


ألن رمضان يسير على عجل
والعمر يمضي لألجل 

فرمضان فرصٌة لحياِة القلوب
ة به ُنجدِّد العهد .. وبه نشحذ الِهمَّ

وبه نمأل الزاد للمسير 

ألن رمضان فرصة السابقين 
وغيث الالهثين .. وأمان التائهين

حتى نخرج منه بشكل أفضل
بروٍح أسمى .. ونفٍس أنقى .. 

وقلٍب أطهر 

ألن رمضان  هو فرصتنا كل عام 
للمغفرة والعلو في درجات الجنة ، 
فعلينا أن نعيشه  بكل ما أوتينا من 

عزٍم وهمة

حقيبة كنف 

الرمضـانية

وألننا في هذا السباق شركاء .. 
وألننا في سعينا رفقاء 

بكل الحب ُنهديكم .. 
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املحتويات

حسان ونعمان
خطة شهرنا
سباق النجوم

تطبيقات االستعداد لرمضان
مشاريع رمضانية

لوحة تقومي رمضان
كتب وقصص

مقاطع فيديو 
T رحاب أسماء اP احلسنى

الواحد اUحد
الرّزاق
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ان مّر على قرية وبستان ، يحكى أن طائر السمَّ
اFم Dتمعة مع الغلمان تتوسطهم ورقة ، 

وألوان ..

طفٌل يشدو أجمل اFحلان ( جاء شهر القرآن )  
 وآخر يقص بيده الزينة أصنافا وأشكال ،، 

 اFم : ياحّسان يا نعمان بعد قليل سيصل ولد 
اجل[ان ، 

هل كل شيء جاهز ا`ن؟
حسان ونعمان: نعم، كل شيء جاهز ا`ن.

حسان ونعمان : كل شئ T املكان .

قال : ( خطة رمضان )
أخذتها من الكتب واFحاديث والقرآن

جمعتها Fعطيها أوالد اجل[ان ..

أتت اFم مسرعًة جذبها نقاش اخلالن ،، 
ماهذا ياصبيان ؟؟ 

رد سلمان : 
خطة رمضان .. 

شعارنا فيه:
اِبُقوَن @ ُأوَلqِئَك  اِبُقوَن السَّ (  َوالسَّ
ُبوَن @ ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم )  اْلـُمَقرَّ

رّد الصبيان : اشرح اشرح أكs ياسلمان
 كيف لنا أن نحرز اFجر والغفران ؟

قال: أتيت لكم بجدول لرمضان مقسٍم 
باUيام 

كل يوم نقرأ القرآن ونتنافس للغفران
بني لعب و علم مع ا~خوان

 تساعدنا اUم ووالدنا عثمان 

جاء الصديق سلمان بيده صندوق كب[ 
ُمزيَّن بالورِد والريحان ،

 ونادى : ياحسان يانعمان أحضرت لكم 
شيئ{ فتان ..

أتى اFوالد يركضون للمكان ..
وإذا بأوراٍق وقصص ومنشورات مزينة
قالوا بصوت واحد ما هذا ياسلمان !!
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خطــة 

شهرنا
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ما قبل رمضان
سباق النجوم

بدءاً من لحظة رؤية هالل رمضان و وصوالً إلى نهاية السباق وهو " رؤية هالل العيد " ، 
سنتسابق ونسعد ونضيف إلى رصيد معلوماتنا معلوماٍت رمضانية مميزة .

ماهو دعاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم عند رؤية هالل شهر رمضان؟

بماذا فّضل الله شهر رمضان 
عن غيــــره مـن الشهـــــــور؟

ما هو باب الجنة الذي 
يدخل منه الصائمون ؟

متى فرض الله الصيام على 
رسوله صلى الله عليه وسلم؟

هل كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يؤخر السحور والفطور أم يعجلهما؟

قال تعالى في آية الصيام في سورة البقره (َوُكُلوا 
ْبَيُض ِمَن 

َ
َواْشَرُبوا َحتyى َيَتَبيyَن َلُكُم اْلَخْيُط األ

ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر) ماهو وقت الصيام 
َ
اْلَخْيِط األ

ومامعنى الخيط االبيض والخيط االسود؟

من هم الذين أباح الله 
لهم الِفطر في رمضان؟

نَزْلَناُه 
َ
قال الله تعالى في سورة القدر "ِإنyا أ

ْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر" .. 
َ
ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر () َوَما أ

ماذا تعرف عن ليلة القدر ؟

ما حكم من أكل سهواً (ناسياً 
غير متعمدًا) في نهار رمضان ؟

ماذا أفعل إذا خاصمني أحد 
أو شتمني في رمضان؟

متى تكون ليلة القدر؟

ماهي مبطالت الصوم؟
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• ماهو دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند رؤية هالل شهر رمضان؟

كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ِإذا رأى الِهــالَل قــال : " ا� أكبـــر ، اللهــم أهلــه علينــا باFمــن وا�ميان ، والســالمة 
وا�ســالم ، والتوفيــق ملــا حتــب وترضــى ، ربنــا وربــك ا� " (حديــث صحيــح).

• مباذا فّضل اP شهر رمضان عن غXه من الشهور؟
فيــه أنــزل القــرآن/ فيــه ليلــة القــدر / صيامــه فريضــة / � � كل يــوم وليلــة فيــه عتقــاء مــن 

النــار / تفتــح أبــواب اجلنــة وتغلــق أبــواب النــار/ تصفــد الشــياطني.

• ماهو باب اجلنة الذي يدخل منه الصائمون ؟
باب الريان

• هل كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يؤخر السحور والفطور أم يعجلهما ؟

كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يؤخــر الســحور ويعجــل الفطــور ، وهــذا هو املســتحب 
للصائــم أن يعجــل ا�فطــار حــني تغيــب الشــمس ويؤخــر الســحور إ� 
آخــر الليــل، يقــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: ( ال يــزال النــاس بخــ[ مــا عجلــوا الفطــر) .

• متى فرض اP الصيام على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص؟
� السنة الثانية للهجرة.

• قــال تعــا� T آيــة الصيــام T ســورة البقــره (َوُكُلــوا َواْشــَرُبوا 
ــِر)  ــَن اْلَفْج ــَوِد ِم ــِط اUَْس ــَن اْلَخْي ــُض ِم ــُط اUَْبَي ــُم اْلَخْي ــَن َلُك ــى َيَتَبيَّ َحتَّ
ــى اخليــط االبيــض واخليــط االســود؟ ــام ومامعن ماهــو وقــت الصي
ــام مــن أذان الفجــر وحتــى مغيــب الشــمس أي عنــد أذان  ــدأ الصي يب

املغــرب ، واملــراد باخليــط اFبيــض النهــار، واخليــط اFســود الليــل.

• ماهي مبطالت الصوم؟
ُمبطالت الصوم هي اُملفطرات، ومنها:

- اFكل والشرب � نهار رمضان .
 - وصول شيء إ� اجلوف عن طريق الفم أو اFنف .

ــه مــن الطعــام عمــد�  ــؤ، فمــن اســتفرغ مــا � معدت ــد التقي - تعّم
فقــد أفطــر .

- احلجامة: وهي إخراج الدم من اجلسد بآلة خاصة .
- ا�بر املغذية.

األسئلة واألجوبة
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• من هم الذين أباح اP لهم الِفطر T رمضان؟
١- احلائض والنفساء.

٢- مسافر أباح ا� له القصر.
٣- مريض يخاف الضرر.

٤- احلامل واملرضع اذا خافتا على نفسيهما أو رضيعهما.
٥- الشــيخ الكبــ[ � الســن أو املــرأة الكبــ[ة � الســن إذا ¤ يطيقــا 

الصيــام.

• ما حكم من أكل سهو� (ناسي� غX متعمد�) T نهار رمضان ؟
إذا أكل الصائــم أو شــرب ناســًيا � رمضــان فصومــه صحيــح يكملــه وال 
ــال : ( مــن  ــه ق ــي ملسو هيلع هللا ىلص أن ــت � الصحيحــني عــن النب ــه ثب ــه Fن شــيء علي
نســي وهــو صائــم فــأكل أو شــرب فليتــم صومــه فإمنــا أطعمــه ا� 

وســقاه).

• ماذا أفعل إذا خاصمني أحد أو شتمني T رمضان؟
اِئــِم إن ســابَّه أحــٌد أو قاَتَلــه أن يقــوَل جهــًرا : إنِّــي صاِئــٌم. ،  ينبغــي للصَّ
بــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قــال: (وإذا كان يــوُم َصــوِم  فعــن أبــي ُهريــرَة َرِضــَي اُ� عنــه أنَّ النَّ
ــْل: إنِّــي  ــه؛ فْليُق ــْب، فــإن ســابََّه أحــٌد، أو قاَتَل ــْث، وال يصَخ أَحِدكــم فــال َيرُف

ــٌم). امــرٌؤ صاِئ

• قــال اP تعــا� T ســورة القــدر "ِإنَّــا أَنَزْلَنــاُه ِفــي َلْيَلــِة اْلَقــْدِر (١) َوَمــا أَْدَراَك َمــا َلْيَلــُة اْلَقــْدِر" .. 
مــاذا تعــرف عــن ليلــة القــدر ؟

ليلــة القــدر هــي أفضــل الليــا¯، وقــد أنــزل ا� فيهــا القــرآن، وأخــ® ســبحانه أنهــا خــ[ مــن 
ــا  ــه قــال: (مــن قــام ليلــة القــدر إمياًن ألــف شــهر، وأنهــا مباركــة ، وصــح عــن رســول ا� ملسو هيلع هللا ىلص أن
واحتســاًبا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه) رواه البخــاري ومســلم . وقيامهــا يكــون بالصــالة والذكــر 

والدعــاء وقــراءة القــرآن وغــ[ ذلــك مــن وجــوه اخلــ[.
وقــد ســألت عائشــة رضــي ا� عنهــا فقالــت: يــا رســول ا�: إن وافقــت ليلــة القــدر فمــا أقــول 

فيهــا، قــال: قــو¯: (اللهــم إنــك عفــو حتــب العفــو فاعفــوا عنــي). رواه ال±مــذي

• متى تكون ليلة القدر؟

أخــ® النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنهــا � العشــر اFواخــر مــن رمضــان، وأن أوتــار العشــر ( الليــا¯ الفرديــة ) 
أرجــى مــن غ[هــا، فقــال عليــه الصــالة والســالم: (التمســوها � العشــر اFواخــر مــن رمضــان، 

التمســوها � كل وتــر)  رواه البخــاري وال±مــذي 
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تطبيقات االستعداد لرمضان

استعدادًا لرمضاٍن مميز ، نقترح 
عليكم القيام بهذه التجهيزات
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إعداد صندوق للصدقة. 
الرمزيــة  الهدايــا  جتهيــز 
. الصغـــــــــار  للصائميــــن 

أن  علــى  اUســرة  أفــراد  اتفــاق 
 Xللتغيــ مفتاحــ�  رمضــان  يكــون 
ل�فضــل، فيكتــب كل فــرد مــن أفــراد 
اFهــداف  مــن  Dموعــًة  اFســرة 
الشــخصية التــي يطمــح لتحقيقهــا 
ثــم يتــم مراجعــة ا�جنــاز � نهايــة 
الصفحــة   � ســتجد  و  الشــهر، 
لالســتعانة  مرفقــًة  خطــًة  التاليــة 
بهــا � كتابــة اFهــداف الرمضانيــة .

