ابلقصد يف الطاعةفهو 
 

 : اإلخالصأمهية * 
 .«امرأتك يفِّ عليها، حى ما ْنعل يف إال ُأجرت لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجو هللا إنك »: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصكما : لكسب اٜنسناتمصدر  -
، متصدؽ: طيبةأخربان أف أوؿ من ُتسعر هبم النار يـو القيامة ثبلثة، أعماٟنم يف الظاىر  قد فإف النيب ملسو هيلع هللا ىلص: األليممن العذاب النجاة -

 جريء، فانتفى : عادل، واجملاىد قاتل ليقاؿ: جواد، والقارئ تعلَّم العلم وعلمو ليقاؿ: اٞنتصدؽ أنفق ليقاؿلكن . وقارئ، و٠ناىد
 .من أعماٟنماإلخبلص      
 .اإلخبلص  هلالج لج، واٞنتابعة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: فالعمل ال يقـو إال بشرطٌن: من شروط صبلح األعماؿ -
 يدؿ على ذلك حديث الثبلثة اليت حبستهم الصخرة ففرّج هللا ٨نهم بسبب أعماٟنم اليت فعلوىا : من أسباب تفريج الكروب -

 .وجو هللاابتغاء    
خلَصٌنلنصرؼ عنو السوء والفحشاء إنو من عبادان كذلك »: فقد قاؿ هللا تعاذل عن يوسف: أسباب النجاة من الفنتمن  -

ُ
 «  اٞن

 .من فتنة امرأة العزيز ودل يسقط يف وادي الفسق والفجور بسبب إخبلصوفنجاه     
 

 :من قصص ادلخلصٌن* 
 .الزكاـ إلخفاء البكاء فيظهر!الزكاـ ماأشد:ويقوؿعربة فجعل ٬نتخط  ٠نلسو،فجاءتوكاف أيوب السختياين رّنا حدَّث اٜنديث فًنؽ يف -
الصدقة يف سواد الليل تطفئ غضب الرب، : وكاف علي بن اٜنسٌن ٪نمل اٝنبز ابلليل على ظهره يتبع بو اٞنساكٌن يف الظلمة ويقوؿ -

وكاف انُس من أىل اٞندينة يعيشوف ال يدروف من أين معاشهم، فلما مات علي بن اٜنسٌن ففقدوا ما كانوا يؤتوف بو يف الليل ورأوا على 
 !ظهره آاثرًا ٣نا كاف ينقل من اٛنرب ابلليل إذل منازؿ األرامل، وكاف يعوؿ مائة بيت

 .صاـ داود بن أيب ىند أربعٌن سنة ال يعلم بو أىلو، فكاف ٪نمل غداءه ويتصدؽ بو على اٞنساكٌن ويرجع عشًيا فيفطر معهم -
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                           (احملبة)
 

 .ابة ىي اٞننزلة اليت تنافس فيها اٞنتنافسوف وإذل عملها مشَّر السابقوف، وىي اٜنياة اليت من حرمها فهو من ٗنلة األموات
 
 :األسباب اجلالبة حملبة هللا هلالج لج•
 :ذكر ابن القيم ر٘نو هللا أف األسباب اٛنالبة بة هللا لعبده و١نبة العبد لربو عشرة 

 .قراءة القرآف ابلتدبر ٞنعانيو وما أريد بو: أحدىا
 .«أحبويزاؿ عبدي يتقرب إرل ابلنوافل حى ال »: التقرب إذل هللا تعاذل ابلنوافل بعد الفرائض كما يف اٜنديث القدسي: الثاين

 .دواـ ذكره على كل حاؿ ابللساف والقلب والعمل واٜناؿ فنصيبو من ابة على قدر ىذا: الثالث
 .وإف صعب اٞنرتقى ١نابوإذل والتسنُّم اٟنوى،  غلباتعلى ١نابك عند  ١نابوإيثار : الرابع

 .مطالعة القلب ألٚنائو وصفاتو ومشاىدهتا وتقلبو يف رايض ىذه اٞنعرفة وميادينها: اٝنامس
 .مشاىدة بره وإحسانو ونعمو الظاىرة والباطنة: السادس
 .انكسار القلب بٌن يديو -وىو أعجبها-: السابع
 .اٝنلوة بو وقت النزوؿ اإلٟني آخر الليل وتبلوة كتابو مث ختم ذلك ابالستغفار والتوبة: الثامن
٠نالسة ابٌن الصادقٌن والتقاط أطايب ٖنرات كبلمهم، وال تتكلم إال إذا ترجحت مصلحة الكبلـ وعلمت أف فيو مزيدا : التاسع

