


مســلم  لــكل  الطبــع  حقــوق 
 ، والخيــري  الشــخصي  لإلســتخدام 
وال نحّلــل مــن اســتخدمها لمنافــع 

تجاريــة.

 للتواصل مع المصمم



٣

ا�َُّ  َصلَّــى  ا�َِّ  َرُســوُل  َضاَن  َصــاَل:  َسبَّــاٍس  ابْــِن  َســْن 
َسَلْيــِه َوَســلََّم َأْجــَوَد النَّــاِس َوَضاَن َأْجــَوُد َمــا َيُكــوُن ِفــي 
َرَمَدــاَن ِحيــَن َيْلَقــاُه ِجْبِريــُل َوَضاَن َيْلَقــاُه ِفــي ُضلِّ َلْيَلــٍة 
ــْرآَن َفَلَرُســوُل ا�َِّ َصلَّــى ا�َُّ  ــُه اْلُق ــْن َرَمَدــاَن َفُيَداِرُس ِم

ــَلِة. ــحِ اْلُمْرَس ي ــْن الرِّ ــِر ِم ــَوُد بِاْلَخْي ــلََّم َأْج ــِه َوَس َسَلْي

اسمي : ...............................................................

سني : .................................................................

هواياتي : .............................................................

عندما أكبر أتمنى أن أكون ................................





دفتــر اليوميــات الرمضانيــة للفتيــات )9 – 12 (عــام  جـــــــــــــود . يحتــوي علــى عــدة فقــرات 
يوميــة تســاعدك علــى التعــرف علــى آيــات مــن القــرآن، وقبــس مــن نــور النبــوة، و أجــزاء 

مــن ســير نســاء المســلمين .. تتكــون كل صفحــة يوميــة كالتالــي:

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

اهللا كالم

هدي النبي

آية من القرآن مع شرحها و تدبر معانيها.

حديث شريف ومعناه.

نســاء  مــن  أو  التابعيــات  أو  الصحابيــات  أو  المؤمنيــن  أمهــات  ألحــدى  وصــف 
عليهــا. لتتعرفــي  وصفهــا  مــن  عنهــا  بالبحــث  تقوميــن  عامــة،  المســلمين 

مهمة مختلفة ُتطلب منك، يجب عليك إتمامها قبل نهاية اليوم.

العبــادات التــي قمــِت بهــا فــي يومــك مثــل: عــدد الصفحــات التــي قرأتيهــا مــن المصحــف – 
عــدد الصلــوات علــى وقتهــا – أذكار الصبــاح والمســاء – انجــازات اخــرى.

٥



٦

ابــدأ مســتعينًا باللــه علــى القــراءة، )الرحمــن الرحيــم ( اســمان مشــتقان مــن 
الرحمــة، داالن علــى كمــال الرحمــة التــي اتصــف بها تعالى وســعتها ، حيث وســعت 

كل األشــياء، وشــملت كل األحيــاء، وأعظــم مــا تكــون الرحمــة بالمؤمنيــن.

يا غقم سم ا� وضل بيمينك وضل مما يليك

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم ا�َِّ الرَّ

كل أو الشــرب ، آداب الطعــام والشــراب فــي اإلســالم : التســمية عنــد البــدء بــاأل
كل ممــا يليــه أي مــن الطعــام الــذي بجانبــه . ولقــد كان  كل باليــد اليمنــى ، واأل واأل

النبــي يحــب التيمــن فــي شــأنه كلــه .

١ رطدان

:Iصال رسول اّ�

كالم اهللا

هدي النبي



7

ال تنســي ذكــر اللــه قبــل كل عمــل تقوميــن بــه اليــوم، و ذكــّري أفــراد أســرتك بقــول 
" بســم اللــه" قبــل اإلفطــار.

هــي أوُل ممرضــٍة فــي اإلســالم؛ كانــت تقــوم بمــداواِة ُمصابــي المســلمين 
 
ٌ
وجرحاهــم فــي غــزواِت الرَّســوِل التــي خاضهــا لنشــِر اإلســالم ، كانــت لهــا خيمــة

ــاعدة  ــعافهم بمس ــوَم بإس ــن ؛ لتق ــى والمصابي ــا الجرح ــتقبُل فيه ــعافية تس إس
بعــِض الصحابيــات .

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................
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ــرض عليكــم الصيــام مــن ربكــم كمــا فرض 
ُ
يــا أيهــا الذيــن آمنــوا واتبعــوا الرســول ف

علــى األمــم قبلكــم ، لعلكــم تخافــون اللــه بــأن تجعلــوا بينكــم وبيــن عذابــه وقايــة 
باألعمــال الصالحــة ومــن أعظمهــا الصيــام .

صفدت : سجنت في سالسل وأقفال

الجنــة وغلقــئ  أبــواب  إذا جــاء رمدــان فتحــئ 
الشــياذين  وصفــدت  النــار  أبــواب 

ــا  ــاُم َضَم َي ــْم الصِّ ــَإ َسَلْيُك ــوا ُضِت ــَن آَمُن ــا الَِّثي ــا َأيَُّه َي
ــوَن ــْم َتتَُّق ــْم َلَسلَُّك ــْن َصْبِلُك ــَن ِم ــى الَِّثي ــَإ َسَل ُضِت

٢ رطدان

:Iصال رسول اّ�

كالم اهللا

هدي النبي



٩

كيــاس صغيــرة بهــا حبــات تمــر و زجاجــة مــاء أو عصيــر، و اطلبــي  قومــي بتحضيــر أ
المســاعدة مــن  أحــد أفــراد أســرتك لتوزيعهــا علــى المــارة فــي الشــارع قبــل أذان 

المغــرب .

كانــت إحــدى المرأتــان اللتيــن بايعــن النبــي فــي بيعــة العقبــة ، وكانت تشــهد الحرب 
ــيلمة  ــه مس ــا قتل ــد أوالده ــن .. أح ــا االثني ــا و ابنيه ــي وزوجه ــه ه ــول الل ــع رس م

الكــذاب و ابنهــا اآلخــر هــو مــن قتــل مســيلمة الكــذاب فــي غــزوة اليمامــة .

مهمة اليوم

من هي ؟

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  
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ــا  شــهر رمضــان الــذي بــدأ فيــه نــزول القــرآن علــى النبــي فــي ليلــة القــدر ، أنزلــه اللــه هاديً
للنــاس ، فيــه الدالئــل الواضحــة مــن الهــدى والفرقــان بيــن الحــق والباطــل ، فمــن حضــر 
رمضــان وهــو مقيــم صحيــح فواجــب عليــه الصيــام ،ومن لــم يســتطيع الصيــام لمرض 
و ســفر فلــه أن يفطــر ولكــن يجــب أن يقضــي هــذه األيــام ثانيــة ، كذلــك شــرع اللــه يســير 
ــد(  ــرات العي ــان )تكبي ــد رمض ــه بع ــروا الل ــم تكب ــه ،ث ــهر كل ــام الش ــوا صي ــهل ، ولتكمل وس

كــم لهــذا الديــن الحنيــف. لعلكــم تشــكرون اللــه أن هدا

ــه مــا  ــا واحتســاًبا غفــر ل مــن صــام رمدــان إيماًن
تقــدم مــن ذنبــه  

ــاٍت  ــْرآُن ُعــًدى لِلنَّــاِس َوَبيَِّن َحــْهُر َرَمَدــاَن الَّــِثي ُأنــِجَل ِفيــِه اْلُق
ــْهَر َفْلَيُصْمــُه  ِمــْن اْلُهــَدى َواْلُفْرَصــاِن َفَمــْن َحــِهَد ِمْنُكــْم الشَّ
 
َُّ
ٌة ِمــْن َأيَّــاٍم ُأَخــَر ُيِريُد ا� َوَمــْن َضاَن َمِريدــًا َأْو َسلَــى َســَفٍر َفِســدَّ

َة َولُِتَكبِّــُروا  ِبُكــْم اْلُيْســَر َوال ُيِريــُد ِبُكــْم اْلُسْســَر َولُِتْكِمُلــوا اْلِســدَّ
 َسَلــى َمــا َعَداُضــْم َوَلَسلَُّكــْم َتْشــُكُروَن

ََّ
ا�

:Iصال رسول اّ�

٣ رطدان

كالم اهللا

هدي النبي



١١

اســمها الحقيقــي )ليلــى( ولكنهــا عرفــت باســم آخــر ... كانــت تُرقــي النــاس فــي الجاهليــة وحيــن 
أســلمت مــع النبــي عرضــت عليــه الرقيــة فــأذن أن تســتمر فــي رقيــة النــاس و أن تعلــم هــذه 

الرقيــة لحفصــة بنــت عمــر رضــي اللــه عنــه.