جلســة  تخصيــص  علــى  االتفــاق 
 � يوميــة  إميانيــة  أســرية 
 � أعددنــا لكــم  و قــد  رمضــان ، 
امللــف الــذي بــني أيديكــم برناDــ{ 
ليتدارســه  متكامــًال  رمضانيــ{ 
الوالــدان مــع أبنائهــم � رمضــان.

تســجيل رســالة صوتيــة بصــوت 
الطفــل  فيهــا  يرســل  الطفــل 
عمتــه  او  جلدتــه  بحــب  تهنئتــه 
ولهــا  لطيفــة  رســالة  خالتــه،  أو 
اFقــارب. علــى  جميــل  وقــع 

تبشــX اUبنــاء عنــد إعــالن خــ¡ رؤيــة 
الدعــاء  وتعليمهــم  رمضــان  هــالل 
رؤيــة  عنــد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  عــن  املأثــور 
الهــالل : " ا� أكبــــر ، اللهـــم أهلـــه 
علينـــا باFمـــن وا�ميـــان ،  والســـالمة و 
ا�سـالم ، والتوفيـق ملـا حتـب و ترضـى 
، ربنـــا وربـــك ا� " ( حديــث صحيــح ) .

٩



وصفــات  وإعــداد  تعلــم 
وســهلة. صحيــة  طعــام 

التمر املحشو

املكونات :
متر غ[ طري ( مثل السكري ) 

مقصوص من املنتصف وُمفّرغ 
من النوى 

للحشو : طحينة سائلة - زبدة 
فول سودا¶ - زبدة لوز 

 للتزيني : جوز هند مبشور - 
بسكويت مطحون - حبات رمان 

- سمسم - مكسرات

كرات التمر 

املكونات :
متر معجون

مكسرات Dروشة 
 للتزيني : جوز هند مبشور - 

بسكويت مطحون  -سمسم - 
مكسرات 

ُيعجن التمر باملكسرات وُيشّكل إ� 
كرات صغ[ة ثّم يغلف باختيارك من 

مكونات التزيني

دونات التفاح 

املكونات :
تفاح أخضر ُمزال النوى ومقطع إ� 

حلقات سميكة 
 للحشو: زبدة فول سودا¶ - زبدة 

لوز - شوكوالتة مذابة
للتزيني : قطع كاكاو صغ[ة - 

مكسرات Dروشة - قطع سكر 
ملّونة 

ادهني حلقات التفاح بطبقة من 
اختيارك من احلشو ثّم زينيه مبا 

ترغبني

سويش املوز

املكونات :
موز مقطع إ� حلقات سميكة

كاكاو ُمذاب - زبدة فول سودا¶ 
للتزيني : مكسرات / جوز هند / 

سّكر ملّون

غّلفي قطع املوز  بالزبدة أو الكاكاو 
ثم زينيها مبا رغبت من مكونات 

التزيني .
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جتهيــز ركــن رمضــا£ هــادئ جميــل 
القــرآن. وقــراءة  للصــالة  مناســب 

ملفات الطباعة املرفقة لتزيني 
ركنكم الرمضا¶ :

- زينة أحب رمضان
- لوحة " والسابقون السابقون "

- لوحة العد التناز¥ لرمضان ، يلّون 
الطفل عدد اFيام املتبقية كل يوم.

- لوحة دعاء رؤية الهالل

علــى  الركــن  يحتــوي  أن  ميكــن 
مصاحــف مــع حواملهــا ، ســجادات 
وشراشــف صالة للفتيات ، وبطاقات 
للتذكــ[ بــاFذكار والدعــوات املأثــورة.

جميلــة  رمضانيــة  بزينــة  وُيزّيــن 
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صفحة طباعة
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صفحة طباعة
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صفحة طباعة
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صفحة طباعة
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المشــاريع  بعــض  يلــي  فيمــا 
التــي  المقترحــة  الرمضانيــة 
يمكــن أن تتفقــوا في أســرتكم 
هــذا  فــي  بهــا  القيــام  علــى 
الشــهر للمســابقة فــي الخيــر 

: واألجــر 
واUقــارب  للجــXان  الطعــام  إهــداء 
إطعــــام  فـــــــي  واملســــاهـــمة 
ــي  ــال رســول ا� ملسو هيلع هللا ىلص Fَب احملتاجــني، ق
ــه عنــه: "َيــا َأَبــا َذرٍّ ِإذا َطَبْخَت  ذرٍّ رضــي اللَّ
َمَرَقــًة، َفَأْكِثــْر َماَءهــا، َوَتَعاَهــْد ِجَ[اَنَك".

إطعــام احليوانــات : قــال رســول ا� 
ــد  ــه وســلم ( � كل كب صلــى ا� علي
ا�حســان  كتــب  وا�   ، أجــر)  رطبــة 
علــى كل شــيء ، فيمكــن أن تتعــاون 
مــع طفلــك � صنــع وعــاء �طعــام 
املــاء  فيــه  إنــاء  وضــع  أو   ، الطيــور 
جمــع  ميكنكــم  كمــا   ، للحيوانــات 
واعطائهــا  حاويــة   � والتمــر  اخلبــز 
لرعــاة الغنــم ، و جمــع بقايــا الطعــام 
للقطــط. وغــ[ه  الســمك  مــن 

إعــداد  مهــام  توزيــع 
ترتيــب  أو  الســفرة 
علــى  ا~فطــار  مــكان 
العـــائلـــــة. أفــــــــراد 

عنــد  باكــًرا  احلضــور 
صــالة الªاويــح وتوزيــع 
املســجد.  T املــاء 

 T شــخص�  ســاعد 
حفــظ ســورة قصــXة.

مشاريع رمضانية
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صفحة طباعة

بطاقات تهنئة بالشهر الكرمي جاهزة للطباعة 
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لوحة تقويم رمضان

ألن رمضان مضمارنا للقرب والرضوان
تغلق فيه أبواب النار وُتفتح أبواب 

الجنان

 � وألصقــوه   ، مناســبة  خامــة  مــن  هــالًال  وا  ºأِعــد اللوحــة  �عــداد 
للطباعــة  املعــدة  البطاقــات  اطبعــوا  ثــم   ، املنــزل   � بــارز  مــكان 
يطلــب  اFســري  االجتمــاع  وعنــد  يــوم  كل  و�   ، التاليــة  الصفحــة   �
فيهــا  املكتــوب  وقــراءة  اليــوم  بطاقــة  اختيــار  اFطفــال  أحــد  مــن 
رقــم  عليهــا  ُيكتــب  ثــم  ســوي{   تطبيقهــا  علــى  واالتفــاق  عــا¯  بصــوت 
. الشــهر  باكتمــال  املهــام  فتكتمــل   ، الهــالل  علــى  ُتثّبــت  و  اليــوم 
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صفحة طباعة
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صفحة طباعة
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كتب  وقصص رمضانية 

مقرتحة لألطفال

صوم رمضان من 
سلسلة أنا مسلم

سلسلة مبسطة و¼ببة 
لتعليم املفاهيم الدينية 

ل½طفال .
الناشر : دار أصالة

احملبة T رمضان
كتاب يحبب الطفل 

بشهر رمضان من خالل 
استعراض اFعمال التي 

يحب أن يعملها أفراد 
اFسرة � رمضان .
الناشر : دار الهدهد

كتاب لك صمت
كتاب ممتع جاهز للطباعة، 

يعرف اFطفال بشهر 
رمضان وفضائله وأعماله .
متوفر للتحميل اجملا¶ من 

مدونة رياض اجلنة 
( انقر لالنتقال ).

قمر رمضان 
قصة لطيفة برسوم 
مبهجة حتكي مراحل 

الهالل وما يزامنها من 
أحداث ومشاعر .
الناشر : دار أصالة

من أماكن توفر الكتب : 
موقع الطفل القارئ

هالل رمضان
الطفــل  بــه  يحتفــل  كتــاب 
يجــدد  و  رمضــان  بشــهر 
عالقتــه بهــذا الشــهر الفضيــل 
و  نبويــة  أحاديــث  خــالل  مــن 
 � يدويــة  أشــغال  و  قصــص 
صفحــات  مــن  صفحــة  كل 
. يومــ{   ٣٠ ملــدة  و   ، الكتــاب 

الناشر : كنب كروان
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مقاطع فيديو 

رمضانية للصغار
انقر لالنتقال إلى الرابط

أهًال رمضان 
قناة بسمة

أهًال رمضان 
أناشيد الروضة

فانوسي 
االستعداد لرمضان

تعليم 
الصيام 
للصغار

تعليم أحكام الصيام

فرض الصيام

زيدو والسحور

فوائد الصيام

أنشودة إجنليزية عن 
رمضان واUعمال 
املستحبة فيه
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يف رحاب أسامء الله الحسنى
مقدمة وتوجيهات للمربي

خلقنا ا� � اFرض لنعمرها ، أوجدنا نحن اخللفاء ..
أرشدنا كي نسلك سبًال ، وإ� ا� يكون املس[ ..