 .ٜنالك ومنفعة لغًنؾ
 هللا هلالج لجمباعدة كل سبب ٪نوؿ بٌن القلب وبٌن : العاشر

 ىذه األسباب العشرة وصل ابوف إذل منازؿ ابة ودخلوا على اٜنبيبفمن              
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 :مثرات احملبة•

 :معرفة ٖنرة الشيء معينة على ١ناولة الوصوؿ إليها واٜنصوؿ عليها، فمن ٖنرات ابةإف 
 

ولو دل يكن يف ١نبة هللا إال أهنا تنجي ١ُنبو من عذابو لكاف ينبغي للعبد أف ال يتعوض عنها : دخوؿ اٛننة واالبتعاد عن النار -
 .بشيء أبًدا

قل "فعن عائشة اهنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعث رجبًل على سرية وكاف يقرأ ألصحابو يف صبلتو فيختم بػ: حصولو على ١نبة هللا سبحانو -
ألهنا صفة الر٘نن وأان أحب : فسألوه، فقاؿ« ؟ألي شيء يصنع ذلكسُلوه »: فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ" ىو هللا أحد

 .«٪نبوأف هللا أخربوه »: أف أقرأ هبا، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص
كاف : فقالوا. «أثنوا عليها»: ُمرَّ َننازة على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: فعن أنس هنع هللا يضر قاؿ: حصولو على ثناء الناس يف اٜنياة الدنيا -

 .ما علمنا ٪نب هللا ورسولو، وأثنوا عليو خًنًا
 قد جلده يف فعن عمر هنع هللا يضر أف رجبًل على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف ُيضِحك رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص: اٜنماية من اللعن -

 تلعنوه، فو هللا ال »: فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص. اللهم العنو، ما أكثر ما يؤتى بو: الشراب، فُأيت بو يوًما فأمر بو فُجلد، فقاؿ رجل من القـو
 .دؿ على أف من ال ٪ُنب هللا ورسولو يُلعن: اٜنافظ ابن كثًن عن ىذا اٜنديثقاؿ . «ورسولوعلمت إنو ٪نب هللا ما 
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                           (سورة التكاثر)
 

لَتَػَرُوفَّ * َكبلَّ َلْو تَػْعَلُموَف ِعْلَم اْلَيِقٌنِ * مُثَّ َكبلَّ َسْوَؼ تَػْعَلُموفَ * َكبلَّ َسْوَؼ تَػْعَلُموفَ * َحىَّ ُزْرمُتُ اْلَمَقاِبرَ * التََّكاثُػرُ ﴿أَْٟنَاُكُم   
 النَِّعيِم﴾مُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعِن * َعٌْنَ اْلَيِقٌنِ  لَتَػَرُونػََّهامُثَّ * اٛنَِْحيمَ 

 
تعاذل موِنًا عباده عن اشتغاٟنم عما خلقوا لو من عبادتو وحده ال شريك لو، ومعرفتو، واإلانبة إليو، وتقدمي ١نبتو على كل يقوؿ 
ودل يذكر اٞنتكاثر بو؛ ليشمل ذلك كل ما يتكاثر بو اٞنتكاثروف، ويفتخر بو اٞنفتخروف، « التََّكاثُػرُ »عن ذلك اٞنذكور « أَْٟنَاُكمُ »: شيء

من التكاثر يف األمواؿ، واألوالد، واألنصار، واٛننود، واٝندـ، واٛناه، وغًن ذلك ٣نا يقصد منو مكاثرة كل واحد لآلخر، وليس 
 .  اٞنقصود بو اإلخبلص  تعاذل

 .فانكشف لكم حينئذ الغطاء، ولكن بعد ما تعذر عليكم استئنافو« اْلَمَقاِبرَ ُزْرمُتُ َحىَّ »فاستمرت غفلتكم وٟنوتكم وتشاغلكم 
 :  فبكى، مث قاؿ اي ميموف« حى زرمت اٞنقابر* أٟناكم التكاثر »: كنت جالًسا عند عمر بن عبدالعزيز فقرأ: قاؿ ميموف بن مهراف

 !زايرة، والبد للزائر أف يرجع إذل منزلو يف اٛننة أو النارإال أرى اٞنقابر ما 
أف الربزخ دار مقصود منها النفوذ إذل الدار الباقية ألف هللا ٚناىم زائرين، ودل يسمهم مقيمٌن، فدؿ « اْلَمَقاِبرَ ُزْرمُتُ َحىَّ »: ودؿ قولو