حشــو  أو  بالمكســرات  التمــر  حشــو    : مثــل  اإلفطــار  طعــام  تحضيــر  فــي  ســاهمي 
صائــم. إفطــار  نيــة  اســتحضار  مــع  السمبوســك 

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



١٢

وإذا ســألك - أيهــا النبــي - عبــادي عــن قربــي و إجابتــي لدعائهم فإني قريــب منهم ، عالم 
بحوائجهــم ، ســامع لدعائهــم ، فــال يحتاجــون إلــى وســطاء ، وال إلــى رفــع أصواتهــم ،
أجيــب دعــوة الداعــي إذا دعانــي  مخلًصــا فــي دعائــه ، فلينقــادوا لــي وألوامــري و ليثبتــوا 

علــى إيمانهــم فــإن ذلــك أنفــع وســيلة إلجابتــي.

  الدعــاء يعنــي الطلــب، طلــب الجنــة مــن اللــه و طلــب رحمتــه ومغفرتــه وعفــوه 
والتقــرب للــه بالعبــادات لدخــول الجنــة وذلــك هــو غايــة العبــادة.

َوِإَذا َســَأَلَك ِسبَــاِدي َسنِّــي َفِإنِّــي َصِريــٌإ ُأِجيــُإ 
لِــي  َفْلَيْســَتِجيُبوا  َدَسانِــي  ِإَذا  اِســي  الدَّ َدْســَوَة 

َيْرُحــُدوَن َلَسلَُّهــْم  بِــي  َوْلُيْآِمنُــوا 

الدساء عو السبادة

:Iصال رسول اّ�

٤ رطدان

كالم اهللا

هدي النبي
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بنــت أحــد أصحــاب النبــي و أقربهــم إليــه ، أختهــا مــن أمهــات المؤمنيــن ، زوجهــا مــن 
العشــرة المبشــرين بالجنــة ، أمــا ابنهــا هــو أول مولــود فــي األســالم ، كان لقبهــا ) ذات 

النطاقيــن ( وقــال لهــا رســول اللــه ) أبدلــك اللــه بنطاقــك هــذا نطاقيــن فــي الجنــة (.

كتبي قائمة بدعوات اإلفطار لهذا األسبوع في مفكرة من ُصنعك. ا

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................
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حافظــوا علــى الصلــوات بأدائهــا تامــة كمــا أمــر اللــه، وحافظــوا علــى الصــالة 
الوســطى ) صــالة العصــر(  وقومــوا للــه فــي صالتكــم خاشــعين مطيعيــن.

ــة  ــلم درج ــع المس ــجدة ترف ــجود ، وكل س ــي الس ــة ف ــالة واإلطال ــرة الص ــي كث يعن
ــاه. ــة و تمحــو خطيئــة مــن خطاي فــي الجن

َقِة اْلُوْســَطى  لَــَواِت َوالصَّ َحاِفُزــوا َسلَــى الصَّ
َوُصوُمــوا ِ�َِّ َصاِنِتيَن 

٥ رطدان

:Iصال رسول اّ�
ــُجد  ــْن َتْس ــك َل ــُجوِد، فِإنَّ ــرِة السُّ ــَك ِبَكْب سلي
 ِبَهــا َدرَجــًة ، وحــطَّ 

َُّ
�َِّ ســْجدًة إالَّ رَفســَك ا�

ــًة.    ــَك ِبَهــا َخِطيَؤ سْن

كالم اهللا

هدي النبي



١٥

ــن  ــلم م ــن أس ــا أول م ــه ، أمه ــول الل ــى رس ــاس إل ــب الن ــة ، وأح ــاء األم ــيدة نس س
النســاء ، وزوجهــا أول مــن أســلم مــن الصبيــان ، ابناهــا ســيدا شــباب أهــل الجنــة ،

ــه. ــه بعــد موت كان يطلــق عليهــا ) أم أبيهــا ( .. كانــت أول أهــل النبــي لحاقــا ب

خصصــي ركــن للصــالة فــي غرفتــك و قومــي بتزينــه و تحضيــره  ) ســجادة صــالة - 
ــور (. ــف-  بخ ــبحة - مصح ــاب أذكار - مس ــف - كت مصح

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



١٦

يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا أردتــم القيــام ألداء الصــالة ، ولــم تكونــوا علــى طهــور ، فتوّضــؤوا 
بــأن تغســلوا وجوهكــم و تغســلوا أيديكــم مــع المرافــق ، وامســحوا علــى رؤوســكم و 

ــن. ــع الكعبي ــم م اغســلوا أرجلك

ِليَن : يأتون بيض مواضع الوضوء من األيدي و األقدام. ُغرًّا ُمَحجَّ

ــَقِة  الصَّ ِإلَــى  ُصْمُتــْم  ِإَذا  آَمنُــوا  الَِّثيــَن  َأيَُّهــا  يــا 
اْلَمَراِفــِص  ِإلَــى  َوَأْيِدَيُكــْم  ُوُجوَعُكــْم  َفاْغِســُلوا 
اْلَكْسَبْيــِن ِإلَــى  َوَأْرُجَلُكــْم  بُِرُؤوِســُكْم  َواْمَســُحوا 

ا ُمَحجَِّليــَن ِمــن  تــي َيْأُتــوَن َيــوَم الِقَياَمــِة ُغــرًّ إنَّ ُأمَّ
ــَل  ــم َأْن ُيِطي ــَتَطاَع ِمنُك ــِن اْس ــوِء ، َفَم ــِر الُوُض َأَب

ــْل . ــُه َفْلَيْفَس َت ُغرَّ

:Iصال رسول اّ�

٦ رطدان

كالم اهللا

هدي النبي



١7

ــر  ــم خي ــع ، وه ــن األرب ــاء العالمي ــدى نس ــلم ، إح ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل ــات النب أول زوج
نســاء الجنــة ، أول مــن أســلم مــن النــاس ، كانــت امــرأة ذات مــال وتجــارة رابحــة ، وهبــت 
نفســها ومالهــا وكّل مــا ملكــت للــه ولرســوله ، مــن أوائــل النــاس دفاًعــا ونصــرة للنبــي 

عليــه أفضــل الصــالة والســالم منــذ أن أنــزل عليــه الوحــي والرســالة.

كتبــي فيهــا الذكــر قبــل الوضــوء وبعــده و قومــي بتعليقهــا بجانــب دورة  اصنعــي لوحــة و ا
الميــاه.

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



١8

زبد البحر : رغوته البيضاء التي تعلو األمواج.

الذيــن يهديهــم اللــه هــم الذيــن آمنــوا وتســتأنس قلوبهــم بذكر اللــه وتســبيحه وتحميده 
و بتــالوة كتابــه وســماعه ، أال بذكــر اللــه وحــده تســتأنس القلــوب وتطمئن.

الَِّثيــَن آَمنُــوا َوَتْطَمِؤــنُّ ُصُلوُبُهــْم ِبِثْضــِر ا�َِّ َأاَل 
ِبِثْضــِر ا�َِّ َتْطَمِؤــنُّ اْلُقلُــوُب   

:Iصال رسول اّ�

٧ رطدان

ــَد  ــا َوَبقِبيــَن َوَحِم ــِر ُضلِّ َصــقٍة َبقًب  ِفــي ُدُب
ََّ
َمــْن َســبََّح ا�

 َبقًبــا َوَبقِبيــَن َفْتِلــَك ِتْســَسٌة 
ََّ
 َبقًبــا َوَبقِبيــَن َوَضبَّــَر ا�

ََّ
ا�

 َوْحــَدُه ال 
َُّ
ِإلَــَه ِإاّل ا� اْلِمائَــِة ال  َوِتْســُسوَن َوَصــاَل َتَمــاَم 

ــُه اْلَحْمــُد َوُعــَو َسَلــى ُضلِّ َحــْيٍء  ــُه اْلُمْلــُك َوَل ــُه َل َحــِريَك َل
ــِر ــِد اْلَبْح ــَل َزَب ــْئ ِمْب ــاُه َوِإْن َضاَن ــَرْت َخَطاَي ــٌر ُغِف َصِدي

كالم اهللا

هدي النبي



١٩

إحــدى أمهــات المؤمنيــن ، وابنــة أحــد أصحــاب النبــي المقربيــن إليــه ، كانــت ســببا فــي 
نــزول أول آيــات ســورة التحريــم ، طلقهــا النبــي مــرة واحــدة ، فأتــى جبريــل عليــه الســالم 

للنبــي وطلــب منــه أن يراجعهــا فإنهــا صوامــة قوامــة ، وإنهــا زوجتــه فــي الجنــة .. 

شاركي الحديث مع إحدى صديقاتك و تعاونا على تطبيقه.