ا� .. زادنا � الطريق
ا� .. مقيلنا من العsات
ا� .. نورنا � الظلمات

ا� .. حافظنا من اخملاوف

عزيزي املربي :

ارتبــاط طفلــك بخالقــه هــو ثبــات قدمــه � طريــق املزالــق .. 
فمعرفــة ا� تدعــو إ� ¼بتــه وخشــيته وخوفــه ورجائــه وإخــالص 
العمــل لــه ، وهــذا عــني ســعادة العبــد ،  وال ســبيل إ� معرفــة ا� 

إال مبعرفــة أســمائه وصفاتــه والتفقــه � فهــم معانيهــا.

أن يكــ® طفلــك علــى معــا¶ أســماء ا� ، جتعــل لــه بذلــك درعــ{ 
ــإذن ا� ســهام الشــيطان .. يقيــه ب

وُتن[ صدره با�ميان .. ليكون مضيئ{ أينما حل ..

د وبه ُنَجدِّد ، االرتباط بأسماء اP هو زاد به َنَتَجدَّ
فلنجعــل عهدنــا بــه متصــًال .. ففــي ذلــك حيــاٌة لقلوِبنــا وقلــوِب 

رعيتنــا
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مرجع مقرتح للمريب 

لإلجابة عن تساؤالت األطفال 

عن الله عز وجل

كتاب أسئلة اUطفال ا~ميانية 
ل.ستاذ / عبدا& الركف
الصادر عن مركز دالئل
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اسما الله
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الشاهد

الدعـاء

لالسـتزادة
انقر لالنتقال إلى الرابط

الواحـد
ــذي ليــس  هــو الفــرد ال

لــه مثيــل وال شــريك .

قال تعا�: 
{قل هو اهلل أحد}

ــَأُلَك  ــمَّ ِإنِّــي َأْس ُه ــوُل " اللَّ ــًلا َيُق ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َرُج ــوَل اللَّ ــِمَع َرُس َس
َمــُد  ــُه َلا ِإَلــَه ِإلَّا َأْنــَت اْلَأَحــُد الصَّ ــَك َأْنــَت اللَّ َأنِّــي َأْشــَهُد َأنَّ
 ،  " َأَحــٌد  ُكُفــًوا  َلــُه  َيُكــْن  َوَلــْم  ُيوَلــْد  َوَلــْم  َيِلــْد  َلــْم  ــِذي  الَّ
ــِذي ِإَذا ُســِئَل ِبــِه  ــَه ِباِلاْســِم الَّ َفَقــاَل : ( َلَقــْد َســَأْلَت اللَّ
اFلبــا¶. وصححــه   ، ال±مــذي  رواه   ( َأَجــاَب  ِبــِه  ُدِعــَي  َوِإَذا  َأْعَطــى 

اليوم األول
هيا نتعلم 

معنى االسم

األحــد
بالربوبيــة  إفــراده  املتضمــن  هــو 
واFلوهيــة ، اFحــد � ألوهيتــه فــال نعبــد 
رازق  فــال  ربوبيتــه   � واFحــد   ، غــ[ه 

وال خالق وال مدبر لهذا الكون سواه.
وصفاتــه،  ذاتــه،   � املتفــرد  فهــو 

وأفعالــه.

موقع معرض 
 Pأسماء ا
احلسنى

مقطع للشيخ
²مد النابلسي

قال تعا� :
{ِإَوَلُٰهُكْم إَِلٌٰه َواِحٌدۖ }
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اقتــرح علــى طفلــك أن يســاعد أحــد 
األطفــال علــى حفــظ ســورة اإلخالص 

ليكســب األجــر العظيــم.

نفتح مصحف الطفل على سورة ا�خالص  ، و نحفظ 
مكان السورة � املصحف ، ثّم ناقش :
انظر يا صغ[ي لسور املصحف كلها ... 

 ُترى هل تستطيع � عمرك هذا تالوة القرآن كامًال � 
عشر دقائق فقط ؟

نعم تستطيع ، هل تريد أن تعرف كيف ؟
سنحفظ اليوم سورة إذا قرأتها ثالث مرات فقط، 

أعطاك ا� حسنات كأنك قرأت املصحف كله !! 
Fنها سورة يحبها ا� ويحب من يقرؤها. 

 تعال نحفظ هذه السورة إذ� ونعرف معا¶ آياتها.

قل هو اP أحد : تعني أن ا� واحد ليس 
هناك رب آخر لنا ، فهو ا� وحده ال شريك 

له ، وال نعبد أحد� غ[ه ، 
خلقنا ويرعانا دائم{ .. نحبه و يحبنا .

اP الصمد : هو ربنا الذي نحتاجه دائم{ 
� كل أمور حياتنا ، نحتاجه عندما نخاف، 

عندما منرض وعندما نتعب .. وعندما 
نحتاج املال ، 

هل تعرف كيف ننادي ا� ليساعدنا ؟ 
ندعو .. 

نقول يارب ونطلب منه مانشاء ، وهو 
يسمعنا ويقدر أن يحقق لنا ما متنينا إذا 

كان أمر� فيه خ[ لنا.

³ يلد و ³ يولد : ا� تعا� خلق ا�نسان 
لكن ¤ يخلقه أحد فهو اFول الذي ليس 

قبله شيء .. و ليس له والد وال ولد والزوجة 
وال أم فهو ليس مثلنا والنعرف كيف يكون 

سبحانه و تعا� .

و³ يكن له كفو� أحد : كل اFشياء � احلياة 
لها شبيه ، أنت تشبه أختك ، و تشبهني، 

النباتات تتشابه واحليوانات تتشابه ، لكن ا� 
سبحانه و تعا� ال يشبه أي شيء أبد� وليس 

هناك من هو � مثل قوته و عظمته.

اليوم الثاني
هيا نتدارس آياٍت 

من القرآن الكريم
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ْرَداِء َعْن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: أََيْعِجُز  َعْن َأِبي الدَّ
أََحُدُكْم أَْن َيْقَرأَ ِفي َلْيَلٍة ُثُلَث اْلُقْرآِن ؟ 

َقاُلوا : َوَكْيَف َيْقَرْأ ُثُلَث اْلُقْرآِن . 
َقاَل : ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن .
رواه مسلم

ِه ملسو هيلع هللا ىلصَ َقاَل:  َعن َرُسوِل اللَّ
(َمْن َقَرأَ: · ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد ¶ َعْشَر 

اٍت، بنى اللَُّه َلُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَِّة) َمرَّ
اِب: ِإذْن َنْسَتْكِثَر َيا  َفَقاَل ُعَمُر بن اْلَخطَّ

ِه؟  َرُسوَل اللَّ
ُه َأْكَثُر َوَأْطَيُب)  ِهملسو هيلع هللا ىلص: (اللَّ َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
رواه ا�مام أحمد، وصححه اFلبا¶

اليوم الثالث
هيا نتعلم من 

أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
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اليوم الرابع
هيا نحيك قصة

العمر املقªح 
+ ٩ سنوات

ــه �  ــدأت تنتشــر دعوت عندمــا دعــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص النــاس لÊســالم وب
مكــة ذهبــت قريــش إ� رجــل يعظمونــه اســمه احلصــني اخلزاعــي 

فقالــوا: 
كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. 

ذهب حصني إ� النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
ما هذا الذي يبلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم ؟

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص   : "كم إلها تعبد؟ " 
فقال : أعبد سبعة ، ستة � اFرض ، وواحد� � السماء. 

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : "فإذا انقطع القطر (أي املطر) من تدعو؟"
قال: أدعو الذي � السماء. 

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  " فإذا جاع العيال من تدعو؟" 
قــال: أدعو الذي � السماء. 

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  "فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟"
قال: بل يستجيب وحده. 

وحــده  عليــك  وينعــم  وحــده  لــك  "يســتجيب  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبــي  فقــال 
عليــك؟" يغلبــوه  أن  تخــاف  أنــك  أم  الشــكر؟   � وتشــركهم 

قال حصني: ال، ما يقدرون عليه. 
فقــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: "يــا حصــني أســلم أعلمــك كلمــات ينفعــك ا� 

بهــن" 
فأســلم حصــني اخلزاعــي رضــي ا� عنــه فقــال: علمنــي يــا رســول 

ا�. 
قال: "قل اللهم ألهمني رشدي وأعذ¶ من شر نفسي"

٣٠



T جلسة أسرية هادئة اسأ¥ أطفالك : 

دوا ¯ ٤ دوٍل تعرفونها � العا¤.. عدِّ
هل هناك ملٌك أو رئيس لكل دولٍة منها ؟

أريدك ا¸ن أن تغمض عينيك وتتخيل :
• ماذا لو كان لبلٍد أكs من ملٍك يحكمها ويدير أمورها ؟ ماذا سيحدث ؟

•  ماذا لو أمر أحد امللكني أمر� وأمر ا`خر أمر� Ëتلف{ ، أي امللكني سيطيع 
الناس؟

• ماذا لو هاجم البلد عدو ، وأمر أحد امللوك بالبقاء � البيوت وأمر ا`خر باخلروج 
لقتال العدو .. ماذا سيحدث ؟ هل سينتصرون ؟ أم أنهم سيهزمون ويصيب 

بلدهم اخلراب؟
• ماذا لو قرر أحد امللوك استحداث إجازة رسمية � وقٍت معني واختار امللك 

ا`خر وقت{ Ëتلف{ لÊجازة ؟
• ماذا لو أّملت بأفراد الشعب معضلة ، وأرادوا التوجه إ� امللك ليساعدهم � 

حلها وليقرر أمر� بشأنها ، إ� أيهم يلجؤون ؟

و� تعا� املثل اFعلى ، جّل جالله وتقدست أسماؤه
هو إلهنا وخالقنا ورازقنا الذي ال إله لنا غ[ه ، وال معبود بحٍق سواه

إليه نلجأ � كل أمورنا ، إذا مرضنا نتوجه إليه وحده بالدعاء
وإذا انقطع عنا املطر رفعنا إليه أيدينا نسأله املطر

فوحده نعبد ، ووحده ندعو ، ولوحده نسجد

يقول تعا�  � كتابه :
ا يَِصُفوَن}   ِ َرّبِ الَْعرِْش َعمَّ ُ لََفَسَدتَا فَُسبَْحاَن اهللَّ {لَْو َكَن فِيِهَما آلَِهٌة إاِلَّ اهللَّ

اFنبياء ٢٢
لفســدِت  ا�  غــ[  آلهــٌة  الفســيح  الكــون  هــذا   � كان  فلــو 
الســموات واFرض ، و¤ تكــن بهــذا ا�تقــان وا�عجــاز املبهــر 

الــذي نــراه � أنفســنا و� كلِّ شــيٍء مــن حولنــا.