 * مُثَّ َكبل َسْوَؼ تَػْعَلُموَف * تَػْعَلُموَف َسْوَؼ َكبل »: ذلك على البعث واٛنزاء ابألعماؿ يف دار ابقية غًن فانية، وٟنذا توعدىم بقولو
 .إذل األعماؿ الصاٜنة ولبادرمتلو تعلموف ما أمامكم علًما يصل إذل القلوب، ٞنا أٟناكم التكاثر، : أي «اْلَيِقٌنِ َلْو تَػْعَلُموَف ِعْلَم َكبل 

 .لرتدف القيامة، فلرتوف اٛنحيم اليت أعدىا هللا للكافرين: أي« لَتَػَرُوفَّ اٛنَِْحيمَ »ولكن عدـ العلم اٜنقيقي، صًنكم إذل ما تروف، 
َها َورََأى »: رؤية بصرية، كما قاؿ تعاذل: أي« اْلَيِقٌنِ َعٌْنَ  لَتَػَرُونػََّهامُثَّ » ُدوا َعنػْ  .« َمْصرِفًااْلُمْجرُِموَف النَّاَر َفظَنُّوا أَنػَُّهْم ُمَواِقُعوَىا َودَلْ ٩نَِ
الذي تنعمتم بو يف دار الدنيا، ىل قمتم بشكره وأديتم حق هللا فيو، ودل تستعينوا بو على معاصيو « النَِّعيمِ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعِن مُثَّ »

 .فينعمكم نعيًما أعلى منو وأفضل
يُػْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى ويَػْوـَ »: أـ اغرترمت بو، ودل تقوموا بشكره؟ بل رّنا استعنتم بو على معاصي هللا فيعاقبكم على ذلك، قاؿ تعاذل

ُتْم  نْػَيا َواْسَتْمتَػْعُتْم هِبَا فَاْليَػْوـَ ُْنَْزْوَف َعَذاَب  طَيَِّباِتُكمْ النَّاِر أَْذَىبػْ  .«اْٟنُوفِ يف َحَياِتُكُم الدُّ
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                           (سورة العصر)
 

ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر ِإفَّ * ﴿َواْلَعْصِر   ﴾اِبلصَّرْبِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٜنَاِت َوتَػَواَصْوا اِبٜنَْقِّ َوتَػَواَصْوا ِإالَّ * اإْلِ
 
 

 .أف كل إنساف خاسر، واٝناسر ضد الرابح: تعاذل ابلعصر، الذي ىو الليل والنهار، ١نل أفعاؿ العباد وأعماٟنمأقسم 
 :مراتب متعددة متفاوتةواٝنسار 

 .يكوف خسارًا مطلًقا، كحاؿ من خسر الدنيا واآلخرة، وفاتو النعيم، واستحق اٛنحيمقد  -
 :  يكوف خاسرًا من بعض الوجوه دوف بعض، وٟنذا عمم هللا اٝنسار لكل إنساف، إال من اتصف أبربع صفاتوقد  -
 .ّنا أمر هللا ابإل٬ناف بو، وال يكوف اإل٬ناف بدوف العلم، فهو فرع عنو ال يتم إال بواإل٬ناف  -ٔ
 .الصاحل، وىذا شامل ألفعاؿ اٝنًن كلها، الظاىرة والباطنة، اٞنتعلقة ُنق هللا وحق عباده، الواجبة واٞنستحبةوالعمل  -ٕ
 .يوصي بعضهم بعًضا بذلك، و٪نثو عليو، ويرغبو فيو: ابٜنق، الذي ىو اإل٬ناف والعمل الصاحل، أيوالتواصي  -ٖ
 .ابلصرب على طاعة هللا، وعن معصية هللا، وعلى أقدار هللا اٞنؤٞنةوالتواصي  -ٗ

فباألمرين األولٌن، يكمل اإلنساف نفسو، وابألمرين األخًنين يكمل غًنه، وبتكميل األمور األربعة، يكوف اإلنساف قد سلم من 
 .اٝنسار، وفاز ابلربح العظيم 
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                           (سورة الفلق)
 

 *َوِمْن َشرِّ النػَّفَّااَثِت يف اْلُعَقِد  *َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب َوِمْن * ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  *َأُعَوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق ﴿ُقْل  
 َحَسَد﴾َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا  

 
 .فالق اٜنب والنوى، وفالق اإلصباح: أي« ِبَربِّ اْلَفَلقِ »وأعتصم وألوذ أٛنأ : أي« َأُعوذُ » متعوًذا: «قل»
 .  الشر الذي فيهاِنالقها من ، فيستعاذ إنس وجن وحيواانتوىذا يشمل ٗنيع ما خلق هللا، من « َخَلقَ َشرِّ َما ِمْن »