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



٢0

ــا  يســألك أصحابــك أيهــا النبــي مــاذا ينفقــون مــن أموالهــم وأيــن يضعونهــا؟ قــل مجيًب
إياهــم : مــا أنفقتــم مــن خيــر وهــو الحــالل الطيــب فلُيصــرف للوالديــن ، ثــم لألدنــى 
قرابــة بحســب الحاجــة، وللمحتــاج مــن اليتامــى ، وللُمعدميــن الذيــن ليــس لهــم مــال ،

وللمســافر الــذي انقطــع بــه الســفر عــن أهلــه ووطنــه ، ومــا تفعلــوا مــن خيــر قليــاًل كان أو 
ــًرا  فــإن اللــه بــه عليــم ال يخفــى عليــه منــه شــيء وســيجازيكم بــه. كثي

ــٍر  ــْن َخْي ــْم ِم ــا َأْنَفْقُت ــْل َم ــوَن ُص ــاَذا ُيْنِفُق ــَأُلوَنَك َم َيْس
ــِن  ــَن َواْلَيَتاَمــى َواْلَمَســاِضيِن َواْب ــِن َواْفَْصَربِي َفِلْلَواِلَدْي

ــٌم ــِه َسِلي  ِب
ََّ
ــِإنَّ ا� ــٍر َف ــْن َخْي ــوا ِم ــا َتْفَسُل ــِبيِل َوَم السَّ

 أي أن اإلنفاق في سبيل الله يبارك في األموال ويزيد الخيرات.

َما َنَقَصْئ َصَدَصٌة ِمْن َماٍل. 

٨ رطدان

:Iصال رسول اّ�

كالم اهللا

هدي النبي



٢١

يقــة ، قــال عنهــا النبــي  دِّ بــت بالصِّ
ِّ
إحــدى أمهــات المؤمنيــن ، كنيتهــا أم عبــد اللــه ، ولُق

ــه ، أبوهــا أحــد أصحــاب  ــي إلي أنهــا أفضــل نســاء العالميــن ، كانــت أحــب زوجــات النب
النبــي المقربيــن إليــه ومــن أوائــل العشــرة المبشــرين بالجنــة ، وأول مــن أســلم مــن 

الرجــال.

ــا للصدقــة وشــجعي أفــراد األســرة علــى التصــدق بذكــر فضــل 
ً
اصنعــي صندوق

الصدقــة لهــم ، وفــي نهايــة شــهر رمضــان تبرعــي بالمبلــغ ألحــد الجمعيــات الخيريــة أو 
ــجد. ــدوق المس صن

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



٢٢

  الخلفــاء الراشــدين هــم : أبــو بكــر الصديــق ، عمــر بــن الخطــاب ، عثمــان بــن عفــان ، 
علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن.

ــى  ــنة ، وال يتأّس ــدوة حس ــه ق ــه وفعل ــام ب ــه وق ــول الل ــه رس ــا قال ــم فيم ــد كان لك لق
برســول اللــه عليــه أفضــل الصــالة والســالم إال مــن كان يرجــو اليــوم اآلخــر ويعمــل 
لــه وذكــر اللــه كثيــًرا ، وأمــا الــذي ال يرجــو اليــوم اآلخــر وال يذكــر اللــه فــال يتأّســى برســوله 

صلــى اللــه عليــه وســلم.

ُأْســَوٌة  َرُســوِل ا�َِّ  ِفــي  َلُكــْم  َضاَن  َلَقــْد 
ــْوَم اْ�ِخــَر   َواْلَي

ََّ
َحَســَنٌة ِلَمــْن َضاَن َيْرُجــو ا�

 َضِبيــًرا
ََّ
َوَذَضــَر ا�

احــدين  سليكــم بســنَّتي وســنة الخلفــاء الرَّ
المهديِّيــن مــن بســدي

٩ رطدان

:Iصال رسول اّ�

كالم اهللا

هدي النبي



٢٣

إحــدى أمهــات المؤمنيــن ، كانــت ســيدة قومهــا ، أبوهــا زعيــم اليهــود ، بلغهــا فــي يــوم 
أن حفصــة قالــت عنهــا أنهــا بنــت يهــودي ، فبكــت فدخــل النبــي عليهــا وســألها عــن 
ــِك  ــيٍّ ، َوإِنَّ َعمَّ  نَبِ

ُ
ــة ــِك الْبنَ ــه مــا قالتــه حفصــة فقــال لهــا : إِنَّ ســبب بكائهــا فقالــت ل

ِفيــَم تَْفَخــُر َعَلْيــِك. 
َ
ــِك لَتَْحــَت نَبِــيٍّ ، ف ــيٌّ ، َوإِنَّ لَنَبِ

ــى  ــي صل ــنة النب ــاًءا لس ــا إحي ــك تطبيقه ــي يمكن ــورة الت ــنن المهج ــض الس ــذه بع ه
ــرب المــاء 

ُ
اللــه عليــه وســلم و اقتــداًءا بــه : البــدء باليميــن عنــد ارتــداء المالبــس - ش

ــر الســحور. جالًســا  - تعجيــل الفطــور و تأخي

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



٢4

يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال يســتهزئ قــوم مــن قــوم، وال نســاء مــن نســاء، عســى أن يكــون 
المســتهزأ بهــم خيــًرا عنــد  اللــه، وال تعيبــوا أخواتكــم فهــم بمثابــة أنفســكم، وال يــدع أحدكــم 
أحــًدا بلقــب يكرهــه، ومــن فعــل ذلــك منكــم فهــو فاســق، بئســت صفــة الفســوق بعــد 
اإليمــان، ومــن لــم يتــب مــن تلــك المعاصــي فأولئــك هــم الظالمــون ألنفســهم بســبب 

مــا فعلــوه مــن معاصــي.

١٠ رطدان

:Iصال رسول اّ�

الُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلم: ال َيزِلُمه، َوال َيْحِقُرُه، َوال َيْخُثُلُه

يحقره : يستهين به ويستصغره ، يخذله : يتخلى عن نصرته و إعانته

َيــا َأيَُّهــا الَِّثيــَن آَمُنــوا اَل َيْســَخْر َصــْوٌم ِمــْن َصــْوٍم َسَســى 
ــى  ــاٍء َسَس ــْن ِنَس ــاٌء ِم ــْم َواَل ِنَس ــًرا ِمْنُه ــوا َخْي َأْن َيُكوُن
َأْن َيُكــنَّ َخْيــًرا ِمْنُهــنَّ َواَل َتْلِمــُجوا َأْنُفَســُكْم َواَل َتَناَبــُجوا 
بِاْفَْلَقــاِب بِؤْــَج ااِلْســُم اْلُفُســوُق َبْســَد اْ�ِيَمــاِن َوَمــْن لَــْم 

اِلُمــوَن َيُتــْإ َفُأوَلِؤــَك ُعــُم الزَّ

كالم اهللا

هدي النبي



٢٥

إحــدى أمهــات المؤمنيــن، كان أبوهــا -رضــي اللــه عنهــا- مــن أجــود قريــش، يُعــرف بـــ"زاد 
الركــب" لكرمــه ، قبــل زواجهــا مــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم تزوجــت مــن ابــن عمهــا 
و أســلما معــا وهاجــرا معــا إلــى الحبشــة ، استشــهد زوجهــا متأثــرا بجراحــه مــن غــزوة أحــد 
، ثــم تزوجهــا النبــي . تربــى أوالدهــا وبناتهــا فــي بيــت النبــوة، وكانــت عاقلــة حكيمــة أشــارت 

علــى النبــي يــوم الحديبيــة و أخــذ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم برأيهــا.

كثــري مــن االســتغفار اليــوم ) رب اغفر لي ولوالــدي وللمؤمنين والمؤمنات والمســلمين  أ
والمســلمات األحياء منهــم واألموات(

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



٢٦

حاولي الوصول من السهم األخضر للسهم األحمر. 

متاهة !



لّونی الرسمة بألوانک الرائعة !

٢7



٢8

يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ابتعــدوا عــن التهــم التــي ال تســتند لحقائــق واقعــة وأســباب تجعلهــا 
واجبــة ، إن بعــض الظــن إثــم، مثــل ســوء الظــن بمــن ظاهــره الصــالح، وال تتبعــوا عــورات 
المؤمنيــن مــن ورائهــم ، وال يذكــر أحدكــم أخــاه بمــا يكــره ، فــإن ذكــره بمــا يكــره فذلــك مثــل 
كرهــوا الغيبــة مثــل كرهكــم  ــا؟ فا كل لحــم أخيــه ميتً ــا ، أيحــب أحدكــم أن يــأ كل لحمــه ميتً أ
كل لحــم الميــت واتقــوا اللــه بامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه إن اللــه تــواب علــى مــن  أل

تــاب مــن عبــاده، رحيــم بهــم.