اليوم الخامس
هيا نتأمل

كم ملك{ لكل دولة ؟ 
ملاذا لكل دولٍة ملٌك واحٌد فقط ؟

هيا فل¹دِّد بيقني :
ال إله إال اP وحده ال 

شريك له ، له امللك 
وله احلمد وهو على 

كل شيٍء قدير
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٣٢

اليوم السادس
هيا نقوم 

بنشاٍط ممتع

اسم النشاط : ا� واحٌد أحد
مفهــوم  ترســيخ   : النشــاط  مــن  الهــدف 
ــٌد ال شــريك  العــدد واحــد، و أن ا� تعــا� واح

ــه . ل
التصميــم  طباعــة  يتــم   : النشــاط  طريقــة 
تلويــن  الطفــل  مــن  ويطلــب  املرفــق، 
التصميــم ثــم قصــه بواســطة اFم أو الطفــل ، 
ثــم يلصــق عــود خشــبي خلــف التصميــم كمــا 
ميكــن تثبيتــه بواســطة ماســك ورقــي دائــري 

يثبــت علــى معصــم الطفــل .



صفحة طباعة
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اليوم السابع
هيا نرثي لغتنا

إلقــاء  علــى  يتــدرب  أن  يســتطيع  منكــم   مــن 
هــذه اUبيــات حتــى يلقيها T اجتماع اUســرة؟

آيــَـــــــاٌت ا`َفـــــــــاِق  ِفــي  ِه  ِلـــلَّ
آِياِتــِه ِمــْن  ْفــِس  النَّ ِفــي  َمــا  َوَلَعــلَّ 
ِإَذا ِبَأســَراٍر  َمْشــُحوٌن  َوالَكــْوُن 
ِبــال َمعــُزوًال  َيِعيــُش  ِللَجِنــِني  ُقــل 
ــٍد ºَتَعه َبْعــَد   ºَيِجــف ِللَنَبــاِت  ُقــل 
ْحــَراَء َيْرُبــو بــَت ِفــي الصَّ َوِإَذا َرَأْيــَت النَّ
َناِشــَر� َيْســِري  الَبــْدَر  َرَأْيــَت  َوِإَذا 
ــْمِس َيْدُنــو َوهــَي َواْســَأل ُشــَعاَع الشَّ
ُمَناِطَحــ{ اFََشــمَّ  اَجلَبــَل  َتــَرى  ِوِإَذا 
ِباِلمَيــاِه ــَر  َتَفجَّ َصْخــَر�  َتــَرى  َوِإَذا 
الــزºالِل ِبالَعــْذِب  ْهــَر  النَّ َرَأْيــَت  َوِإَذا 
اFَُجــاِج ِباَملــاِء  الَبْحــَر  ْيــَت  َرَأَ َوِإَذا 
ِبَهــا َأَخــَذت  َطاَلمــا  َعَجاِئــُب  َهــاِذي 
ــِذي َماّلّ َمْهــَل{  اِلإْنَســاُن  َأيºَهــا  َيــا 

َهــَداَك ِإَلْيــِه  َمــا  ُهــَو  َهــا  َأَقلَّ َلَعـــّل 
َعيَنــاَك َتــَرى  َلــْو  ُعَجــاٌب  َعَجــٌب 
َأْعَيــاَك َلَهــــا  َتْفِســَ[�  َحاَوْلــَت 
َيرَعــاَك؟ ــِذي  َمالَّ  : َوَمْرَعــى  َراٍع 

َرَمــاَك؟  ِباَجلَفــاِف  َمــْن   : َوِرَعاَيــٍة 
َأْرَبــاَك؟ َمــْن   : َفاْســَألُه  َوْحــَدُه 
َأْســَراَك؟ َمــْن   : َفاْســَألُه  َأْنــَواَرُه 
َأْدَنــاَك؟ ــِذي  ِمالَّ  : َشــْيٍء  ُكلَّ  َأْبَعــُد   
ــَحاِب َفَســْلُه: َمــْن َأْرَســاَك؟ ِقَمــَم السَّ
َصَفــاَك؟ َشــقَّ  ِباَملــاِء  َمــْن   : َفَســْلُه 
َأْجــَراَك؟ اّلــِذي  َمــِن   : َفَســْلُه  َســَرى 
َطَغــى َفَســْلُه : َمــِن اّلــذي َأْطَغــاَك؟

ُأُذَنــاَك!  ِبَهــا  َوانَفَتَحــْت  َعيَنــاَك 
َأغــَراَك َجَلاُلــُه  َجــلَّ  ِبــاِ� 
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اسم الله
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الــرّزاق هــو الــذي يعطــي ويــرزق جميــع اخلالئــق مهمــا كــs عددهــم ويــرزق 
الواحــد منهــم رزقــ{ وفــ[� ال حــد لــه، ورزقــه شــامل ملــا نعلمــه ومــا ال نعلمــه.
وال يقتصــر الــرزق علــى املــال والطعــام فقــط،  فالصحــة رزق وحســن اُخللــق 
واملعرفــة  والعلــم   ، رزق   واFصحــاب  رزق  واFهــل  رزق  اَخللــق  وحســن  رزق، 

رزق.. وكثــ[ة أرزاق ا� ال نحصــي عددهــا.
إن كــsة كلمــات الــرزق � القــرآن للداللــة علــى تفــرد ا� بــرزق عبــاده، ومتكفل 
بأقواتهــم. يجلــب ذلــك الطمأنينــة � القلــب والســكينة وعــدم التــوكل بالــرزق 
إال علــى ا� وعــدم املســاومة � أخالقنــا خوفــا مــن أهــل الباطــل � قطــع 

الــرزق. 

زَّاُق ُذو الُْقوَّةِ الْـَمتنُِي} َ ُهَو الرَّ {إِنَّ اهللَّ
سورة الذاريات ٥٨

اليوم األول
هيا نتعلم 

معنى االسم

الدعـاء

الشاهد

لالسـتزادة
انقر لالنتقال إلى الرابط

موقع معرض 
 Pأسماء ا
احلسنى

 Pدقائق مع ا
( الرزاق )

قــال رســول ا� ملسو هيلع هللا ىلص : َمــْن أكَل طعاًمــا فقــاَل : ( احلمــُد 
ــوٍل ِمنِّــي وال  ــْن غــXِ َح ــي هــذا ورَزقِنيــه ِم ــذي أطَعَمِن Pِ الَّ
َم ِمــن ذنِبــه . وَمــْن َلبــَس ثوًبــا فقــاَل:  قــوٍة) ؛ ُغِفــَر لــُه مــا تقــدَّ
(احلمــُد Pِ الَّــذي َكَســاِني هــذا ورزقِنِيــه ِمــن غــXِ حــوٍل 

ــِه .  ــْن َذنِب َم ِم ــُه مــا تقــدَّ ــَر ل ٍة ) ؛ ُغِف منِّــي وال قــوَّ
صحيح ال±غيب.
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ــَماَء  ــِل الَسّ ــاًرا ١٠ يُرِْس ــُه َكَن َغَفّ ــْم إِنَّ ــَتْغفُِروا َرَبُّك ــُت اْس {َفُقلْ
ــْل لَُكــْم  ــَواٍل َوَبنِــنَي َوَيْجَع ْم

َ
ــْدَراًرا ١١ َوُيْمِدْدُكــْم بِأ َعلَيُْكــْم ِم
ــاًر١٢}  نَْه

َ
ــْم أ ــْل لَُك ــاٍت َوَيْجَع َجَنّ

نوح ١٠ - ١٢

فقلــت اســتغفروا ربكــم أي: اتركــوا مــا أنتــم عليــه مــن الذنــوب، واســتغفروا ا� 
. منها

مبغفــرة  فرّغبهــم  واســتغفر،  تــاب  ملــن  املغفــرة  كثــ[  غفــارا:  كان  إنــه 
العقــاب.  واندفــاع  الثــواب،  حصــول  مــن  عليهــا  ي±تــب  ومــا  الذنــوب، 

ورّغبهم أيض{، بخ[ الدنيا العاجل، فقال:
يرســل الســماء عليكــم مــدرارا أي: مطــر� متتابعــا، يــروي الشــعاب والوهــاد، 

ويحيــي البــالد والعبــاد. 
وميددكــم بأمــوال وبنــني أي: يكــs أموالكــم التــي تدركــون بهــا مــا تطلبــون مــن 

ــا وأوالدكم،  الدني
ويجعــل لكــم جنــات ويجعــل لكــم أنهــارا  : وهــذا مــن أبلــغ مــا يكــون مــن لــذات 

الدنيــا ومطالبهــا. 

ُ يَْرُزُق َمن يََشاُء بَِغْيِ ِحَساٍب} النور ٣٨ وا� تعا� يقول: {َواهللَّ

زَّاُق ُذو الُْقوَّةِ الْـَمتنُِي}  َ ُهَو الرَّ {إِنَّ اهللَّ
الذاريات ٥٨
مــا كان لــك ســيأتيك رغــم ضعفــك 

ــك! ــه بقوت ــن تنال ــك ل ومــا ليــس ل

اليوم الثاني
هيا نتدارس آياٍت 

من القرآن الكريم
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ُلــوَن علــى اPِ حــقَّ  قــال رســول ا� ملسو هيلع هللا ىلص: "َلــو أنَُّكــم كنُتــم َتوكَّ
وتــروُح  ِخماًصــا،  تغــدو   ،Xُــ الطَّ ُتــرَزُق  كمــا  لُرِزْقُتــْم  َتوك¼ِلــِه 

صحيــح). بطاًنا"(حديــث 
 

تغــدو خماصــ�: أنهــا تخــرج � أول النهــار، ضامــرة البطــون، 
ليــس � بطونهــا شــيء.