وكثًنوف يقرؤوهنا وىم يستحضروف يف أذىاهنم شرور غًنىم، بينما الواجب أف يستحضروا التعوذ من شرور أنفسهم ابتداًء كما يف 
فقدـ شر النفس على " أعوذ اب من شر نفسي ومن شر الشيطاف وشركو: "وحديث" ونعوذ اب من شرور أنفسنا: "خطبة اٜناجة

 .الشيطاف
من شر ما يكوف يف الليل، حٌن يغشى الناس، وتنتشر فيو كثًن من : أي« َوَقبَ َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوِمْن »: مث خص بعد ما عم، فقاؿ

 .األرواح الشريرة، واٜنيواانت اٞنؤذية
 .ومن شر السواحر، البليت يستعن على سحرىن ابلنفث يف العقد، اليت يعقدهنا على السحر: أي «اْلُعَقدِ َشرِّ النػَّفَّااَثِت يف َوِمْن »
 واٜناسد، ىو الذي ٪نب زواؿ النعمة عن اسود فيسعى يف زواٟنا ّنا يقدر عليو من األسباب، « َحَسدَ َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َوِمْن »

ألنو ال تصدر العٌن إال من حاسد شرير الطبع، العائن، اب من شره، وإبطاؿ كيده، ويدخل يف اٜناسد  االستعاذةإذل فاحتيج 
من ٗنيع أنواع الشرور، عموًما وخصوًصا، ودلت على أف السحر لو حقيقة ٫نشى  االستعاذةفهذه السورة، تضمنت . خبيث النفس

 .من ضرره، ويستعاذ اب منو ومن أىلو
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 (.من حسن إسالم ادلرء تركو ماال يعنيو: )أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالعن  
  

أف من َحُسن إسبلمو ترؾ ماال يعنيو من قوؿ وفعل، واقتصر على ما يعنيو من : ىذا اٜنديث أصل عظيم من أصوؿ األدب، ومعناه
 .األقواؿ واألفعاؿ

 .شدة االىتماـ ابلشيء: ، والعنايةومطلوبوأف تتعلق عنايتو بو ويكوف من مقصده : «يعنيو»ومعىن 
وإذا حُسن اإلسبلـ اقتضى ترؾ ما يعين من ارمات واٞنشتبهات واٞنكروىات وفضوؿ اٞنباحات اليت ال ٪نتاج إليها؛ فإف ىذا كلو ال 

 .يعين اٞنسلم إذا كُمل إسبلمو وبلغ إذل درجة اإلحساف
 

عد كبلمو من عملو قلَّ كبلمو إال فيما من »: حفظ اللساف من لغو الكبلـ، قاؿ عمر بن عبدالعزيز: وأكثر ما يُراد برتؾ ماال يعين
 .، وىو كما قاؿ، فإف كثًنًا من الناس ال يعد كبلمو من عملو فيجازؼ فيو وال يتحرى"يعنيو

يف كثًن من ٤نواىم إال من أمر بصدقة أو معروؼ ال خًن »: وقد نفى هللا اٝنًن عن كثًن ٣نا يتناجى بو الناس فيما بينهم، فقاؿ تعاذل
 «أو إصبلح بٌن الناس

 
الذي كنت ترعى عند جبل  : ألست عبد بين فبلف؟ قاؿ بلى، قاؿ: رجل بلقماف والناس عنده، فقاؿمر : اٞنبلئيقاؿ عمر بن قيس 

 .يعنيينصدؽ اٜنديث، وطوؿ السكوت عما ال : فما بلغ بك ما أرى؟ قاؿ: بلى، قاؿ: كذا وكذا؟ قاؿ
: من عمل أوثق عندي من خصلتٌنما : فسألوه سبب هتلل وجهو، فقاؿ -ووجهو يتهلل–ودخلوا على بعض الصحابة يف مرضو 

 .للمسلمٌنكنت ال أتكلم فيما ال يعنيين، وكاف قليب سليًما 
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 (.كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: )أخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبنكيب فقال: ابن عمر هنع هللا يضر قالعن 
 

ينبغي أف : ىذا اٜنديث أصل يف قصر األمل يف الدنيا وأف اٞنؤمن ال ينبغي لو أف يتخذ الدنيا وطًنا ومسكًنا فيطمئن فيها، ولكن
 .جهازه للرحيل يهيءيكوف فيها كأنو على جناح سفر 

 :  قاؿ تعاذل حاكًيا عن مؤمن آؿ فرعوف أنو قاؿ: وقد اتفقت على ذلك وصااي األنبياء وأتباعهم
 «إ٧نا ىذه اٜنياة الدنيا متاع وإف اآلخرة ىي دار القرار ايقـو»
 