١١ رطدان

:Iصال رسول اّ�
أتــدرون مــا الشيبــة ؟ صالــوا: ا� ورســوله أسلــم، صــال: ذضــرك 
أخــاك بمــا يكــره. صيــل أفرأيــئ إن ضان فــي أخــي مــا أصــول؟ 
ــه مــا تقــول، فقــد اغتبتــه، وإن لــم يكــن  صــال: إن ضان في

فيــه فقــد بهتــه   ( أي رميتــه بالباطــل )

ــنِّ ِإنَّ َبْســَخ  يــا َأيَُّهــا الَِّثيــَن آَمُنــوا اْجَتِنُبــوا َضِبيــًرا ِمــَن الزَّ
ُســوا َواَل َيْشَتــْإ َبْسُدُكــْم َبْسًدــا َأُيِحــإُّ  ــنِّ ِإْبــٌم َواَل َتَجسَّ الزَّ
ــوا  ــوُه َواتَُّق ــا َفَكِرْعُتُم ــِه َمْيًت ــَم َأِخي ــْأُضَل َلْح ــْم َأْن َي َأَحُدُض

اٌب َرِحيــٌم  َتــوَّ
ََّ
 ِإنَّ ا�

ََّ
ا�

كالم اهللا

هدي النبي



٢٩

كين أهــل المدينــة،  وكانــت تقــوم بتنظيــف المســجد النبــوي وكنســه، كانــت مــن مســا
وعندمــا توفيــت صلــى عليهــا الصحابــة ودفنوهــا ولــم يخبــروا النبــي بأمرهــا ، فافتقدهــا 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فســأل عنهــا فقالــوا لــه أنهــا ماتــت ودفنوهــا، فقــال لهــم: 
أفــال كنتــم آذنتمونــي؟ أي أبلغــوه حتــى يصلــي عليهــا. فقــال : دلونــي علــى قبرهــا ، فذهــب 

علــى قبرهــا فوقــف عليــه وصلــى عليهــا.

قومي بشرح آية اليوم ألحد أصدقائك/ أقاربك وبّيني لهم خطورة الغيبة.

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٣0

ــي  ــه ف ــم الل ــم ؛ يرحمك ــى أخطائه ــامحوهم عل ــاس وس ــع الن ــة م ــوا برحم  تعامل
ــم . ك ــم خطايا ــر لك ــرة ويغف ــا واآلخ الدني

المتقــون الذيــن ســيدخلون الجنــة هــم الذيــن يبذلــون أموالهــم فــي ســبيل 
ــام،  ــى اإلنتق ــدرة عل ــع الق ــم م ــون غضبه ــر و المانع ــر و العس ــال اليس ــي ح ــه ف الل
والمتجــاوزون عمــن ظلمهــم واللــه يحــب المحســنين المتصفيــن بمثــل هــذه 

ــالق. األخ

١٢ رطدان

:Iصال رسول اّ�

اْرَحُموا ُتْرَحُموا َواْغِفُروا َيْشِفْر ا�َُّ َلُكْم

اِء  ــرَّ َوالدَّ اِء  ــرَّ السَّ ِفــي  ُينِفُقــوَن  الَِّثيــَن 
النَّــاِس  َســِن  َواْلَساِفيــَن  اْلَشْيــَر  َواْلَكاِظِميــَن 

اْلُمْحِســِنيَن ُيِحــإُّ   
َُّ
َوا�

كالم اهللا

هدي النبي



٣١

ــع،   كانــت تعيــش فــي أعظــم قصــر فــي زمانهــا ، زوجهــا  إحــدى نســاء العالميــن األرب
طغــى وتجبــر ، وأراد أن يقدســه النــاس فقــال " أنــا ربكــم األعلــى" .. أخفــت إيمانهــا مــن 
زوجهــا الطاغــي المتكبــر، حتــى عــرف فــي يــوم و أخــذ يعذبهــا حتــى تكفــر باللــه وتؤمــن بــه 
فأبــت وتمســكت بعبــادة اللــه وحــده و دعــت اللــه قائلــة  :  رَبِّ اْبــِن لـِـي ِعنــَدَك بَْيتــاً ِفــي 

الِِميــَن . نِــي ِمــَن اْلَقــْوِم الظَّ
نِــي ِمــن ِفْرَعــْوَن َوَعَمِلــِه َونَجِّ

اْلَجنَّــِة َونَجِّ

تخّلقي اليوم بالعفو : سامحي كل من يضايقك اليوم و اعفي عنه .

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



٣٢

ــي  ــه ف ــه أم ــه، حملت ــه لل ــة في ــا ال معصي ــا فيم ــه وبرهم ــة والدي ــان بطاع ــا اإلنس ووصين
ــه  بطنهــا مشــقة و تعــب و فطامــه مــن الرضاعــة بعــد عاميــن، فاشــكر للــه مــا أنعــم ب
عليــك مــن نعــم ثــم اشــكر لوالديــك علــى مــا قامــا بــه مــن تربيتــك و رعايتــك، إلــّي وحــدي 

جــازي ُكال بمــا يســتحقه.
ُ
المرجــع فأ

كثر الناس حًقا أن تعاملها معاملة حسنة ثم أبوك. أمك هي أ

َوْعنــًا  ــُه  ُأمُّ َحَمَلْتــُه  ِبَواِلَدْيــِه  اِ�نَســاَن  ْينَــا  َوَوصَّ
ــي  ــُكْر ِل ــِن َأْن اْح ــي َساَمْي ــُه ِف ــى َوْعــٍن َوِفَصاُل َسَل

َوِلَواِلَدْيــَك ِإلَــيَّ اْلَمِصيــُر

١٣رطدان

جــاء رجــل إلــى رســول ا� ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: يــا رســول 
ا�، مــن أحــص النــاس بُحســن صحابتــي؟ -يسنــي: 
ُصحبتــي، صــال: أمــك صــال: بــم مــن؟ صــال: أمــك، 
صــال: بــم مــن؟ صــال: أمــك، صــال: بــم مــن؟ صــال: 

ــم أبــوك. أبــوك.  حســنة ب

كالم اهللا

هدي النبي



٣٣

إحــدى نســاء العالميــن األربــع ، مــن بني إســرائيل من أســرة صالحة معروفــة بالتقوى، 
قــد جعلهــا اللــه تعالــى مــن أفضــل أهــل زمانهــا صالًحــا وتقــوى ، ذكــرت قصتهــا كاملــة 
ــا و  ــى رعايته ــا عل ــه زكري ــي الل ــام نب ــمها ، ق ــى اس ــميت عل ــورة س ــي س ــرآن ف ــي الق ف
ــرها  ــكا يبش ــث مل ــه بع ــزة إذ أن الل ــا كان معج ــاء ، وحمله ــد األنبي ــي أم أح ــا ، ه تربيته
بــأن اللــه ســيرزقها بولــد مــن غيــر أن يكــون لــه أب ، وقــد كان وولــد هــذا النبــي عليــه 

الســالم مــن أم فقــط بــال أب.

اصنعي بطاقة لوالدتك  تعبري فيها عن حبك و امتنانك لها وال تنسي مساعدتها 
في أرجاء المنزل.

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٣4

وأذسمــوا  الســقم،  أفشــوا  النــاس،  أيهــا 
الطســام، وصلــوا بالليــل والنــاس نيــاٌم، تدخلــوا 

الجنــة بســقٍم 

ســابقوا  أيهــا النــاس إلــى األعمــال الصالحــات التــي تنالــون بهــا مغفــرة ذنوبكــم مــن 
توبــة وغيرهــا مــن القربــات ، لتناولــوا بها جنة عرضهــا مثل عرض الســماوات و األرض  
أعدهــا اللــه للذيــن آمنــوا بــه وبرســله ، ذلــك الجــزاء فضــل اللــه عــز وجــل يعطيــه مــن 

يشــاء مــن عبــاده واللــه ســبحانه ذو الفضــل العظيــم علــى عبــاده المؤمنيــن .

١٤ رطدان

:Iصال رسول اّ�

َســاِبُقوا ِإلَــى َمْشِفــَرٍة ِمــْن َربُِّكــْم َوَجنَّــٍة َسْرُضَهــا 
ــوا  ــَن آَمُن ــدَّْت لِلَِّثي ــَماِء َواَفْرِض ُأِس ــْرِض السَّ َضَس
بِــا�َِّ َوُرُســِلِه َذلِــَك َفْدــُل ا�َِّ ُيْآِتيــِه َمْن َيَشــاُء 

 ُذو اْلَفْدــِل اْلَسِزيــِم
َُّ
َوا�

كالم اهللا

هدي النبي



٣٥

إحــدى الصحابيــات المخضرميــن أي أنهــا عاشــت فــي العصريــن الجاهليــة واإلســالم 
، كانــت تلقــب )الخنســاء( ، اشــتهرت بشــعرها خصوصــا برثــاء أبوهــا و أخويهــا صخــر 
ومعاويــة ، فقــد حزنــت عليهمــا حزنــا شــديدا ، وبعــد إســالمها ذهــب أوالدهــا األربعــة إلــى 
معركــة القادســية و استشــهدوا كلهــم ، فلمــا بلغهــا الخبــر لــم تصــرخ ولــم تلطــم وجهــا 
أو تشــق مالبســها كمــا فعلــت فــي الجاهليــة حيــن وفــاة أخوهــا، ولكــن اســتقبلت الخبــر 
بصبــر وقالــت : الحمــد للــه الــذي شــرفني باستشــهادهم ، وإنــي أســأل اللــه أن يجمعنــي 

معهــم فــي مســتقر رحمتــه.

اعملــي علــى تطبيــق الحديــث : ) إذا دخلتــي أي مــكان قومــي بإلقــاء الســالم - ســاعدي 
فــي إعــداد الطعــام - صلــي الشــفع والوتــر قبــل النــوم (.