ممتلئــة  أوكارهــا  إ�  النهــار  آخــر   � ترجــع   : بطانــا  وتــروح 
البطــون.

وهــذا احلديــث ليــس معنــاه أن ا�نســان يقعــد عــن العمــل 
واالكتســاب، ثــم ينتظــر مــن ا� -تبــارك وتعــا�- أن يرزقــه، 
بــل كمــا قــال ا�مــام البيهقــي -رحمــه ا�: أن ا�نســان يبــذل 
ــور ال تبقــى � أوكارهــا تنتظــر رزق ا�  الســبب، فهــذه الطي
-تبــارك وتعــا�- فتمتلــئ بطونهــا منــه، وإمنــا هــي تخــرج � 
الصبــاح وتتســبب وتكتســب، ثــم بعــد ذلــك ترجــع إ� أوكارهــا 

� آخــر النهــار إذا جــاء الظــالم.

اليوم الثالث
هيا نتعلم من 

أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
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اليوم الرابع
هيا نحيك قصة

قصة الرزق 
(نشيد ) 

العمر املقªح  
+٤ سنوات

٣٩
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اليوم الخامس
هيا نطبق بعضاً 

مام تعلمنا

األرزاق من 

حويل

حتــى  أو  بحــر،   ، عامــة  حلديقــة  طفلــك  خــذي 
ممشــى ،أعطــي طفلــك مفكــرة صغــ[ة يســجل 
فيهــا مــا يــرى حســب عمــره: كتابــة، رســم، أو يضــع 
اشــارة صــح لــكل نعمــة يقابلهــا � طريقــه ، ثــم 
يتــم نقــاش الطفــل � النعــم التــي ســجلها حتــى 
يتوصــل الطفــل مــن خــالل احملسوســات حولــه إ� 

ــه. ــي امــنت بهــا علي استشــعار أرزاق ا� الت

� احلوار التا¯ مثال يوضح طريقة النشاط :

اUم

تأمل حولك. ماذا ترى؟ وسجله � 
املفكرة

تأّمل وفّكر فيما ترى حولك ،
كيف يكون رزًقا من ا� ؟ ما الرزق 
الذي رزقنا به ا� من الشجرة ؟

ما الرزق الذي رزقنا ا� من 
الشمس؟

هل الناس رزق لبعضهم ؟ وكيف؟

هل أنت رزق من ا� ؟ وملن ؟

انظر جلسمك وأخ®¶ عن اFرزاق 
التي أنعم بها ا� عليك

الطفل

شــجر، أنــاس، جــو جميــل، أطفــال 
يلعبــون، عامــل نظافــة.

كمــا  وخشــبها  وثمارهــا  ظلهــا 
التــي  اFوراق  ورقهــا  مــن  يصنــع 
نكتــب بهــا ، كمــا أن الشــجرة تنقــي 

الهــواء

التــي  والطاقــة  ودفؤهــا  ضوؤهــا 
للكائنــات تهبهــا 

ســخر  ا�  أن  ذلــك  مــن   ، نعــم 
منهــم  فلــكٍل  لبعــض  بعضهــم 
مهنــة وقــدرات Ëتلفــة ينفــع بهــا 

غــ[ه
نعم ، أنا رزق لوالدّي

٤٠



الهدف من النشاط : 
ترســيخ اFمــور التــي جتلــب للعبــد 

تصــرف  التــي  واFمــور  الــرزق 
. ممتــع  بأســلوب  عنــه  الــرزق 

طريقة النشاط : 
يتــم إعــداد إشــارة مــرور مــن خامــة مناســبة، وتثبــت 
فيهــا الدوائــر الثــالث، واحــدة باللــون اFحمــر، واFخــرى 
باFصفــر، والثالثــة باFخضــر. كمــا نقــوم بإعــداد دوائــر 
باFلــوان الثــالث مثبتــة علــى عــود خشــبي تســلم لــكل 
طفــل، يبــني للطفــل أن ا�شــارة احلمــراء تعنــي احلــذر 
والتوقــف املباشــر ، أمــا الصفــراء فتتطلــب منــا التمهــل 
لالنتبــاه والتصحيــح، أمــا اخلضــراء فتــدل علــى االنطــالق 

� اFعمــال الصاحلــة التــي جتلــب الــرزق ، ويخــ® املربــي 
ــة ويجــب علــى املشــاركني  ــه أمثل ــه ســيذكر ل الطفــل أن

ــي  ــوع املرب ــال ، فين ــد كل مث رفــع البطاقــة املناســبة عن
ــاه . ــورة أدن ــة املذك بــني اFمثل

(إن  ا�  رســول  قــال  الذنــوب،    : احلمــراء  ا~شــارة  أمثلــة 
الرجــل ليحــرم الــرزق بذنــب يصيبــه) ومــن أمثلــة ذلــك : الغــش، 

اFخــوة  قصــة   � كمــا  ا�  حــق  أداء  عــدم  الــكاذب،  احللــف 
الثــالث � القــرآن الذيــن اتفقــوا علــى عــدم إعطــاء الفقــراء مــن 

بســتانهم شــيئ{.
أمثلــة ا~شــارة الصفــراء : ا�فــراط � الشــراء و� الطعــام ، 

ــة رزقــك بغــ[ك. نســيان الشــكر واحلمــد ، مقارن
ــة، اFعمــال  ــم، الصدق ــة الرح ــة ا~شــارة اخلضــراء : صل أمثل

طلــب   � ا�نفــاق  الوالديــن،  بــر  االســتغفار،  الصاحلــة، 
العلــم.

اليوم السادس
هيا نقوم 

بنشاٍط ممتع

إشارة

الرزق

٤١



لوحة 

األرزاق

اطلــب مــن الطفــل رســم رزق رزقــه ا� بــه أو رزق بــه 
الطفــل  يســتعني  أن  ميكــن  كمــا   ) الكائنــات  مــن  كائنــ{ 
ــام القــط أو  ــر بعــض أرزاق ا� كطع ــر لتصوي ــة التصوي بآل
الطــ[ ثــم طباعتهــا �لصاقهــا � اللوحــة )  ، ناقــش مــع 
الطفــل اFرزاق التــي ذكرهــا ورســمها وأثــِن عليهــا ثــم 

ــرزَّاق  ــِه الـــ ــُد ِلـّلـ اختمــوا النشــاط بكتابــة عبــارة : احلــمــ

٤٢



من اجلميل أن يعد املربي بطاقاٍت نسميها (تأمالت) ، كل  بطاقــة 
ــو ¤ يكــن  ــاذا ل ــاس؟ م ــة الن ــرزق ¼ب ــو ¤ ن ــاذا ل ــل: م حتــوي تســاؤًال مث

ــو ......؟  ــا مســكن؟ مــاذا ل لدين
ــدرك  ــز الطفــل ليفكــر بتلــك النعــم التــي ميلكهــا كمســلمات وال ي ونحّف
أنهــا قــد تكــون نعمــة يتمناهــا غــ[ه مــن البشــر. وفيمــا يلــي أمثلــة 

ميكــن أن يســتعان بهــا لتأصيــل إدراك الطفــل لنعــم ا� وأرزاقــه .

تأمــل .. مــاذا يعنــي لــك منزلنــا؟ مــاذا لــو ¤ يكــن لنــا مــكان نعيــش فيــه 
ــا ؟ ــا وأوالدن وننــام ونرتــاح وجنتمــع بأهلن

إذا تأملــت أحــوال النــاس ممــن ال بيــوت لهــم ، عرفــت نعمــة البيــت و 
استشــعرت عظيــم رزق ا� علينــا يــوم رزقنــا بيتــ{ نســكن فيــه.

تأمــل ¼بــة النــاس لــك: أهلــك ، أصدقــاؤك ، أقاربــك ، أوالد ج[انــك ، 
ــاة جميلــة معهــم؟ و مامــدى  معلميــك � املدرســة ، كيــف تبــدو احلي
ــو أن ا� ¤ يرزقــك إياهــم؟ ..  ســعادتك حــني تلتقــي بأحدهــم؟ تخيــل ل
يــا تــرى كيــف ستشــعر؟ .. تأمــل نعمــة وجودهــم و ¼بتهــم واشــكر ا� 

الــرزاق علــى مــا وهبنــا مــن النعــم.
مــا دينــك؟ مــن الــذي هــداك إليــه؟ مــن علمــك الطريــق الصحيــح لتنــال 

اجلنــة؟ مــن رزقــك ا�ســالم؟ .. 
تأمــل .. أعظــم النعــم هــي الدخــول � هــذا الديــن، وأن تصبــح مســلم{ 
تنتمــي إ� هــذه اFمــة احملمديــة ، فاشــكر ا� علــى نعمتــه العظيمــة .. 

حيــث رزقنــا ا�ســالم دون أن نســأله!

اليوم السابع
هيا نتأمل

٤٣



اسما الله

٤٤



اليوم األول
هيا نتعلم 

معنى االسم

الدعـاء

الشاهد

لالسـتزادة
انقر لالنتقال إلى الرابط

موقع معرض 
 Pأسماء ا
احلسنى

موقع طريق 
ا~سالم

السميع:
عليــه  يشــتبه  فــال  اFشــياء  ســمعه  وســع 
صــوت وال تشــتبه عليــه لغــة، يســمع ضجيجهــا 

حاجاتهــا. إختــالف  علــى  لغاتهــا  باختــالف 
املطــاف   � املســلمني  آالف  دعــاء  يســمع 
يشــغله  وال  ولغاتهــم،  لهجاتهــم  باختــالف 
عــز وجــل ســمٌع عــن ســمع وال تغلطــه كــsة 

املســائل.