 .«وتركهاإ٧نا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قاَؿ يف ظل شجرة، مث راح ! وللدنيا؟مارل »: وكاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ
 !اٞنقبلة٣نن الدنيا مولية عنو واآلخرة مقبلة إليو، يشتغل ابٞندبرة ويعرض عن عجبت : قاؿ بعض اٜنكماء

 :وإذا دل تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة وال وطًنا، فينبغي أف يكوف حالو فيها على أحد حالٌن
 .إما أف يكوف كأنو غريب، مقيم يف بلد غربة-
 .أو يكوف كأنو مسافر، غًن مقيم البتة-

 :فلهذا وصى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمر أف يكوف على أحد ىذين اٜنالٌن
أف ينزؿ اٞنؤمن نفسو كأنو غريب يف الدنيا، يتخيل اإلقامة لكن يف بلد غربة، فهو غًن متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبو : فأحد٨نا

 .متعلق بوطنو الذي يرجع إليو وإ٧نا ىو مقيم يف الدنيا ليقضي مرمَّة جهازه إذل الرجوع إذل وطنو
 .ومن كاف كذلك فبل ىم لو إال يف التزود ّنا ينفعو عند عوده إذل وطنو، فبل ينافس أىل البلد يف عزىم وال ٩نزع من الذؿ عندىم

أف ينزؿ اٞنؤمن نفسو يف الدنيا كأنو مسافر غًن مقيم البتة، وإ٧نا ىو سائر يف قطع منازؿ السفر حى ينتهي بو السفر :  اٜناؿ الثاين
 .إذل آخره وىو اٞنوت

 .ومن كانت ىذه حالو يف الدنيا، فهمتو ٓنصيل الزاد للسفر، وليس لو ٨نة يف االستكثار من متاع الدنيا
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 :عن عبدهللا بن عمرو بن العاص هنع هللا يضر قال
 (.ال يؤمن أحدكم حىت يكون ىواه تبًعا دلا جئت بو: )قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 
أف اإلنساف ال يكوف مؤمًنا كامل اإل٬ناف الواجب، حى تكوف ١نبتو اتبعة ٞنا جاء بو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، فُيحب ما أمر بو : معىن اٜنديث

 .ويكره ما هنى عنو
ُدوا يف أَنْػُفِسِهْم َفبَل »: وقد ورد القرآف ّنثل ىذا يف غًن موضع، كقولو هلالج لج نَػُهْم مُثَّ اَل ٩نَِ َوَربَِّك اَل يُػْؤِمُنوَف َحىَّ ٪ُنَكُِّموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

أف ٪نب ما أحبو هللا ١نبًة توجب لو اإلتياف ّنا وجب عليو منو، فإف : فالواجب على كل مؤمن« َتْسِليًماَحَرًجا ٣نَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا 
 .زادت ابة حى أتى ّنا ندب إليو منو كاف ذلك فضبلً 

يكره ما كرىو هللا تعاذل كراىة توجب لو الكف عما حرَّـ عليو منو، فإف زادت الكراىة حى أوجبت الكف عما كرىو تنزيًها كاف وأف 
 .ذلك فضبلً 

 
بصادؽ من ادعى ١نبة هللا ليس : وابة الصحيحة تقتضي اٞنتابعة واٞنوافقة يف حب ابوابت وبعض اٞنكروىات، قاؿ ٪نٍن بن معاذ

 .حدودههلالج لج ودل ٪نفظ 
 ىذا لعمري يف القياس شنيع** تعصي اإللو وأنت تزعم حبو 
 مطيعإف اب ٞنا ٪نب ** لو كاف حبك صادقًا ألطعتو 

فجميع اٞنعاصي تنشأ من تقدمي ىوى النفوس على ١نبة هللا ورسولو، وقد وصف هللا اٞنشركٌن ابتباع اٟنوى يف مواضع من كتابو، قاؿ 
َا يَػتَِّبُعوَف َأْىَواَءُىْم َوَمْن َأَضلُّ ٣نَِّن اتػََّبَع َىَواُه ِبَغًْنِ ُىًدى فَِإْف »: تعاذل  «اَّللَّ  ِمنَ دلَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أ٧نَّ

 .وكذلك البدع إ٧نا تنشأ من تقدمي اٟنوى على الشرع، وٟنذا يسمى أىلها أىل األىواء
من -حب األشخاص، الواجب فيو أف يكوف تبًعا ٞنا جاء بو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، فيجب على اٞنؤمن ١نبة هللا و١نبة من ٪نبو هللا وكذلك 

وٟنذا كاف من عبلمات وجود حبلوة اإل٬ناف أف ٪نب اٞنرء ال ٪نبو  -اٞنبلئكة والرسل واألنبياء والصّديقٌن والشهداء والصاٜنٌن عموًما
 . إال 
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                           (الوضوء)
 