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



٣٦

ــية  ــن خش ــقًقا م ــه متش ــع صالبت ــل م ــك الجب ــت ذل ــل لرأي ــى جب ــرآن عل ــذا الق ــا ه ــو أنزلن ل
اللــه ، لمــا فيــه مــن المواعــظ الزاجــرة ، والوعيــد الشــديد ، وهــذه األمثــال نضربهــا للنــاس 

لعلهــم  يتعظــون بمــا تشــتمل عليــه مــن العظــات والعبــر .

:Iصال رسول اّ�

ال تكبــروا مــن الــكقم بشيــر ذضــر ا�، فــإن ضبــرة 
الــكقم بشيــر ذضــر ا� صســوة للقلــإ، وإن أبســد 

القلــوب مــن ا� القلــإ القاســي

ــُه  ــٍل َلَرَأْيَت ــى َجَب ــْرآَن َسَل ــَثا اْلُق ــا َع ــْو َأْنَجْلَن َل
ا�َِّ  َخْشــَيِة  ِمــْن  ُمَتَصدِّســًا  َخاِحــسًا 
ــاُل َنْدِرُبَهــا لِلنَّــاِس َلَسلَُّهــْم  ــَك اَفْمَب َوِتْل

وَن ــُر َيَتَفكَّ

١٥ رطدان

كالم اهللا

هدي النبي



٣7

إحــدى الصحابيــات ، زوجهــا أحــد أصحــاب النبــي المقربيــن إليــه  وأول مــن آمــن مــن الرجــال 
ــى  ــرت إل ــاء ، وهاج ــن النس ــن م ــن آم ــل م ــن أوائ ــن ، م ــات المؤمني ــدى أمه ــا اح ، وابنته

المدينــة مــع أهــل النبــي .

مضاعفة الذكر : سبحان الله 100 مرة - ال إله إال الله 100 مرة - استغفر الله 100 مرة.

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



٣8

تعاظــم وكثــر خيــر اللــه الــذي بيــده وحــده الملــك ، وهــو علــى كل شــيء قديــر ، ال يعجــزه 
كم  شــيء . الــذي خلــق المــوت والحيــاة ليختبركم أيهــا الناس أيكم أحســن عمــاًل، فأحيا
كــم مــرة أخــرى ليجزيكــم ، وهــو العزيــز الــذي ال يغلبــه أحــد  لإلختبــار ، ثــم أماتكــم ، ثــم أحيا

، الغفــور لذنــوب مــن تــاب مــن عبــاده .

:Iصال رسول اّ�

١٦ رطدان

َتبَــاَرَك الَّــِثي بَِيــِدِه اْلُمْلــُك َوُعــَو َسلَــى 
ُضلِّ َحــْيٍء َصِديــٌر (١) الَّــِثي َخلَــَص اْلَمــْوَت 
َواْلَحَيــاَة لَِيْبُلَوُضــْم َأيُُّكــْم َأْحَســُن َسَمــًق 

اْلَشُفــوُر (٢) اْلَسِجيــُج  َوُعــَو 

إن ســورة مــن القــرآن بقبــون آيــة حــفسئ 
لرجــل حتــى غفــر لــه وعــي ســورة تبــارك 

ــك ــده المل ــثي بي ال

كالم اهللا

هدي النبي



٣٩

إحــدى الصحابيــات رضــي اللــه عنهــن ، كان يطلــق عليهــا خطيبــة النســاء ، كانــت 
تســأل الرســول عــن الحــالل والحــرام وهــو يتعجــب مــن حســن بيانهــا وشــجاعتها ، 

ــا. ــود خيمته ــروم بعم ــن ال ــعة م ــذ تس ــت يومئ ــوك وقتل ــهدت اليرم ــد ش ق

قراءة سورة الملك قبل النوم مع والدتك أو أختك والمحافظة عليها كل ليلة.

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



40

وإنــك يــا رســول اللــه لعلــى الخلــق العظيــم الــذي جــاء بــه القــرآن ، فأنــت متخلــق 
كمــل وجــه. بمــا فيــه علــى أ

١٧ رطدان

:Iصال رسول اّ�

َوِإنََّك َلَسلى ُخُلٍص َسِزيٍم

شكر الناس على المعروف الذي يصنعوه لنا من شكر الله تعالى.

 من ال يشكر الناس ال يشكر ا�.

كالم اهللا

هدي النبي



4١

إحــدى  الصحابيــات ، أخوهــا مــن أصحــاب النبــي المقربيــن إليــه ، أســلمت قديًمــا 
ل ظهــور اإلســالم مــع زوجهــا أحــد الصحابــة العشــرة المبشــرين بالجنــة ، كانــت  أوَّ
ســببا فــي اســالم أخوهــا ، حيــث أســلمت هــي وزوجهــا قبلــه ، فدخــل أخوهــا عليهمــا 
ــدم  ــا رأى ال ــا ، فلم ــي وزوجه ــا ه ــرآن، فضربه ــا الق ــن األرت يُقرئهم ــاب ب ــا خب وعندهم
ــدم و قــام أعطينــي الصحيفــة التــي تقرأونهــا فقرأهــا وكان فيهــا )طــه *  ــه ن علــى أخت
مــا أنزلنــا عليــك القــرآن لتشــقى( فاســتقر اإليمــان فــي قلبــه وانطلــق للنبــي لينطــق 

ــالم. ــل االس ــهادة ويدخ بالش

ارسمي االبتسامة على وجه أحدهم بكتابة رسالة تعبري فيها عن شكرك و امتنانك. 

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



4٢

الذيــن هــم علــى صالتهــم مواظبــون، ال ينشــغلون عنهــا ، و يؤدونهــا فــي وقتهــا 
المحــدد  لهــا ، هــم فــي جنــات مكرمــون بمــا يلقونــه مــن نعيــم .

الخمــس  الصلــوات  فــي  والخشــوع  القلــب  اســتحضار  و  الوضــوء  إســباغ   
المفروضــة والصــالة علــى وقتهــا تكفــر عــن الذنــوب التــي قبلهــا مالــم تكــن مــن 

الكبائــر ، و يجــب أن أحافــظ عليهــا طــوال حياتــي ألنــال هــذا األجــر العظيــم .

:Iصال رسول اّ�

َصقِتِهــْم  َسلَــى  ُعــْم  الَِّثيــَن 
ِئُمــوَن ا َد

مــا ِمــن امــرئ ُمْســِلٍم تحُدــُرُه صــقٌة َمكُتوبــٌة 
َفُيْحِســُن ُوُضوَءَعــا، َوُخشــوَسَها، َوُرُضوَسهــا، 
ــارًة ِلَمــا َصْبَلَهــا ِمــْن الثُنــوِب َمــا  ِإالَّ َضاَنــْئ َضفَّ

ْعــَر ضلَّــُه   ــْم ُتــْآَت َضِبيــرٌة، َوذلــَك الدَّ َل

١٨ رطدان

كالم اهللا

هدي النبي



4٣

إحــدى الصحابيــات ، خالــة أنــس بــن مالــك ، وزوجــة ُعبــادة بــن الصامــت ، مــن أوائــل 
ــش  ــن الجي ــا م ــه أن يجعله ــو الل ــي أن يدع ــن النب ــت م ــة ، طلب ــلمات بالمدين المس
الغــازي الــذي ســيركب البحــر رغــم عــدم خبــرة العــرب فــي حــروب الســفن فــي البحــار ، 
فدعــا لهــا وكانــت  مــع الجيــش ولكنهــا استشــهدت و ســميت بـــ )شــهيدة البحــر( .

قومي بطباعة جدول لمتابعة الصالة و وتعليقه في غرفتك.

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



44

إن المؤمنيــن المطيعيــن للــه يشــربون يــوم القيامــة مــن كأس خمــر مملــوءة 
وممزوجــة بالكافــور لطيــب رائحتــه ، هــذا الشــراب المعــد خصيًصــا ألهــل الطاعــة 
ــه يفجرونهــا  ــاد الل ــروى بهــا عب ــرة ال تنضــب ، ي ــاول غزي هــو مــن عيــن ســهلة التن

ليشــربوا منهــا متــى شــاؤوا.

١٩ رطدان 

ال مــرض وال مــوت وال شــيخوخة فــي الجنــة أبــًدا .. إنمــا صحــة و خلــود و شــباب 
ونعيــم دائــم.

:Iصال رسول اّ�

إنَّ اَفبْــَراَر َيْشــَرُبوَن ِمــْن َضْأٍس َضاَن ِمَجاُجَهــا 
ا�َِّ  ِسبَــاُد  ِبَهــا  َيْشــَرُب  َسْينــًا   (٥) َضاُفــورًا 

(٦) َتْفِجيــرًا  ُيَفجُِّروَنَهــا 

إذا دخــل أعــل الجنــِة الجنــة ينــاِدي منــاٍد: إن لكــْم أّن 
ــْوا فــق  ــدًا وإن لكــم أن َتْحَي ــقموا أب ــوا فــق َتْس َتِصحُّ
تموتــوا أبــدًا، وإنَّ لكــم أن تِشــبُّوا فــق َتهرمــوا أبــدًا 

كالم اهللا

هدي النبي



4٥

إحــدى الصحابيــات رضــي اللــه عنهــن ، عمــة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم و 
شــقيقة ســيدنا حمــزة ، أم الزبيــر ابــن العــوام أحــد العشــرة المبشــرين بالجنــة ، ومــن 
مواقفهــا الشــجاعة أنهــا  كانــت فــي حصــن فــارع ورأت يهــودي يطــوف حــول الحصــن 

فنزلــت إليــه بعمــود خيمتهــا وقتلتــه.