:Xالبص
الصخــرة  علــى  الســوداء  النملــة  دبيــب  يــرى 
الّصمــاء � الليلــة الظلمــاء، وجميــع أعضائهــا 
 � القــوت  وســريان  والظاهــرة،  الباطنــة 
أعضائهــا الدقيقــة، ويــرى ســريان امليــاه � 

وعروقهــا. اFشــجار  أغصــان 

ــَل  ــُج اللَّيْ َنّ اهلَلَّ يُولِ
َ
ــأ ِ ِــَك ب {َذل

ِف  انلََّهــاَر  َوُيولِــُج  انلََّهــارِ  ِف 
َنّ اهلَلَّ َســِميٌع بَِصــٌي} 

َ
ــِل َوأ اللَّيْ

احلج ٦١

ى بَِعبْــِدهِ َلْــًا  ْسَ
َ
ِي أ {ُســبَْحاَن اَلّ

ــِجِد  ــَراِم إَِل الَْمْس ــِجِد اْلَ ــَن الَْمْس ِم
ِي بَاَرْكَنــا َحــْوَلُ لُِنَِيــُه ِمــْن  قـْـَى اَلّ

َ
اْل

ــُي} ــِميُع اْلَِص ــَو الَسّ ــُه ُه ــا إِنَّ آَيَاتَِن

دعــاء إبراهيــم عليــه الســالم: {َوِإْذ َيْرَفــُع ِإْبَراِهيــُم اْلَقَواِعــَد ِمــَن 
ــِميُع اْلَعِليــُم}  ــا ِإنَّــَك َأْنــَت السَّ ــْل ِمنَّ َنــا َتَقبَّ اْلَبْيــِت َوِإْســَماِعيُل َربَّ
البقرة ١٢٧

وكان من دعائه ملسو هيلع هللا ىلص :
"اللهم اجعل T قلبي نوًرا وT بصري نوًرا " 

متفق عليه
فــكان يدعــو ا� ســبحانه وتعــا� أن يفتــح لــه مــن رحمتــه، 

فُيبِصــر بقلبــه مــع عينــه وال يــرى إال مايحــب ا� جــلَّ وعــال. 

ا�سراء ١

السميع

البص[

٤٥
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ِميُع اْلَِصُي(} ٌء َوُهَو السَّ  ({لَيَْس َكِمثْلِهِ َشْ
 الشورى ١١

الصمــد  الفــرد  Fنــه  شــيء  ا�  مثــل  ليــس  أي 
الــذي ال نظــ[ لــه، وهــو احمليــط باملســموعات 

كلهــا. واملبصــرات 

َعءِ }(  {إِنَّ َرّبِ لََسِميُع ادلُّ
سورة إبراهيم ٣٩

ــه - عــز  ــه الســالم رب ــم علي حمــد نبــي ا� إبراهي
وجــل - علــى مــا رزقــه مــن الولــد بعــد الكــ® ، 

فقــال : 
ِي َوَهَب ِل َعَ الِْكَبِ إِْسَماِعيَل  ِ الَّ { اْلَْمُد هلِلَّ

َعءِ } ِإَوْسَحاَقۚ  إِنَّ َرّبِ لََسِميُع ادلُّ
أي : إنــه ليســتجيب ملــن دعــاه ، وقــد اســتجاب ¯ 

فيمــا ســألته مــن الولــد .

اليوم الثاني
هيا نتدارس آياٍت 

من القرآن الكريم

٤٦



حديــث  مــن  صحيحــه   � مســلم  روى 
بــيَّ  أبــي ُهريــرة - رِضــي ا� عْنــه - أنَّ النَّ
 Pحســان: (أن تعُبــد ا�ملسو هيلع هللا ىلص قــال عــن ا
كأنَّــك تــراه، فــإْن َلــم تكــن تــراه فإنــه 

يــراك).

بــيº ملسو هيلع هللا ىلص : (إذا قــال ا~مــام: ســِمع  قــال النَّ
اP َملــن حِمــده، فقولــوا: اللَُّهــمَّ ربَّنــا 
لــك احلمــُد)، و� روايــة: (َيْســَمِع اُ� 
ــماع هنــا ِبمعنى  َلُكــْم)؛ أي: ُيِجْبُكــْم، فالسَّ

ا�جابــة والقبــول.
 

اليوم الثالث
هيا نتعلم من 

أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

٤٧



اليوم الرابع
هيا نحيك قصة

العمر املقªح  
+٨ سنوات

 أرســل ا� نبيــه يونــس عليــه الســالم إ� قومــه فأخــذ يدعوهــم 
ا� عبــادة ا� ويأمرهــم باملعــروف وينهاهــم عــن املنكــر،  وظــل 
يونــس عليــه الســالم يدعــو قومــه مــدة مــن الزمــن فلــم يؤمــن بــه 
أحــد، فشــعر نبــي ا� يونــس باليــأس مــن هدايــة قومــه فرحــل 
ــارك{ قومــه وذهــب إ� شــاطئ البحــر وركــب ســفينة ليبتعــد عــن  ت

قومه.

الســفينة  بــه  ســارت 
هبــت  وفجــأة  البحــر   �
وارتفعــت  قويــة  عاصفــة 
اFمــواج وثــار البحــر ومتايلــت 
وكادت  بقــوة  الســفينة 
تنقلــب وتغــرق، فصــاح ربــان 
الســفينة: إننــا نتعــرض للغــرق والبــد أن نخفــف 
مــن  الــركاب  فتخفــف  املركــب،  وزن  يخــف  حتــى  اFحمــال  مــن 
أحمالهــم بإلقائهــا � البحــر، ولكــن املركــب ظــل يتمايــل، فصــاح 
فقــال  املركــب.  وزن  مــن  نخفــف  أن  مــن  بــد  ال  الســفينة:  ربــان 

شــيء. يبــق  و¤  أمتعتنــا  رمينــا  الــركاب: 

قــال الربــان: ال بــد مــن أن نلقــي أحــد الــركاب حتــى نحافــظ علــى 
الســفينة مــن الغــرق، ســنقوم بعمــل قرعــة ومــن وقعــت عليــه 

نرميــه � البحــر، فوافــق الــركاب علــى ذلــك، 
ا�  نبــي  بينهــم  ومــن  اFشــخاص  جميــع  أســماء  الربــان  فكتــب 
يونــس، فوقعــت القرعــة عليــه، وأعيــدت القرعــة ثــالث مــرات و� 

كل مــرة يخــرج اســم يونــس عليــه الســالم، 
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فــأدرك نبــي ا� أنــه أخطــأ � حــق قومــه حــني تركهــم ورحــل عنهــم يأســ{ 
مــن هدايتهــم، فقــد كان عليــه أال يرحــل حتــى يأمــره ا� بذلــك.

ألقــى يونــس عليــه الســالم بنفســه � ميــاه البحــر فأرســل ا� لــه حوتــ{ 
ضخمــ{ فتــح فمــه وابتلــع نبــي ا�، و� قــاع البحــر وجــد يونــس عليــه 
الســالم نفســه ¼اطــ{ بظلمــات ثــالث بعضهــا فــوق بعــض وهــي ظلمــة 

جــوف احلـــــــوت وظــــلمة ميــاه اFعمــاق وظلمــة الليــل.

 وتذكــر يونــس عليــه الســالم � ســجنه 
قــد  أنــه  احلــوت  جــوف  داخــل 
ــه  ــم قوم ــم نفســه وظل ظل
حــني تركهــم ورحــل يائســ{ 
تلــك   �  ، هداياتهــم  مــن 
يســمُعه  ال  التــي  الظلمــة 
فيهــا أحــد وال يــراُه أحــد .. إال ا�، 
ــاُج نبــي ا� أن يطلــب العــون  ــاه ســوى الظــالم ، كان يحت ــرى عين ــًدا ال ت وحي
ممــن يســتطيُع أن يســمعه ويــراه � هــذا املــكان املوحــش البعيــد .. ال 
منقذيــن وال بّحــارة .. فتوّجــه بدعائــه إ� ا� ، Fّنــه يعلــم أن ا� الســميع 
البصــ[  ا�  أن  ويعلــم   ، البحــر  جــوف   � بُعــد  مهمــا  صوتــه  سيســمع 
ــه  ــًال: ال إل ــه قائ ــادى يونــس رب ــه الظلمــات ،  فن ــه مهمــا غّطت ســ[ى مكان
ــا ســِمَع الســميع دعــاءه  ــت ســبحانك إ£ كنــت مــن الظاملــني، فلّم إال أن
ــَه إ�  ــر احلــوت فتوّج ــه فأَم ــه .. اســتجاب لندائ ، ورأى البصــُ[ ضعفــه وكرب
الشــاطئ وألقــى بيونــس عليــه الســالم علــى اليابســة، وكان نبــي ا� 
ضعيفــ{ فأنبــت ا� بقربــه شــجرة يقطــني حتــى تظللــه مــن حــر الشــمس 
ــوا  ــأكل مــن ثمارهــا حتــى شــفاه ا� وعــاد إ� قومــه فوجدهــم قــد آمن وي

بــا� عزوجــل.
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التطبيق اUول:
يطلــب املربــي مــن أحــد اFبنــاء أن يقــوم بشــرب املــاء. ثــم يوجــه الســؤال : إ� أيــن ذهــب املــاء 

الذي شــربته؟
يشــ[ إ� جســد الطفــل الــذي شــرب املــاء، و يشــرح لهــم أن املــاء حتــرك مــن فمــه إ� 
ــه بامتصاصــه و توزيعــه  ــم تقــوم معدت ــه ث ــون � معدت ــد يك ــم إ� املــرئ، وا`ن ق بلعومــه ث

علــى كل جســمه.
ثم يسأل املربي :

هل رأيت املاء وهو يتحرك � جسمك؟
هل سمعت صوت املاء وهو يتحرك داخل جسدك؟

هــل تعلــم أن ا� البصــ[ يــرى هــذا املــاء وهــو يتحــرك � أجســادنا Fن 
ا� هــو البصــ[ يــرى و يبصــر كل شــئ.