 .للوضوء فضائل عظيمة؛ فا سبحانو ٪نب اٞنتطهرين، وىو عبلمة ألمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ويكفر الذنوب واٝنطااي ويرفع الدرجات
 

 :شروط الوضوء
والعقل والتمييز والنية، فبل يصح الوضوء من كافر وال من ٠ننوف وال من صغًن ال ٬نيزه وال ٣نن دل ينِو الوضوء أبف نوى اإلسبلـ  -ٔ

 .تربًدا
 .اٞناء طهورية -ٕ
 .ما ٬ننع وصوؿ اٞناء إذل اٛنلد، كالطٌن والعجٌن وطبلء األظافرإزالة  -ٖ
 

 .وىي صفة الوضوء الكامل اٞنشتمل على الفروض والسنن: الوضوءصفة 
 أف ينوي الوضوء ٞنا يشرع لو الوضوء من صبلة و٥نوىا، مث يقوؿ بسم هللا، مث يغسل كفيو ثبلث مرات

 مث يتمضمض ثبلث مرات، ويستنشق ثبلث مرات، وينثر اٞناء من أنفو بيساره
 ويغسل وجهو ثبلث مرات من منابت الشعر إذل ما ا٥ندر من اللحيٌن والذقن طواًل، ومن األذف إذل األذف عرًضا

 من رؤوس األصابع مع األظافر إذل أوؿ العضد: مث يغسل يديو مع اٞنرفقٌن ثبلث مرات، وحد اليد
أبف يضع يديو مبلولتٌن ابٞناء على مقدـ رأسو و٬نر٨نا إذل قفاه، مث يرد٨نا إذل اٞنوضع الذي بدأ : مث ٬نسح كل رأسو وأذنيو مرة واحدة

 .منو، مث يدخل إصبعيو السبابتٌن يف خرقي أذنيو و٬نسح ظاىر٨نا إبهبامو
 .مث يغسل رجليو ثبلث مرات مع الكعبٌن

أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، أشهد »: ومنومث بعد الفراغ من الوضوء يقوؿ ما ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من األدعية يف ىذه اٜنالة، 
وأشهد أف ١نمًدا عبده ورسولو، اللهم اجعلين من التوابٌن واجعلين من اٞنتطهرين، سبحانك اللهم وُنمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت 

 .«إليكأستغفرؾ وأتوب 

 كتاب الطهارة
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                           (التيمم)      
 

شرع هللا سبحانو وتعاذل التطهر من اٜندثٌن ابٞناء وىذا واجب البد منو مع اإلمكاف، ولكن قد تعرض حاالت يكوف اٞناء فيها 
، وىنا قد جعل هللا  :  عنو وىو التيمم ابلرتاب الذي ىو من ٣نيزات أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ففي الصحيحٌنما ينوب معدوًما أو يف حكم اٞنعدـو

 .«فليصلّ رل األرض مسجًدا وطهورًا فأ٬نا رجل من أميت أدركتو الصبلة وُجعلت »: ومنها« قبليٙنًسا دل يعطهن أحد أُعطيت »
 .ابلتطهر ابٞناء من الصبلة والطواؼ وقراءة القرآف وغًنىاما يفعل ابلتطهر بو كل  شرًعا،يفعلفالتيمم بدؿ طهارة اٞناء عند العجز عنو 

 

 :وينوب التيمم عن ادلاء يف أحوال* 
 .سواًء عدمو يف اٜنضر أو السفر، وطلبو ودل ٩نده" فلم ْندوا ماًء فتيمموا: "لقولو تعاذل: إذا عدـ اٞناء -
 .إذا كاف معو ماء ٪نتاجو لشرب وطبخ، فلو تطهر منو ألضر حاجتو ُنيث ٫ناؼ العطش على نفسو أو عطش غًنه-
 .«طيًبافتيمموا صعيًدا : "إذل قولو" كنتم مرضىوإف  »: إذا خاؼ ابستعماؿ اٞناء الضرر يف بدنو ّنرض أو أتخر برء، لقولو تعاذل-
 .وخاؼ خروج الوقت يوضؤهإذا عجز عن استعماؿ اٞناء ٞنرض ال يستطيع معو اٜنركة وليس عنده من -
 ".وال تقتلوا أنفسكم: "إذا خاؼ برًدا ابستعماؿ اٞناء ودل ٩ند ما يسخنو بو؛ لقولو تعاذل -

 وإف وجد ماء يكفي بعض طهره استعملو فيما ٬نكنو من أعضائو أو بدنو وتيمم عن الباقي الذي قصر عنو
 .التيممعن وإف كاف بو جرح يتضرر ابٞنسح، مسح الضماد الذي فوقو ابٞناء وكفاه اٞنسح 

