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الـــــمـــــقـــدمـــة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل ارشف االنبياء واملرسلني ،حممد املبعوث رمحة
للعاملني ،وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين.
ان املناهج الرتبوية اليوم هلا مدارسها املتنوعة ،والتي تعتمد عىل التجربة ،وربام نجحت يف
جمتمع دون آخر .اذ اهنا تعتمد عىل التجربة االرضية دون االعتامد عىل تعاليم السامء.
وكثري ًا ما يكون الوافد االجنبي يبهر العقول ،او لربام يتتلمذ املسلمون عىل تلك املدارس
غني يف املادة والتجربة ما يمأل عقولنا ويربمج حياتنا
فيتأثروا هبا ،وما دروا ان تراث االسالم ٌ
من قبل الوالدة اىل بعد املوت ،إال ان ابناء االسالم تعودوا عىل النصوص اجلاهزة وعىل
الربامج املقننة.
هال قرؤا تراثهم ،هال نظروا وقننوا ومنهجوا علومهم.
كيف وان الرشيعة كاملة ،واملناهج صادقة بل ومعصومة من اخلطأ حيث نزلت من اهلل العليم
احلكيم العامل بارسار ما خلق واملربمج ملناهج احلق.

وهذا واحد منها وهو ما قدمه رسول اهلل منهج العلم والعمل والذي يتم بثالث
خطوات متوالية(القراءة  ،العلم ،العمل).
اس ِم َر ِّب َك ا َّلذي
اخلطوة االوىل :القراءة :واول ما امر اهلل تعاىل به هو القراءةا ْق َر ْأ بِ ْ
َخ َلقوهو الربنامج اللغوي الذي يكون البوابة االوىل للطفل اىل عامل املعاين
والتفاهم ،والقرآن فصيح اللسان ،قوي البيان ،ضخم الربهان ،حمكم الفرقان.
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ثم علم بالقلم وامر االنسان بالكتابة التي حتفظ االفكار من الضياع.

واما اخلطوة الثانية وهي العلم وهو البيان وتفسري املعاين فان الطفل كلام كرب عمر ُه يتفتح ذهنه
ويبدأ بالفهم شيئ ًا فشيئ ًا وهلذا قال علامء الرتبية االسالمية( ،الطفل يف بداية التعليم حيفظ ثم يف
مرحلة الحقة يفهم ما حيفظ) ،والفهم من االمور املهمة التي تبني الطفل عقائديا وسلوكي ًا،
وهلذا جيب ان نحرص ان تكون املعرفة عىل منهج حممد وآل حممد وهلذا قال االمام الصادق:
(بادروا اوالدكم باحلديث قبل ان يسبقكم اليهم املرجئة) وهي فرقة ضالة من فرق املسلمني
وكم فرقة اليوم ضالة عن هنج احلق.
واما اخلطوة االخرية وهي(العمل) التطبيق كيف نطبق الرشيعة ومن هو القدوة يف تطبيقها
ال شك ان اهلل العليم احلكيم انزل النموذج القدوة مع القرآن كي يكون تطبيقه سلي ًام أال
وهو(املعصوم) من اخلطأ يف تطبيق املنهج وهو املتمثل(بالرصاط املستقيم) اي الطريق الذي
طبقه االنبياء واالوصياء وهلذا أمرنا اهلل تعاىل بطاعتهم وهذا املنهج املتكون من ثالث خطوات
هو املنهج الذي اعطاه رسول اهلل وكان يعلم به اصحابه إال انه مع االسف الشديد مل اجد
موجود يف مصادر الفريقني وهو ما ورد عن ايب عبد الرمحن
من عمل هبذا املنهج عل ًام ان املنهج
ٌ
السلمي(حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة اهنم كانوا يأخذون من رسول اهلل عرش ايات فال
يأخذون يف العرش االخر حتى يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل)(.)1
فهذا منهج رصيح واضح بثالث خطوات ال بد من اتباعه وال اجد من اتبع هذا املنهج من مجيع
بكر تطبق عىل كل املستويات من الصغري اىل الكبري حسب
الرتبويني االسالميني وهذه جتربة ٌ
مراحل الفهم وسوف نطبقها عىل اعظم سورة وهي ام الكتاب وهي سورة الفاحتة(السبع املثاين)
اخرتناها نموذج ًا لتطبيق املنهج النبوي الرتبوي يف املستوى االول وهو (مستوى االطفــــــال)
 6ويتلخص بام ييل:

 .1القراءة والكتابة :يعاين أطفالنا من النطق الصحيح واالمالء الصحيح فلو عودناهم عىل دقة
احلركات ،وخمارج احلروف سوف يكون الطفل فصيح ًا ،وورد يف االثر ان العرب كانت تبعث
باطفاهلا اىل البادية ليفصح لسانه ويقوى بنانه ،ثم تقوى يد ُه عىل الكتابة.
 .2العلم :يلقن الطفل املعلومات الصحيحة الواردة عن حممد وآل حممد فان قلب احلدث
كالورقة البيضاء يثبت ما يكتب فيها مع احلفظ والتكرار وهي تبني معتقداته وافكاره.
 .3العمل :قلام يرتجم املسلمون الرشيعة االسالمية اىل عمل ،وان نسبة تطبيق الرشيعة االسالمية
عىل ارض الواقع ضئيل نوع ًا ما سوى العبادات أما املعامالت واالخالقيات فمستوى تطبيقها
كله.
متفاوت ،حيتاج اىل انتباه ،فان االيامن عمل ُ
مالحظة للمعلم واملعلمة:
يف كل آية من سورة الفاحتة طبقنا املنهج الرتبوي النبوي الثالثي ،وهو(القراءة والعلم والعمل)
فعىل املعلم أن ال ينتقل من مرحلة اىل أخرى حتى يتقن الطالب املرحلة االوىل وهي القراء ًة
والكتابة مع احلركات بشكل متقن .ومع التكرار يف القرءة والكتابة ثم ينتقل اىل املرحلة الثانية
وهي فهم املعاين مع التصوير احليس للطفل فأن الطفل يأنس باملحسوس من خالل الصور
وعرض املصاديق لكل فقرة ثم ينتقل اىل املرحلة األخرية وهي التطبيق العميل ،ونعلم الطفل
كيف يرتجم الرمحة عىل أرض الواقع ،وكيف يسري عىل الرصاط املستقيم ويطيع االمام ،ونعلم
الطفل عىل متييز اخلري -املتمثل بالذين انعم اهلل عليهم -عن الرش املتمثل باملغضوب عليهم
والضالني.
كام وهنيب باالخوة واالخوات ان حيرصوا عىل حفظ النصوص القرآنية والروائية يف هذا النموذج
واستظهارها .فان هذا الربنامج حيتوي عىل القرآن واحلديث والعقائد واالداب والقصة وفق
منهج مرتب ومصور ومعبرِّ .
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اخالق رسول اهلل مع االطفال

َك َ
ان ال َّنبِ ُّي إِ َذا َأ ْص َب َح َم َس َح َعلىَ ُر ُء ِ
وس ُو ْل ِد ِه َو ُو ْل ِد
ُو ْل ِده()2.
َع ْن االمام الصادقَ ع ْن آ َبائِ ِهَ ع ِن ال َّنبِ ّيَ ق َ
ال:
خ ٌس َل ْس ُت بِتَا ِر ِك ِه َّن َح َّتى المْ َ�َم�اَ ِ
ت َ ...و َت ْس ِل ِ
يمي َعلىَ
مَ ْ
الص ْب َي ِ
ان لِت َُك َ
ون ُس َّن ًة ِم ْن َب ْع ِدي(.)3
ِّ
َع ْن االمام الصادق عن َر ُس ُ
ول اللَ :م ْن َق َّب َل َو َلدَ ُه
َب اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل َل ُه َح َس َن ًة َو َم ْن َف َّر َح ُه َف َّر َح ُه اللهَّ ُ َي ْو َم
َكت َ
آن ُد ِع َي بِالأْ َ َب َو ْي ِن َف ُي ْك َس َي ِ
ا ْل ِق َيا َم ِة َو َم ْن َع َّل َم ُه ا ْل ُق ْر َ
ان ُح َّلتَينْ ِ
يِء ِم ْن ُنو ِر مِ َ
ها ُو ُجو ُه َأ ْهلِ الجْ َ َّن ِة(.)4
ُيض ُ
قال االمام الصادق َ :يحُ ْ َف ُظ الأْ َ ْط َف ُ
ال بِ َأ ْعماَ ِل آ َبائِ ِه ْم َكماَ
َح ِف َظ اللهَّ ُ ا ْل ُغلاَ َمينْ ِ بِ َصلاَ ِح َأبِي ِهم(.)5
عن االمام الصادق قال موسى بن عمرانَ :يا َر ِّب
َأ ُّي الأْ َ ْعماَ ِل َأ ْف َض ُل ِع ْندَ َك َف َق َ
ال ُح ُّب الأْ َ ْط َف ِ
ال َفإِنيِّ َف َط ْر هُ ُت ْم
َعلىَ َت ْو ِح ِ
يدي َفإِ ْن َأ َم ُّت ُه ْم َأ ْد َخ ْل ُت ُه ْم بِ َرحمْ َ تِي َج َّنتِي(.)6
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مراحل الرتبية ثالث