وهوالــذي يســمع صــوت هــذا املــاء الــذي يتحــرك � داخــل أجســادنا 
Fنــه هــو الســميع يســمع مــا ال نســتطيع أن نســمعه.

 التطبيق الثا£:

اليوم الخامس
هيا نطبق بعًضا 

مام تعلمنا

يعــرض املربــي علــى الطفــل منلــة حقيقيــة (أو 
صــورة لهــا) وهــو يســأله:

هــل تعلــم أن هــذه النملــة يوجــد � جســمها 
الصغــ[ هــذا أعضــاء داخليــة؟ أتعلــم أن لهــا 

دماغــ{؟
داخــل  مــا�  نــرى  أن  نحــن  نســتطيع  هــل 

النملــة؟ جســم 
و  الصغــ[ة  اFشــياء  يــرى  الــذي  البصــ[  ا� 
الكبــ[ة يــرى مــا� داخــل جســم هــذه النملــة 

ويــرى مــا الــذي يحــدث � جســمها.
صــوت  تســمع  هــل  النملــة  متشــي  عندمــا 

أقدامهــا؟
النملــة  صــوت  يســمع  أن  يســتطيع  أحــد  ال 
وهــي متشــي لكــن ا� الســميع الــذي يســمع 
كل شــئ يســمع صــوت دبيــب النملــة ويســمع 

اFســماك  أصــوات  ويســمع  النمــل  أصــوات 
وهــي � أعمــاق البحــار.

غرفــة   � وصديقــك  أنــت  تتحــدث  عندمــا 
مغلقــة،  النافــذة  و  مغلــق  والبــاب  لوحدكــم 
هــل تســتطيع والدتــك أن تســمعك وهــي � 
املطبــخ؟ هــل يســتطيع والــدك أن يســمعك 
أحــد  هنــاك  هــل  غرفتــه؟   � وهــو  يــراك  أو 

يســمعكم؟ أو  يراكــم 

ــا حتــى  ــرى أعمالن فــا� هــو الســميع البصــ[ ي
الطيبــة  أفعالنــا  يعلــم  و  النــاس  يرانــا   ¤ لــو 
وأعمالنــا الســيئة و يســمع مانقولــه حتــى لــو 
مانقولــه  يســمع  فهــو  النــاس،  يســمعنا   ¤
� قلوبنــا وحتــى مانفكــر بــه، و يســمع أقوالنــا 

الســيئة. وأقوالنــا  الطيبــة 

وا� يحــب الــكالم الطيــب ويحــب العمــل الطيــب 
الطيــب  الــكالم  يقولــون  الذيــن  عبــاده  يحــب  و 

ويعملــون اFعمــال الصاحلــة ،
ــا ا� حاســة الســمع وحاســة  وهــو الــذي رزقن
يرضيــه  فيمــا  نســتخدمها  أن  وأمرنــا  البصــر 

ويحبــه.
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يطبــع املربــي نســخة أو أكــs مــن التصميــم املرفــق، 
ثــم يطلــب مــن اFطفــال أن يرســموا علــى املكعــب 
ــة  ــل - بحــر - كهــف - منل ــى: لي ــدل عل ــة ت صــور� رمزي
ســوداء -  َرُجــل - يــدان تدعــوان - ريــاح - مطــر - نبــات 
جــاف -  وغــ[ ذلــك ، ثــم يطلــب مــن الطفل على حســب 
عمــره واســتيعابه أن يؤلــف قصــًة ترتبــط بأســماء ا� 
الســميع والبصــ[ مــن رســومات املكعــب ويرتبهــا ثــم 

يرويهــا علــى مــن حولــه.

اليوم السادس
هيا نقوم 

بنشاٍط ممتع

قصة

مكعبي
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صفحة طباعة
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التأكــد  النشــاط:  مــن  الهــدف 
الســميع  مفهــوم  فهــم  مــن 

الطفــل. لــدى  البصــ[ 

وصف النشاط: 
تكتــب أســماء أفــراد العائلــة � أوراق صغــ[ة ويتــم نsهــا 
واالختيــار منهــا مرتــان ، الــذي يخــرج اســمه � املــرة اFو� 
يكــون املســؤول عــن طــرح الســؤال ، واالســم الثــا¶ يكــون 
اســم الــذي يجيــب عــن اFســئلة ، ثــم يطلــب مــن اFول أن 
يســأل الثــا¶ ســؤاًال مرتبطــ{ بأســماء ا� الســميع والبصــ[، 
كمــا ميكــن اســتخدام ســاعة رمليــة للمتعــة والتحفيــز علــى 

ســرعة ا�جابــة. 

من اUسئلة املقªحة:
ما معنى أن ا� يسمع أو يبصر؟

اذكــر أمثلــة علــى أشــياء مــن حولنــا النســمع لهــا صوتــ{  
اFصــوات؟ جميــع  يســمعها  الســميع  ا�  لكــن 

هل تذكر آية ندعو فيها ا� بإسمه السميع أو البص[؟

اليوم السابع
هيا نتأمل

سني 

و جيم

العمر املناسب
+٩ سنوات
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اسم الله
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اليوم األول
هيا نتعلم 

معنى االسم

الدعـاء

الشاهد

لالسـتزادة
انقر لالنتقال إلى الرابط

موقع معرض 
 Pأسماء ا
احلسنى

وقفات تربوية
مع دعاء ليلة القدر

({ إِنَّ اهللَّ َكَن َعُفّواً َغُفوراً(}
النساء ٤٣

العفو

الذي يصفح عن الذنوب ، ويتجاوز عنها ، 
وهــو الــذي لــه العفــو الشــامل الــذي وســع مــا يصــدر مــن عبــاده مــن 

الذنــوب ، 
وأصل العفو احملو والطمس .

ــأس مــن  ــزول الي ــى ي ــ{ وإحســان{ حت ــو عــن املســيء كرم ــا� يعف ف
القلــوب وتتعلــق � رجائهــا بــا�

ومن آثار توحيد املسلم � � اسمه العفو :
علــى  وييســر  اجلاهلــني،  عــن  ويعــرض  ظلمــه،  عمــن  يعفــو  أن 

. لقائــه  عنــد  ا�  لعفــو  طلبــا  املعســرين 

اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ُتِحب¼ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي

٥٥
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نَــاۚ  َربََّنــا َواَل 
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
َِّســيَنا أ { َربََّنــا اَل تَُؤاِخْذنَــا إِن ن

ــا  ــن َقبْلَِن ــَن ِم ِي ــُه َعَ الَّ ــا َحَلَْت ا َكَم ــا إِْصً ــْل َعلَيَْن َتِْم
ــا  ــُف َعنَّ ــهِۖ  َواْع ِ ــا ب ــَة نَلَ ــا اَل َطاقَ ــا َم ــا َواَل ُتَّمِلَْن ۚ َربََّن
ــوِْم  ــا َعَ الَْق نَ ــا فَانُصْ ــَت َمْواَلنَ ن

َ
ــاۚ  أ ــا َوارَْحَْن ــْر نَلَ َواْغفِ

ــَن} الَْكفِرِي
البقرة ٢٨٦

ــِن  ــو َع ــادِهِ َوَيْعُف ــْن ِعَب ــَة َع ــُل اتلَّْوَب ِي َيْقَب ــَو الَّ { وَُه
ــوَن} ــا َتْفَعلُ ــُم َم ــّيَِئاِت َوَيْعلَ السَّ

سورة الشورى ٢٥

ــيَِّئاِت " أي ميحوهــا، وميحــو أثرهــا  " َوَيْعُفــو َعــِن السَّ
مــن العيــوب، ومــا اقتضتــه مــن العقوبــات، ويعــود 
قــط،  ســوء�  عمــل  مــا  كأنــه  كرميــ{  عنــده  التائــب 

ويحبــه ويوفقــه ملــا يقربــه إليــه.

اليوم الثاني
هيا نتدارس آياٍت 

من القرآن الكريم
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للصغار 
َعــْن َعاِئَشــَة رضــي ا� عنهــا َأنََّهــا َقاَلْت: َيا َرُســوَل 
ــِه، َأَرَأْيــَت ِإْن َواَفْقــُت َلْيَلــَة اْلَقــْدِر َمــا َأْدُعــو؟  َقــاَل:  اللَّ
ــُف  ــَو َفاْع ــب¼ اْلَعْف ــوٌّ ُتِح ــَك َعُف ــمَّ ِإنَّ ــَني: اللَُّه " َتُقوِل

َعنِّــي "
 سنن ابن ماجة ، صححه اFلبا¶

للكبار
حديــث عقبــة بــن عامــر رضــي ا� عنــه قــال : لقيت 
رســول ا� ملسو هيلع هللا ىلص  فأخــذت بيــده فقلــت يارســول ا� 
أخــ®¶ بفواضــل اFعمــال فقــال : ( يــا عقبــة صــل 
مــن قطعــك وأعــط مــن حرمــك وأعــرض عمــن 

ظلمــك ) 
رواه أحمد وصححه اFلبا¶

اليوم الثالث
هيا نتعلم من 

أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
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قــد قــص النبــي ملسو هيلع هللا ىلصقصــة رجــل أســرف 
ا�  فقبــل  وأنــاب  تــاب  ثــم  نفســه  علــى 

توبتــه، 
 � مســلم  ا�مــام  رواهــا  والقصــة 
صحيحــه عــن أبــي ســعيد اخلــدري رضــي 

قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  ا�  رســول  أن  عنــه  ا� 
(كان فيمــن كان قبلكــم رجــل قتــل تســعة 
وتســعني نفســ{، فســأل عــن أعلــم أهــل 
اFرض، فــُدلَّ علــى راهــب، فأتــاه فقــال: 
إنــه قتــل تســعة وتســعني نفســا، فهــل 

لــه مــن توبــة؟
فقال: ال. فقتله فكمل به مائة،

فــُدلَّ  اFرض،  أهــل  أعلــم  عــن  ســأل  ثــم 
ــة  ــل مائ ــه قت ــى رجــل عــا¤ ، فقــال: إن عل

نفــس، فهــل لــه مــن توبــة؟
وبــني  بينــه  يحــول  ومــن   ، نعــم   : فقــال 
التوبــة؟ انطلــق إ� أرض كــذا وكــذا، فــإن 
ا�  فاعبــد   ، ا�  يعبــدون  أناســا  بهــا 

اليوم الرابع
هيا نحيك قصة

للصغار
قصة الرجل 

والكلب

العمر املقªح  للكبار
+١٠ سنوات

معهــم ، وال ترجــع إ� أرضــك ، فإنهــا أرض 
. ســوء 

أتــاه  الطريــق  نَصــَف  إذا  حتــى  فانطلــق 
املــوت ، فاختصمــت فيــه مالئكــة الرحمــة 

، العــذاب  ومالئكــة 
 فقالــت مالئكــة الرحمــة : جــاء تائبــ{ مقبــًال 

ــه إ� ا� . بقلب
يعمــل   ¤ إنــه   : العــذاب  مالئكــة  وقالــت 

قــط. خــ[� 
 فأتاهــم مَلــٌك � صــورة آدمــي ، فجعلــوه 
بينهــم ، فقــال : قيســوا مــا بــني اFرضــني ، 

فــإ� أيتهمــا كان أدنــى فهــو لــه ، 
فقاســوه فوجــدوه أدنــى إ� اFرض التــي 
قــال  الرحمــة.  مالئكــة  فقبضتــه   ، أراد 
ــه ملــا  ــا أن ــَر لن ــادة : فقــال احلســن: ُذِك قت

أتــاه املــوت نــأى بصــدره).