 

 :ما جيوز التيمم بو* 
 وكاف، «طيًباصعيًدا فتيمموا »: ٩نوز التيمم ّنا على وجو األرض من تراب وسبخة ورمل وغًنه؛ لقولو تعاذل

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو إذا أدركتهم الصبلة تيمموا األرض اليت يصلوف عليها ترااًب أو غًنه ودل يكونوا ٪نملوف معهم الرتاب 
 

 :صفة التيمم* 
 .أف يضرب الرتاب بيديو مفرجيت األصابع، مث ٬نسح وجهو بباطن أصابعو، و٬نسح كفيو براحتيو، ويعمم الوجو والكفٌن ابٞنسح

 ويبطل التيمم عن حدث أصغر ّنبطبلت الوضوء وعن حدث أكرب ّنوجبات الغسل؛ ألف البدؿ لو حكم اٞنبدؿ
 ويبطل أيًضا بوجود اٞناء إف كاف التيمم لعدمو، وبزواؿ العذر الذي من أجلو شرع التيمم من مرض و٥نوه

 

ومن عدـ اٞناء والرتاب أو وصل إذل حاؿ ال يستطيع معو بلمس البشرة ّناء وال تراب فإنو يصلي على حسب حالو ببل وضوء وال 
 . تيمم ألف هللا ال يكلف نفًسا إال وسعها، وال يعيد ىذه الصبلة ألنو أتى ّنا أُمر بو

 كتاب الطهارة

 .الفقهي لصاحل الفوزافاٞنلخص * 
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 :مراجع مقرتحة مناسبة* 
 

 .اجملموع القيم من كبلـ ابن القيم، ٗنع منصور اٞنقرف -
 .العقبلء ونزىة الفضبلء البن حبافروضة  -
 .اٞنرأة اٞنسلمة، من إصدار دار طيبة اٝنضراءزاد  -
 .اٞنؤمن يف ضوء الكتاب والسنة لسعيد القحطاينصبلة  -
 .من حياة الصحابة لعبدالر٘نن الباشاصور  -
 .ابن عقيل لعبدهللا بن عقيلكشكوؿ  -
  .اليومية من السنن واألحكاـ الشرعية لراشد العبدالكرميالدروس  -
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 :سابقات علميةم•       
ويوضع ٟنا مستوايت ... اإلجازات الصيفية أو غًنىا يف حفظ القرآف الكرمي، أحاديث من السنة النبوية، متوف علمية، خبلؿ 

ويف .. للصغار والكبار، يكوف اٞنتابعة اليومية تسميع عن بعد من اٛنواؿ، واالختبار النهائي تسميع شفوي حضوري او اختبار ورقي
 .النهاية حفل ٛنميع األسرة لتكرمي الفائزين

 
 

 :على حماضرة أو كتابسابقات م•       
يتم اختيار ١ناضرة أو كتاب مناسب لعمر اٞنشاركٌن، يوضع عليو أسئلة من خبلؿ أسئلة ورقية أو استباانت الكرتونية ومن ٩نيب 

 . السحبإجابة صحيحة يناؿ جائزة أو يدخل يف 
 مسابقة الُعشر األخًن من اٞنختصر يف التفسًن : وذج توضيحي٧نhttp://cutt.us/tfseer10 
 
 

 :مهاريةسابقات م•       
 ... إلقاء، إنشاد، رسم، تصوير، : معينة كػ مهاريةمسارات ٪ُندد 

وأفضل مشاركة من كل ٠ناؿ % ٓ٘ومن تصويت اٜناضرين % ٓ٘مث تعرض يف االجتماع ويتم تقييمها من ٛننة التحكيم بنسبة 
 .للبقيةتناؿ جائزة ابإلضافة ٛنوائز رمزية 

 
 :مركز عائلي•   

حفظ قرآف أو : يقاـ خبلؿ يـو يف األسبوع ويضم عدة فعاليات... أطفاؿ، فتياف، فتيات، : مركز يضم فئة من األسرة أو عدة فئات
   ... سنة وشرحها، استضافات، مسابقات، 

 مركز مورؽ : ٧نوذج توضيحيhttp://cutt.us/moreq 
 

 :مسرح الطفل•   
 .يقدـ الصغار فقرات للكبار، كنشيد ومسرحية وغًنىا
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 :عمل تطوعي•       
يُفعَّل فيو العمل التطوعي والتكافل االجتماعي أبحد صوره، كأف يتم تغليف وجبات للعماؿ وتوزيعها، استضافة أطفاؿ من ذوي 