عّمــري جنتــك بزيــادة بناءهــا :  )ُســْبحاَن اللَِّه وبَحمــِدِه = نخلة في الجنة( ، )المســاهمة 
فــي بنــاء مســجد = بيــت فــي الجنــة ( ، ) ســبحان اللــه والحمــد للــه وال إلــه إال اللــه واللــه 

كبــر = كل واحــدة منهم شــجرة فــي الجنة( أ

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



4٦

أإيجادكــم أيهــا الكافــرون المكذبــون بالبعــث أصعــب علــى اللــه أم إيجــاد الســماء 
التــي بناهــا ؟ التــي جعلهــا عاليــة مســتوية ال فطــور فيهــا وال شــقوق وال عيــب.

:Iصال رسول اّ�

٢٠ رطدان

َماُء َبَناَعا َأَأْنُتْم َأَحدُّ َخْلقًا َأْم السَّ

ا�َُّ  َعــا  َأَسدَّ َدَرَجــٍة  ِمائَــَة  اْلَجنَّــِة  ِفــي  ِإنَّ 
َرَجَتْيــِن  لِْلُمَجاِعِديــَن ِفــي َســِبيِل ا�َِّ َمــا َبْيــَن الدَّ
ــَأْلُتُم ا�ََّ  ــِإَذا َس ــَماِء َواْفَْرِض ، َف ــَن السَّ ــا َبْي َضَم
َفاْســَأُلوُه اْلِفــْرَدْوَس َفِإنَُّه َأْوَســُط اْلَجنَّــِة َوَأْسَلى 
ــُر  ْحَمــِن ، َوِمْنــُه َتَفجَّ اْلَجنَّــِة ُأَراُه َفْوَصــُه َســْرُش الرَّ

ــِة. ــاُر اْلَجنَّ َأْنَه

كالم اهللا

هدي النبي



47

إحــدى  الصحابيــات ، كانــت مــوالة رســول اللــه وحاضنتــه ومربيتــه ، زوجهــا )حــب 
ــول  ــد كان الرس ــزاب ، وق ــورة األح ــي س ــرآن ف ــي الق ــمه ف ــر اس ــد ذك ــه( و ق ــول الل رس
م" ويقــول : هــي بقيــة أهــل بيتــي .. وبعــد وفــاة الرســول كان أبــو بكــر وعمــر 

ُ
يناديهــا " يــا أ

يقومــان بزيارتهــا كمــا كان النبــي يفعــل فــي حياتــه.

عّمري جنتك بزيادة بناءها :
 ) دعاء دخول السوق = بيت في الجنة(

 ) سورة اإلخالص 10 مرات = قصر في الجنة( 
) ال حول وال قوة إال بالله = كنز من كنوز الجنة( 

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



كب المجموعة الشمسية يطلق عليه الكوكب األحمر. )1( أحد كوا
)2( سورة في القرآن سميت بإسم إمرأة .

)3( مدينة تعرف بإسم مدينة التالل السبع.
كبر قارة في العالم. )4( أ

)5( حيوان بحري له 3 قلوب.
)6( عكس كلمة معتم.

كسجين الدم. )7( عضو في جسم اإلنسان يستهلك 40% من أ
)8( يتم صناعته من الخشب و يستخدم في الكتابة والرسم. 
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كلمات متقاطعة ! 

1

3
4

6

7

8

5

2



4٩

لّونی الرسمة بألوانک الرائعة !



٥0

ــان  ــى اإليم ــة إل ــس المطمئن ــا النف ــا أيته ــوت : ي ــد الم ــن عن ــس المؤم ــال لنف يق
والعمــل الصالــح ارجعــي إلــى ربــك راضيــة عنــه بمــا تناليــن مــن الثــواب الجزيــل ، 
بمــا كان لــك مــن عمــل صالــح ، فادخلــي فــي جملــة عبــادي الصالحيــن وادخلــي 

معهــم جنتــي التــي أعددتهــا لهــم .

٢١ رطدان

:Iصال رسول اّ�

َيــا َأيَُّتَها النَّْفــُج اْلُمْطَمِؤنَّــُة (٢٧) اْرِجِسي 
ــًة (٢٨) َفاْدُخِلــي  ِإَلــى َربِّــِك َراِضَيــًة َمْرِضيَّ

ِفــي ِسبَــاِدي (٢٩) َواْدُخلِــي َجنَِّتــي (٣٠)

أفدــل الثضــر : ال إلــه إال ا�، و أفدــل 
الدســاء : الحمــد�

كالم اهللا

هدي النبي



٥١

أســلمت مبكــًرا فكانــت ســابع ســبعة فــي اإلســالم ، وُعذبــت عذابًــا أليًمــا وكانــت 
ســيدة عجــوز وضعيفــة ،   كانــت أول شــهيدة فــي اإلســالم .. كان رســول اللــه 
ــار رضــي اللــه عنهــم وهــم  صلــى اللــه عليــه وســلم يمــرُّ بهــا و بزوجهــا وابنهــا عمَّ

. 
ُ
ــة ــُم اْلَجنَّ ــِإنَّ َمْوِعَدُك

َ
ــا آَل يَاِســٍر ف ــًرا يَ بــون فــي رمضــاء مكــة  ، فيقــول : َصْب يُعذَّ

ِديٌر 100 مرة
َ
يٍء ق

َ
ِريَك لُه ، لَُه الُمْلُك ، ولَُه الحْمُد ، َوُهو َعَلى ُكلِّ ش

َ
ال إلَه إالَّ اللَّه وْحدُه الَ ش

من هي ؟

مهمة اليوم

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  

اإلجابة  ................................................................................................



٥٢

ليلــة القــدر هــي ليلــة عظيمــة الخيــر ، فهــي خيــر مــن ألــف  شــهر لمــن قامهــا عبادًة 
و احتســابًا.. وُســميت بهــذا اإلســم ألن اللــه يقــدر فيهــا األرزاق و اآلجــال للناس.

:Iصال رسول اّ�

احتســابًا :  أن تنــوي وتســتحضري فــي قلبــِك ثــواب العمــل الصالــح الــذي ترجيــه 
مــن اللــه..

َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِش َحْهٍر

مــن صــام ليلــة القــدر إيماًنــا واحتســاًبا 
ــه  ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــر ل غف

٢٢ رطدان

كالم اهللا

هدي النبي



٥٣

هــي بنــت ســيد البشــر و خاتــم األنبيــاء والمرســلين ، أختهــا مــن ســيدات نســاء 
ــرين  ــرة المبش ــد العش ــا أح ــن( زوجه ــب )ذات الهجرتي ــت تلق ــع، كان ــن األرب العالمي

بالجنــة ، و ثالــث الخلفــاء الراشــدين ، كان لهــا ولــد واحــد اســمه عبداللــه.

كثــري مــن قــول الدعــاء : ) اللهــم إنــك عفــو تحــب العفــو فاعــف عنــي ( وشــاركيه عبــر  أ
أحــد مواقــع التواصــل اإلجتماعــي.

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٥4

أقســم اللــه بــكل نفــس خلقهــا وجعلهــا ســوية، وأفهمهــا مــا هو شــر فتجتنبه 
ــد  ــل ، وق ــا بالفضائ ــه و حاّله ــر نفس ــن طّه ــاز م ــد ف ــه، وق ــر لتأتي ــو خي ــا ه وم

خــاب وخســر مــن أخفــى نفســه و دّســها فــي المعاصــي واآلثــام.

٢٣ رطدان

 المضغة : قطعة من لحم في الجسد

َفَأْلَهَمَهــا   (٧) اَعا  َســوَّ َوَمــا  ََوَنْفــٍج 
ــَح َمــْن  ــْد َأْفَل ُفُجوَرَعــا َوَتْقَواَعــا (٨)  َص
ــاَعا (١١) اَعــا (١٠) َوَصــْد َخــاَب َمْن َدسَّ َزضَّ

أال وإن فــي الجســد مدشــة إذا صلحــئ 
صلــح الجســد ضلــه، وإذا فســدت فســد 

الجســد ضلــه، أال وعــي القلــإ

:Iصال رسول اّ�

كالم اهللا

هدي النبي



٥٥

ــي  ــد بن ــا قائ ــا ، وأبوه ــاء قومه ــيدة نس ــت س ــن ، كان ــات المؤمني ــدى أمه إح
المصطلــق ومــا مــن امــرأة كانــت أعظــم بركــة علــى قومهــا منهــا .. فحيــن 
تزوجهــا النبــي أعتــق 40 مــن قومهــا كانــوا قــد وقعــوا فــي أســر المســلمين بعــد 

خســارتهم فــي غــزوة بنــي المصطلــق.