قال االمام ال�صادق :ال ـغـ ــالم

()7

يلعب �سبع �سنني

ويتعلم الكتاب �سبع �سنني

ويتعلم احلالل واحلرام �سبع
�سنني

7-1سنة

14-7سنة

21-14سنة
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أساس الرتبية ثالث

قال ر�سول اهلل :ا ّدبوا اوالدكم على ثالث خ�صال(:)8
نبيكم
ّ
حب ّ
وحب اهل
بيته
وتالوة
القر�آن
هل تعلم ان الولد
البار خري استثمار
10

اللهم ارزقين حبك وحب من حيبك

َ
القرآن
ولدك
َعلم َ
وال���ق� ُ
يعلمه
��رآن
ُ
َ
خري
كل ٍ

منهج رسول اهلل القرآني
يـتـم بـثـالث
خطـوات

القرا
ء
ة
الـ ـعـ ـل ـ ــم ا

ل ـ ـع ـ ـم ـ ـ ـل

كان رسول اهلل يعلم اصحابه القرآن عرش آيات ،عرش آيات ما ينتقل اىل العرش االخر حتى يعلمهم
القراءة والعلم والعمل بها
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الــبــســمــلــة

 -1ق ـ ــراء ًة و ك ـ ـت ــابـ ــة

الرحي م
ِس ِم هَّ ِ
الر ْح ِ
بْ
من َّ
الل َّ

�إقر�أ()10مرات مع احلركات

اكتب()10مرات مع احلركات.................................................. :

 -2الـ ـعـ ـل ــم(الـ ـتـ ـفـ ـ�س ـي ــر)
قال االمام العسكريَ :أ ْي َأ ْس َت ِعنيُ َعلىَ ُأ ُمو ِري ُك ِّل َها بِاللهَّ(.)9
للمعلم :تكرار البسملة قراءة وكتابة ونعلم الطفل اهنا أمان وبركة ورمحة نعود الطفل عىل ذلك ونلقنه معناها.
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 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا
ال لمَ ْ ُي ْذ َك ْر «بِ ْس ِم اللهَّ ِ» ِف ِ
قال االمام عيلُ :ك ُّل َأ ْم ٍر ِذي َب ٍ
يه َف ُه َو َأ ْبترَ
امر مهم(.)10
ذي بال :اي ٌ
ابرت :اي مقطوع من الربكة.

.

قال االمام العسكريُ :ك ُّل َأ ْم ٍر َي ْع َم ُل ُهَ -ي ْبدَ ُأ ِف ِ
يم» َفإِ َّن ُه
الر ِح ِ
الرحمْ ِن َّ
يه بِـ«بِ ْس ِم اللهَّ ِ َّ
ار ُك َل ُه ِفيه()11.
ُي َب َ

آداب الطعام

الط َع َام َف ُق ْل بِ ْس ِم اللهَّ ِ فيِ َأ َّولِ ِه َو ِ
قال االمام الصادق :إِ َذا َأ َك ْل َت َّ
آخ ِره( )12.
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14

اقر�أ

واكتب

اكل

وا�شرب

ارك�ض

والعب

اقوم

واقعد

ب�سم
اهلل

ب�سم
اهلل

ب�سم
اهلل

ب�سم
اهلل

ب ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ــب�سـ ـ ـم ـ ـل ـ ــة

دخل رجل عىل امري املؤمنني وبني يديه كريس ،فأمره باجللوس ،فجلس عليه ،فامل به حتى سقط عىل رأسه
فخرج الدم من رأسه.فأمر امري املؤمنني بامء ،فغسل عنه ذلك الدم