 .االحتياجات اٝناصة أو األيتاـ وتقدمي حفل وىدااي، استقباؿ اٞنبلبس غًن اٞنرغوب هبا وترتيبها وإرساٟنا للجهة اليت تستقبلها
 
 :استضافات•       

 ....يتم استضافة شخص خارجي لتقدمي ١ناضرات شرعية، دورات تربوية تطويرية، ورش عمل فنية، 
 

 :ابزار خًني•   
 .مبيعات متنوعة يقـو هبا الصغار والكبار يف أحد االجتماعات، ويكوف ريعها ألحد اٛنهات اٝنًنية ابسم األسرة أو اٞنتوفٌن منها

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

133   



134   



 ادلوضوع الصفحة
 ادلقدمة ٔ
ٗ 
٘ 
ٚ 
ٔٓ 

 توطئة
 معاٛنات

 قبل االنطبلؽ
نتعامل كيف  

 ٕٔ 
ٔٗ 
ٔ٘ 
ٔٙ 
ٔٚ 
ٜٔ 
ٕٔ 
ٕٗ 
ٕٙ 
ٕٛ 
ٖٓ 
ٖٛ 
ٗٓ 
ٕٗ 
ٖٗ 

 الفعاليات
 ادلسابقات

 إ٤نازي
 الشاشة لك
 فوائد رقمية

الباركود كنز  
 شخصيات
 سؤاؿ اٟنمة

الفوائد تغريسات  
 لوحة البازؿ

 سلم حروؼ اٟنجاء
 شفرة األرقاـ

 أواصر
 اٞنساجبلت الشعرية

 ترتيب السور
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 ادلوضوع الصفحة
ٗ٘ 
ٜٗ 
٘ٔ 
ٖ٘ 
٘٘ 
٘ٛ 
ٜ٘ 
ٙٔ 
ٖٙ 
ٙ٘ 
ٜٙ 
ٚٛ 
ٛٓ 
ٛٔ 
ٛٙ 
ٜٛ 
ٜٕ 
ٜٗ 
ٜٙ 
ٜٚ 

 كنوز
 األخطاء اللغوية
 الفائدة القرآنية

 رتبين
 مواقف نبوية

خربة أفضل  
 أفضل تعليق

 اٜنيواانت يف القرآف
 اٞنؤمن مرآة أخيو

 اٞنتاىة
 اٞنراحل الست
 إكماؿ القصة

 اُنثين
 التحدي

 آخر حرفٌن
 اٞنكعب

 اٟندية اٛنوالة
 الذاكرة

 أطوؿ نفس
 أٚناء األنبياء
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 ادلوضوع الصفحة
 ٜٜ  

ٔٓٓ 
ٕٔٓ 
ٖٔٓ 
ٔٓ٘ 
ٔٓٚ 
ٜٔٓ 

 ْنارهبم تثريين
 صححها
 اإلضمار
 خطوات
 القرعة

 أٚناء الصحابة
ٖ*ٖ  

 ٔٔٔ 
ٕٔٔ 
ٕٔٔ 
ٖٔٔ 
ٔٔٙ 
ٔٔٙ 
ٔٔٚ 
ٔٔٛ 
ٜٔٔ 
ٜٔٔ 
ٕٔٓ 
ٕٕٔ 
ٕٕٔ 

 دروس
( شهادة التوحيد)  

 معىن شهادة التوحيد
 شروط شهادة التوحيد

(أٚناء هللا اٜنسىن)  
 فضلها وٖنراهتا
 اسم هللا البصًن
 اسم هللا اٜنيي

(أعماؿ القلوب)  
 اإلخبلص

 ابة
(تفسًن جزء عم)  

 سورة التكاثر
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 ادلوضوع الصفحة
 ٕٖٔ  

ٕٔٗ 
ٕٔ٘ 
ٕٔ٘ 
ٕٔٙ 
ٕٔٚ 
ٕٔٛ 
ٕٔٛ 
ٕٜٔ 
ٖٔٓ 

 سورة العصر
 سورة الفلق

(أحاديث األربعٌن النووية)  
«...من حسن إسبلـ اٞنرء»  

«...كن يف الدنيا»  
«...أحدكم اليؤمن»  

(كتاب الطهارة)  
 الوضوء
 التيمم

 مراجع مقرتحة
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ٖٕٔ 
ٖٕٔ 
ٖٕٔ 
ٖٕٔ 
ٖٕٔ 
ٖٖٔ 
ٖٖٔ 
ٖٖٔ 

 أخرى
 مسابقات علمية

 مسابقات على ١ناضرة أو كتاب
مهاريةمسابقات   

 مركز عائلي
 مسرح الطفل
 عمل تطوعي
 استضافات
 ابزار خًني

 الفهرس ٖٗٔ
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