٥٨
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تأصيــل   : النشــاط  مــن  الهــدف 
علــى  وتطبيقــه  العفــو  مفهــوم 

. الواقــع  مــن  مواقــف 
يطبــع   : النشــاط  طريقــة 
وتوضــح  املرفــق  التصميــم 
فكرتــه للطفــل ، ففــي خانــة 
اFمثلــة  لصــق  يتــم  افعــل 
ال  خانــة  و�  الصحيحــة 
تفعــل تلصــق املواقــف 

. اخلاطئــة 

اليوم الخامس
هيا نطبق بعًضا 

مام تعلمنا

افعل

وال تفعل
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صفحة طباعة

٦٠



اليوم السادس
هيا نقوم 

بنشاٍط ممتع

قلبي 
بالتوبة أنقى

الهــدف مــن النشــاط : بيــان أثــر املعصيــة 
والتوبــة علــى القلــب .

اUدوات : كأس زجاجي ، ماء ، لون أسود .

طريقة النشاط : 
١. تعبئة الكأس باملاء النظيف ، 

٢. يطلــب املربــي مــن الطفــل ذكــر اFعمــال التــي نقــوم بهــا � حياتنــا اليوميــة والتــي قــد 
ــة منكــر دون أن  تغضــب ا� عــز وجــل (كالكــذب، تأخــ[ الصــالة، ســماع املوســيقى، رؤي
ننكــره، وغــ[ ذلــك مــن اFعمــال التــي قــد تعــ±ض حيــاة الطفــل بصــورة متكــررة) ، ويتــم 

تقطــ[ قطــرات مــن اللــون اFســود � املــاء حتــى يصبــح املــاء معكــر�.
 ٣. نطلــب منــه أن يخ®نــا عمــا تعلــم مــن معــا¶ اســم ا� (العفــو) وكيــف نســتمد عفــو ا� 
عنــا، وماهــي اFعمــال الصاحلــة التــي أرشــدنا ا� لهــا والتــي يغفــر ا� بهــا ذنوبنــا وهــي 

(االســتغفار، التبكــ[ بالصــالة، والوضــوء ... ).

ــوات اخلمــس واجلمعــة  ــث : قــال ملسو هيلع هللا ىلص : "الصل ــر للطفــل بهــذه اFحادي كمــا ميكــن أن نذك
إ� اجلمعــة ورمضــان إ� رمضــان مكفــرات ملــا بينهــن إذا اجتنبــت الكبائــر " رواه مســلم، 
ــ{ فقــال أي رب  ــٌد ذنب ــب عب ــاَر" ،"إذا أذن ــُئ املــاُء الن ــة كمــا ُيْطِف ــُئ اخلطيئ ــُة ُتْطِف "الصدق
ــ{ يغفــر الذنــب ويأخــذ بــه ، قــد غفــرت  أذنبــت ذنبــ{ فاغفــر ¯ ، فقــال : علــم عبــدي أن لــه رب

ــث" رواه البخــاري ومســلم. ــدي .. احلدي لعب

ــي  ــم يبــني املرب ٤. نســكب مــاء نظيفــ{ علــى املــاء املعكــر حتــى يصفــو املــاء متامــ{ ، ث
للطفــل مــدى لطــف ا� بنــا إذ عّلمنــا اFعمــال التــي متحــو اخلطايــا وتعيــد للقلــب صفــاءه 
ونقــاءه فــا� هــو العفــو ســبحانه ، كمــا ميكــن أن نربــط هــذا بأثــر ا�ميــان بهــذا ا�ســم � 
ــإذا كان ا� عــز وجــل يغفــر ويعفــو عــن املســيء  ــا ، ف ــاس حولن ــا مــع الن ــا وتعاملن حياتن
فالواجــب علينــا أن نتصــف نحــن بهــذه الصفــات فــال منــ½ قلوبنــا باFحقــاد والكــره والغضــب 

وكل مــا يدنــس قلوبنــا.

العمر املقªح  
+٧ سنوات
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T جلســة فرديــة للمربــي مــع أحــد اFطفــال ، اطبــع 
رســمة القلــب املرفقــة وقــم بتغليفهــا ،  ثــم يطلــب 
منــه أن يتذكــر كل مايســتطيع تذكــره مــن مواقــف 
آذتــه أو أحزنتــه ويكتــب كل موقــٍف منهــا بقلــٍم ســبورة 
علــى القلــب ، ثــم يناقــش املربــي كل موقــٍف علــى 

حــده مــع الطفــل فُيســأل الطفــل :
هل كان املوقف متعمد�؟ 

ما الذي دفع صاحبك لقول أو فعل ذلك؟
هــذا  علــى  الظــن  وإحســان  اFعــذار  التمــاس  نطبــق  كيــف 

؟ املوقــف 
عصف ذهني : ماذا سيحدث لو عاملته باملثل؟

ماذا سيحدث لو أحسنت إليه.

ثم يسأله :
هــل يســتطيع أن يعفــو عــن اخملطــئ 

حتــى يرتــاح قلبــه مــن هــذا الشــعور املــؤذي ؟
هــل يســتطيع أن يســامح اجلميــع حتــى يصبــح قلبــه كّلــه 
ــدًلا مــن ازدحــام القلــب باملشــاعر  المعــ{، نظيفــ{ ، ومرتاحــ{ ، ب

املؤذيــة داخلــه؟

وكلمــا عفــا الطفــل عــن شــخٍص يتــم مســح املوقــف املــؤذي 
ــب مــن الطفــل  ــم نطل ــع املواقــف. ث معــه إ� أن تنتهــي جمي
بعدهــا أن يتأمــل كيــف أصبــح قلبــه أجمــل وأنظــف عندمــا 

عفــا وارتــاح مــن املشــاعر املؤذيــة، كمــا ميكــن أن نطلــب مــن الطفــل أن يرســم زهــور� 
داخــل القلــب أو وجهــ{ مبتســم{ ، ونذكــر للطفــل بعــد ذلــك أنــه وحتــى ليتحّقــق العفــو 
فالبــد أن ننســى املواقــف متاًمــا فــال نذّكــر بهــا اخملطــئ أو نســªجعها أو نســتغلها 

اليوم السابع
هيا نتأمل

قلبي 
مرتاح سليم

مــن  التحــرر    : النشــاط  مــن  الهــدف 
باالنتقــام  والرغبــة  احملزنــة  املواقــف 

واملســا¼ة. بالعفــو  والتنمــر 

العمر املقªح  
+٥ سنوات
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ــى نكمــل  ــات أســئلتنا حت ــر � إجاب ــا ونفك ســُنعِمل عقولن
ــة ســوي{. ــد اجلميل لوحــة العي

~عــداد اللعبــة قومــوا بقــص اFجــزاء � الصفحــة التاليــة ، 
وعنــد ا�جابــة علــى الســؤال قومــوا بوضــع بطاقــة ا�جابــة 

� املــكان الصحيــح حتــى تكتمــل اللوحــة

سؤال

و احتفال
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ما هو عيد الفطر؟
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لماذا سمي بعيد الفطر؟
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إىل هنا تنتهي حقيبتنا 

وينتهي مع تطبيقنا لها 

شهرنا املبارك الكريم

مشــروعكم  إثــراء   � وفقنــا  قــد  نكــون  أن  رجائنــا   ºجــل
ال±بــوي الرمضــا¶ ، كمــا ننتظــر بشــغف صــور تطبيقاتكــم 
ــف وميــض �  ــك عــ® منصــات كن ــة وذل Fنشــطة احلقيب

برامــج التواصــل ، علــى وســم #رمضان_كنــف
كما يسعدنا تقييمكم حلقيبتنا من خالل هذا الرابط

صــادق التحايــا والشــكر لكــم ولــكل مــن ســاهم � إعــداد 
هــذه احلقيبــة الرمضانيــة ، دمتــم � رعايــة ا� وحفظــه 

وتقبــل ا� منــا ومنكــم

فريق كنف وميض
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• موقع معرفة ا� 
• كتاب "و� اFسماء احلسنى فادعوه بها"

• شبكة اFلوكة
• موقع صيد الفوائد.

• موقع طريق ا�سالم.
• التفس[ امليسر للناشئة، املصباح املن[ � تهذيب

• تفس[ ابن كث[.
• تفس[ السعدي.

• إسالم ويب.
• الدرر السنية 
• كتاب الصوم.

• فتوى الشيخ ابن باز رحمه ا�.
• مدونة رياض اجلنة

• النهج اFسمى � شرح أسماء ا� احلسنى ، ¼مد 
احلمود النجدي

•  مدونة معلمة العلوم الشرعية وا�سالمية

املراجع
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