خصصــي الدعــاء لقلبــك اليــوم : ) اللهــم يــا ُمصــرف القلــوب صــّرف قلبــي إلــى 
ــا ، اللهــم ثّبــت قلبــي 

ً
طاعتــك ، اللهــم إنــي أســألك قلًبــا ســليًما ولســانًا صادق
علــى دينــك، اللهــم حبــب إلــّي اإليمــان و زيّنــه فــي قلبــي(.

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٥٦

ــك  ــل ل ــواب الجزي ــن الث ــي -  م ــا النب ــل -  أيه ــز وج ــه ع ــك الل ــوف يعطي س
وألمتــك حتــى ترضــى بمــا أعطــاك وأعطــى أمتــك.

َوَلَسْوَف ُيْسِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى

:Iصال رسول اّ�

٢٤ رطدان

 َمــْن َصــاَل : َرِضيــُئ بِــا�َِّ َربًّــا ، َوبِاْ�ِْســَقِم ِديًنــا 
ــٍد َرُســواًل ، َوَجبَــْئ لَــُه اْلَجنَّــُة  ، َوِبُمَحمَّ

هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء  يقال 3 مرات صباًحا ومساًءا

كالم اهللا

هدي النبي



٥7

ــه   إحــدى أمهــات المؤمنيــن ، بنــت عمــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ، زّوجهــا الل
مــن فــوق ســبع ســماوات وكانــت تفخــر بذلــك بيــن أمهــات المؤمنيــن ، كانــت تحــب 
الصدقــة و تتصــدق كثيــرا ، وكانــت أول أزواجــه لحوقــا بــه بعــد وفاتــه ،  فحيــن ســألت 
زوجــات النبــي : أيهــم أســرع لحوقــا بــه ؟ قــال: أطولكــن يــًدا ، فأخــذوا عصــا يقيســون 
طــول أيديهــم عليهــا وكانــت ســودة هــي أطولهــن يــًدا ، وبعــد وفــاة الرســول لحقــت 

كثرهــن صدقــة وهــذا كان معنــى أطولهــن يــًدا أي كثيــرة الصدقــة. بــه التــي كانــت أ

ــدوم  ــد ت ــد ،  فبالحم ــا بالحم ــه عليه ــكري الل ــك واش ــه علي ــم الل ــة بنع ــي قائم كتب ا
ــم. النع

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٥8

لقــد خلــق اللــه اإلنســان بفطــرة ســليمة ومنهــج قويــم ، و  فــي أعــدل خلــق 
، وأحســن صــورة.

التقوى:  أداء الواجبات والفرائض واجتناب المحرمات

٢٥ رطدان

:Iصال رسول اّ�

َلَقْد َخَلْقَنا اِ�نَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم

ال فــرق بيــن سربــي وال أسجمــي وال أبيــخ 
وال أســود إال بالتقــوى. 

كالم اهللا

هدي النبي



٥٩

كين( إلحســانها و  م المســا
ُ
إحــدى أمهــات المؤمنيــن ، كانــت تلقــب ) أ

ــاج ، فتعطيــه ممــا عندهــا كأنهــا أمهــم  عطفهــا علــى كل مســكين ومحت
العطوفــة، لهــا َدْور بــارز مــع نســاء المســلمين فــي موقعــة بــدر ، فــي خدمة 

ــم . ــاء له ــام والم ــم الطع ــم  ، وتقدي ــى وتضميده الجرح

ــم  ــالح حاله ــم ، بص ــالد العال ــي كل ب ــلمين ف ــة المس ــاء لعام ــي بالدع قوم
ــم. ــن ظلمه ــى م ــم عل ــم ونصره ــد كلمته ــملهم و توحي ــّم ش ول

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٦0

نــزل بهــا جبريــل علــى النبــي - صلــى اللــه عليــه وســلم - وهــو قائــم فــي غــار 
حــراء وهــو أول مــا نــزل مــن القــرآن .. اقــرأ أيهــا الرســول بمــا يوحيه اللــه إليك 

مفتتًحــا  باســم ربــك الــذي خلــق كل الخالئــق.

:Iصال رسول اّ�

٢٦ رطدان

مــن ســلك ذريقــا  يلتمــج فيــه سلما ســهل 
ا� لــه ذريقــا للجنة

سلك : دخل و مشي 

اْصَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّثي َخَلَص

كالم اهللا

هدي النبي



٦١

ــن  ــا م ــه ، أخته ــول الل ــا رس ــرأة تزوجه ــر ام ــن ، و آخ ــات المؤمني ــدى أمه إح
أمهــا هــي أم المؤمنيــن زينــب بنــت خزيمــة ، قــد وصفهــا الرســول صلــى 
ِمنـَـاٌت: 

ْ
َخــَواُت ُمؤ

َ
اللــه عليــه وســلم وأخواتهــا بالمؤمنــات فــي الحديــث )  األ

ْســَماُء 
َ
ُة َحْمزََة ، َوأ

َ
مُّ اْلَفْضــِل بنــُت اْلَحــارِِث ، وَســْلَمى اْمَرأ

ُ
...................... ، َوأ

ِهــنَّ (. مِّ
ُ
ْختُُهــنَّ أل

ُ
بنــُت ُعَمْيــٍس ِهــَي أ

خصصي 20 دقيقة اليوم للقراءة في كتاب مفيد.

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٦٢

٢٧ رطدان

:Iصال رسول اّ�

ٍة َخْيــرًا َيــَره  َفَمــْن َيْسَمــْل ِمْبَقــاَل َذرَّ
ــّرًا  ٍة َح ــاَل َذرَّ ــْل ِمْبَق ــْن َيْسَم (٧) َوَم

ــَره (٨) َي

ألــش  يــوم  ضل  يكســإ  أن  أحدضــم  أيسجــج 
حســنة؟ فســأله ســائل مــن جلســائه: ضيــش 
يكســإ أحدنــا ألــش حســنة؟ صــال: يســبح مائــة 
تســبيحة، فيكتــإ لــه ألــش حســنة، أو يحــط سنه 

ألــش ســيؤة

فــي يــوم القيامــة، مــن يعمــل عمــل خيــر مهمــا كان حجمــه ولــو كان مثقــال ذرة 
ــو كان مثقــال ذرة  ســيراه أمامــه ، ومــن يعمــل عمــل شــر مهمــا كان حجمــه ول
ســيراه أمامــه أيًضــا .. فــال تســتهيني بــأي معــروف تفعلينــه لــو كان صغيــًرا ، وال 

ــًرا. ــو كان صغي تســتهيني بالذنــب حتــى ل

كالم اهللا

هدي النبي



٦٣

جهــا النبــيُّ صلــى اللــه عليــه وســلم بعــد  ل امــرأٍة تزوَّ إحــدى أمهــات المؤمنيــن، أوَّ
خديجــة رضــي اللــه عنهــا ، عرضتهــا علــى النبــي خولــة بنــت حكيــم فوافــق ، كانــت 
ــا   ــوم ابنت ــة وأم ُكلث ــة فاطم ــة وتربي ــى رعاي ــت عل ــنًا ، وقام ــي س ــات النب ــر زوج كب أ

النبــي عليــه الصــالة والســالم  مــن زوجتــه الســيدة خديجــة رضــي اللــه عنهــا .

قولي : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٦4

سبــد ا� بــن مســسود رضــي ا� سنــه صال: ســألئ النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص أي السمــل أحــإ إلــى ا� تسالــى؟ صــال: الصــقة سلــى 
وصتهــا، وصــال: صلــئ: بــم أي؟ صــال: بــر الوالديــن ، صلــئ: 

بــم أي؟ صــال: الجهــاد فــي ســبيل ا� . 

هــالك وويــل وعــذاب للمصليــن الذيــن هــم عــن صالتهــم الهــون ، ال يبالــون بهــا 
حتــى ينقضــي وقتهــا ، وقــد قــال اللــه تعالــى : ) إن الصــالة كانــت علــى المؤمنيــن 
ــه ، وال يجــوز أن  ــكل صــالة وقــت خــاص يجــب أن تُصلــى في ــا (  أي ل ــا موقوتً كتابً

نؤخرهــا عــن وقتهــا بــال عــذر قــوي.

٢٨ رطدان

َفَوْيــٌل لِْلُمَصلِّيــَن (٤) الَِّثيــَن ُعــْم َســْن 
َصقِتِهــْم َســاُعوَن (٥)

كالم اهللا

هدي النبي



٦٥

إحــدى أمهــات المؤمنيــن ، تكنــى )أم حبيبــة( ، تزوجهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــه و  ــالمه ففارقت ــد إس ــا بع ــر زوجه ــد تنّص ــه ، فق ــن الل ــي دي ــا ف ــى ثباته ــا عل ــا له تكريًم
ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــول صل ــمِّ الرس ــات ع ــن بن ــي م ــالم ، ه ــن اإلس ــكت بدي تمس

وهــي ابنــة زعيــم مكــة وقائدهــا.

قومي بتحميل تطبيق األذان على هاتفك لتذكيرك بالصالة على وقتها.

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٦٦

قالــت قريــش  للنبــي : يــا محمــد صــف لنــا ربــك !  فنزلــت ســورة اإلخــالص وفيهــا : قــل أيها 
الرســول : هــو اللــه المنفــرد باأللوهيــة وال إلــه غيــره ، هــو الســّيد الــذي تلجــأ و تصمــد إليــه 
النــاس ، الــذي لــم يلــد أحــًدا ولــم يلــده أحــد ، فــال ولــد لــه ســبحانه وال والــد ، ولــم يكــن لــه 

مماثــل فــي خلقــه.

٢٩ رطدان

:Iصال رسول اّ�

ــْد  ــْم َيِل َمــُد (٢) َل ُصــْل ُعــَو ا�َُّ َأَحــٌد (١) ا�َُّ الصَّ
ــْم َيُكــْن َلــُه ُضُفــًوا َأَحــٌد (٤) ــْد (٣) َوَل َوَلــْم ُيوَل

ــْرآِن ؟  ــَث اْلُق ــٍة ُبُل ــي َلْيَل ــَرَأ ِف ــْم َأْن َيْق ــُج َأَحُدُض َأَيْسِج
َصالُــوا : َوَضْيــَش َيْقــَرْأ ُبلُــَث اْلُقــْرآِن . َصــاَل : ُصــْل ُعــَو 

 َأَحــٌد َتْســِدُل ُبُلــَث اْلُقــْرآِن
َُّ
ا�

كالم اهللا

هدي النبي



٦7

م ترجمــان رســول اللــه و أحــد ُكتّــاب الوحــي: زيــد بــن ثابــت، 
ُ
احــدى الصحابيــات ، أ

هديــت للنبــي  حيــن نــزل بــدار أبــي أيــوب األنصــاري ، يقــول زيــد:
ُ
وصاحبــة أول هديــة أ

 ) أول هديــة دخلــت علــى رســول اللــه فــي بيــت أبــي أيــوب ، قصعــة أرســلتني بهــا أمــي 
إليــه ، فيهــا خبــز مثــرود بســمن ولبــن ، فوضعتهــا بيــن يديــه ، وقلــت: يــا رســول اللــه، 

أرســلت بهــذه القصعــة أمــي. فقــال رســول اللــه : بــارك اللــه فيــك وفــي أمــك (.

شاركي الحديث مع إحدى صديقاتك .

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  



٦8

هدي النبي

يأمــر اللــه نبيــه محمــد أن يطلــب الحمايــة واإلعتصام مــن الله تعالــى لعدة أشــياء بعضها 
فــي العالــم الخارجــي كمــا فــي ســورة الفلــق ، حيــث نســتعيذ باللــه مــن شــر مــا خلــق مــن 
ــات ولصــوص ،  ــل مــن حيوان ــر فــي اللي ــرور التــي تظه ــات  ،  ومــن الش جميــع المخلوق

ومــن شــر الســاحرات الالتــي يســتخدمن الحبــال والعقــد ألذيــة النــاس . 
وفــي ســورة النــاس نســتعيذ باللــه مــن الشــرور الداخليــة ، حيــث نعتصــم ونســتجير باللــه 
الــذي هــو رب النــاس وملكهــم و إلههــم ، مــن شــر الشــيطان الــذي يلقــي وسوســته إلــى 
اإلنســان الغافــل عــن ذكــر اللــه ، ويلقيهــا فــي قلبــه، وهــذه الشــرور قــد تأتــي مــن النــاس 

أو مــن الجــن .

:Iصال رسول اّ�

٣٠ رطدان

َذَتْيــِن ، ِحيَن ُتْمِســي َوُتْصِبُح   َأَحــٌد « ، َوالُمَسوِّ
َُّ
ُصــْل : « ُصــْل ُعــَو ا�

اٍت ، َتْكِفيَك ِمْن ُضلِّ َحــْيٍء َبــَقَث َمــرَّ

ُصــْل َأُســوُذ بِــَرِبّ اْلَفلَــِص (١) ِمــْن َحــرِّ َمــا َخلَــَص (٢) َوِمــْن َحــرِّ 
اَبــاِت ِفــي اْلُسَقــِد (٤)   َغاِســٍص ِإَذا َوَصــَإ (٣) َوِمــْن َحــرِّ النَّفَّ

َوِمــْن َحــرِّ َحاِســٍد ِإَذا َحَســدَ (٥) 

ــِه النَّــاِس  ــِك النَّــاِس (٢) ِإَل ــَرِبّ النَّــاِس (١) َمِل ُصــْل َأُســوُذ ِب
(٣) ِمــْن َحــرِّ اْلَوْســَواِس اْلَخنَّــاِس (٤) الَّــِثي ُيَوْســِوُس ِفي 

ُصــُدوِر النَّــاِس (٥)    ِمــَن اْلِجَنّــِة َوالنَّــاِس (٦) 

كالم اهللا



٦٩

إحــدى الصحابيــات ، لهــا مكانــة عظيمــة عنــد النبــي عليــة أفضــل الصــالة والســالم إذ تربــى 
النبــي فــي بيتهــا ، فهــي زوجــة عمــه ، لمـَّــا ماتــت  دخــل عليهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
ــي تجوعيــن  ــي بعــَد أمِّ ــي كْنــِت أمِّ وســلم فجلــس عنــد رأســها فقــال :  { رِحَمــِك اللــُه يــا أمِّ
ًبــا وتُْطِعمينــي تُريديــن بذلــك وجــَه  ســيني وتَْمنعيــَن نفَســِك طيِّ

ْ
ــبِعيني وتَْعَريــَن وتُك

ْ
وتُش

ــد  ــا بع ــا له ــا و دع ــي قبره ــزل ف ــه ، ون ــا ب ــه وكفنه ــها قميص ــم ألبس ــرَة }  ث ارَ اآلخ ــدَّ ــِه وال الل
دفنهــا .

ابحثي عن أوقات قراءة اإلخالص والمعوذتين وطبقيها في يومك.

من هي ؟

مهمة اليوم

اإلجابة  ................................................................................................

ماذا حصدتي اليوم ؟

الخطعات
أذ�ر الخئاحصراءة الصرآنالثمج

إظةازات أخرى   والمساء  
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ذثلوأعيبرج
ووقبشعبانم
افامرحفمسا
للشلزصحطرد
حصووقرفخشآ

جنصأمعأحشخ
ةافودعدلور

رضرذيأرةاب
جمكبلامالج
ثرربينججمر

لعبة !

)1( محرم 
)2( صفر 

)3( ربيع أول 
)4( ربيع آخر 

)5( جماد أول 
)6(جماد آخر 

)7( رجب 
)8( شعبان 
)9( رمضان 

)10( شوال 
)11( ذو القعدة 
)12( ذو الحجة 

فــي  الموجــودة  الهجريــة  الســنة  شــهور  أســماء  عــن  ابحثــي 
: التالــي  الجــدول 



لّونی الرسمة بألوانک الرائعة

7١



اإلجابات الصحيحة لفقرة من هي :

7٢

)1( رفيدة األسلمية
)2( نسيبة بنت كعب المازنية

)3( الشفاء بنت عبدالله العدوية
)4( أسماء بنت أبي بكر
)5( فاطمة بنت محمد
)6(خديجة بنت خويلد

)7(حفصة بنت عمر
)8(عائشة بنت ابي بكر

)9(صفية بنت حيي
)10(أم سلمة

)11(المرأة السوداء
)12(آسية بنت مزاحم
)13(مريم بنت عمران

)14(تماضر بنت عمر )الخنساء(
)15(أم رومان بنت عامر

)16(أسماء بنت يزيد األنصارية
)17(فاطمة بنت الخطاب

)18( أم حرام بنت ملحان بن خالد
)19(صفية بنت عبد المطلب
)20( أم أيمن بركة بنت ثعلبة

)21( أم عمار سمية بنت خياط

)22( رقية بنت رسول الله
)23( جويرية بنت الحارث

)24( زينب بنت جحش
)25( زينب بنت خزيمة

)26( ميمونة بنت الحارث
)27( سودة بنت زمعة العامرية

)28( رملة بنت أبي سفيان
)29( النوار بنت مالك

)30( فاطمة بنت أسد



7٣

اإلجابات الصحيحة لفقرة من هي :

ذثلوأعيبرج

ووقبشعبانم

افامرحفمسا

للشلزصحطرد

حصووقرفخشآ

جنصأمعأخشخ

ةافودعدلور

رضرذيأرةاب

جمكبلامالج

ثرربينججمر

ا 
ل
و
ر
ق

م
ر
ي
م

أ
خ
ط
ب
و

ط
آ

س
ي
ا

ر            يل

ل          م           خ 

و

عا

حل المتاهة ص 26 :

حل الكلمات المتقاطعة ص 48 :

حل لعبة البحث عن الكلمات ص 70 :