ثم قال:

وما ذنبي؟
ما أصاب املؤمن من
ٍ
بالء فبذنب
تركت حني جلست ان
الرحيم
الرحمْ ِن َّ
تقول :بِ ْس ِم اللهَّ ِ َّ
اذن تحُ صن بذلك و َت ْس َعدُ

ال اتركها
()13

15

احلمد هلل رب العاملني

 -1ق ـ ــراء ًة و ك ـ ـت ــابـ ــة

ا ْل َح ْم ُد للِ هَّ ِ َر ِّب ا ْلعا َلمين

�إقر�أ()10مرات مع احلركات

اكتب............................................................. :

 -2الـ ـعـ ـل ــم(الـ ـتـ ـفـ ـ�س ـي ــر)

احلمدُ هلل :الشكر هلل عىل كل نعمة(.)14
رب :مالكهم وخالقهم ورازقهم.
العاملني :مجيع اخلالئق من البرش واملالئكة والشجر واحليوان واجلامد.
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 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا
اداب الطعام
كان االمام السجاد اذا أكل طعام ًا
قال :احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا(.)15

اداب العطا�س
قال امري املؤمنني :من قال اذا
عطس(الحْ َ ْمدُ لِ ّل َـ ِه َر ِّب ا ْلعالمَ ني) مل
جيد وجع االذنني واالرضاس(.)16

تسميت العاطس(يرمحك اهلل)(.)17

17

ت�سبيح فاطمة الزهراء
قال االمام الصادق :إنا نأمر
صبياننا بتسبيح فاطمة كام

نأمرهم بالصالة(.)18

ت�سبيحات

هراء
الز

اهلل اكرب
34

احلمد هلل
33
سبحان اهلل
33

سيدة نساء
العاملني
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أشرتي لولدك سبحة وتربة وسجادة

ال ـ ـ ـن ـ ـ�شـ ـي ـ ــد
أج��رن��ا م��ن لظى ال��ن�يران ي��ا رمح��ن ي��اراح��م

إهل���ي ب��امل��ي��ام�ين ه����دايت م���ن ب��ن��ي ه��اش��م
ب��خ��ات��م ال��ن��ب��ي�ين أيب ال��وح��ي أب���ا القاسم

بمن ص��ام بمن ص�لى بمن ص��دق باخلاتم
ب��م��ن آث���ر ب��ال��ق��رص ث�لاث�� ًا وط���وى صائم

أج��رن��ا م��ن لظى ال��ن�يران ي��ا رمح��ن ي��اراح��م

بمن ُردت ل��ه الشمس ببابل وامل�ل�ا عامل

بحق البضعة ال��زه��راء سيدة النساء فاطم
وب��امل��س��م��وم وامل��ق��ت��ول ظ��ل ً
�ما فألعن الظامل
أج��رن��ا م��ن لظى ال��ن�يران ي��ا رمح��ن ي��اراح��م

وب��ال��س��ج��اد وال��ب��اق��ر وال��ص��ادق والكاظم

ط���وس ٌ
ٍ
ع�ل�ي واب��ن��ه ال��ع��امل
وب��امل��س��م��وم يف
ب��ح��ق ال��ع��س��ك��ري�ين م���ع امل��ن��ت��ظ��ر ال��ق��ائ��م

أج��رن��ا م��ن لظى ال��ن�يران ي��ا رمح��ن ي��اراح��م
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الــرحــمــن الــرحــيــم

 -1ق ـ ــراء ًة و ك ـ ـت ــابـ ــة

�إقر�أ()10مرات مع احلركات

حيم
الر ْح ِ
من َّ
َّ
الر ِ

اكتب............................................................. :

 -2الـ ـعـ ـل ــم(الـ ـتـ ـفـ ـ�س ـي ــر)
الرحمن بــجـمــيــع خــلقــه

()19

20

الرحيم بامل�ؤمنني خا�صة

يا راحم الطفل ال�صغيــر

يا راحم ال�شيخ الـــكبــيــر

يا راحم الــمـــ�ســاكـــيــــن
كل دعاء يبدأ بالصالة عىل حممد ِ
وآل حممد
وكل دعاء ينتهي برمحتك يا ارحم الرامحني

21

 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا
قال رسول اهلل:

محو َن يرمحه ُم الرمحن
الرا

قــال رســول اهلل:

22

ارمحوا من يف االرض
()20
يرمحكم من يف السامء

وقروا

كباركم

ارحموا

�صغاركم

ارحموا

�ضعفاءكم

ارحموا

مر�ضاكم

ارحموا

�أمواتكم
بال�صدقة
23

 -1ق ـ ــراء ًة و ك ـ ـت ــابـ ــة

كان االمام الرضا حيب ان يكررها
�إقر�أ()10مرات مع احلركات

اكتب............................................................. :

 -2الـ ـعـ ـل ــم(الـ ـتـ ـفـ ـ�س ـي ــر)
قال امري املؤمني :مالك يوم الدين  -مالك يوم احلساب

()21

24

 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا
ق��ال االم���ام الرضا:
م��ال��ك ي���وم ال��دي��ن :هو
اقرار هلل بالبعث واحلساب
ٌ
أي ن��ؤم��ن ب��ي��وم القيامة
ون��ؤم��ن ب��اجل��ن��ة وال��ن��ار
قال االمام الصادق:
االي�م�ان ع��م ٌ
���ل���ه(.)22
��ل ُك ُ

إِ َّن أْ َ
رار َلفي َنعيم
ال ْب َ

حاب ال َّنا ِر
ال َي ْس َتوي َأ ْص ُ
حاب
حاب الجْ َ َّن ِة َأ ْص ُ
َو َأ ْص ُ

الجْ َ َّن ِة ُه ُم ا ْلفائِ ُزون)23(
ق����ال رس�����ول اهلل:
شيعة عيل هم الفائزون
ومبغض عيل و ذريته هم
أص���ح���اب ال����ن����ار(.)24

ار َلفي َجحيم
َوإِ َّن ا ْل ُف َّج َ
25

 -1ق ـ ــراء ًة و ك ـ ـت ــابـ ــة

كان النبي يكررها مائة مرة
�إقر�أ()10مرات مع احلركات

اكتب............................................................. :

 -2الـ ـعـ ـل ــم(الـ ـتـ ـفـ ـ�س ـي ــر)
إياك نعبد :اي لك نصيل وحدك ال رشيك لك
()25
وإياك نستعني :اي نطلب املعونة عىل طاعتك وعبادتك
26

 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا

للـــحـــفـــظ

قــ
ــال االمام الباقرُ :بنِ َي
ل اَ
اْ إ
ِ ْ�سل ُم َع َلى َخ ْم� ٍس َع َلى ال َّ�ص اَل ِة َو
الز َ
َّ كا ِة َو ال َّ�ص ْو ِم َو ا حْ َل ِّج َو ا ْل َولاَ َيةِ َو مَ ْل
ُي َنا َد بِ�ش ْ 
َيءٍ َك َما نُو ِد َي بِا ْل َولاَ َيةِ .
َف�أَ َ َ
َ
خذ ال َّنا� ُس ِب�أ ْر َب ٍع َو َت َر ُكوا َه ِذ ِه
َي ْعنِي ا ْل َولاَ َي َة(.)26
قال االمام الباقر :بني االسالم عىل مخس:

1

ال�صالة
()27
عمود الدين
27

28

2

الزكاة
ح�صنوا اموالكم
()28
بالزكاة

3

ال�صوم
ال�صوم ُج ٌ
نة
()29
من النار

4

احلج
قال ر�سول اهلل:
()30
ثوابه اجلنة
احلج
ُ

5

الوالية

�أَطيعوا اللهَّ َ و �أَ
طيعوا الر ُ�س َ
ول
َ
ُ
ُ
َّ
ُ
الَ ْم ِر مِ ْن ُك ْم
ول ْ أ
َو �أ يِ

()31

()32

قال رسول اهلل :ومن اطاع علي ًا فقد اطاعني ومن أطاعني فقد اطاع اهلل(.)33
29

بطلب املعونة منه

بحول اهلل
�أقوم و�أقعد

اهلل يطعمنا
وي�سقينا حتى ن�صلي
ون�صوم
30

اهلل يرزقنا
حتى نزكي �أموالنا

اهلل يحمينا
من الربد واملطر
اهلل يحمينا من
ال�شم�س واحلر

اهلل
ي ــرب ـي ـنــا
31

اهدنا الصراط املستقيم

 -1ق ـ ــراء ًة و ك ـ ـت ــابـ ــة

الص َ
قيم
ْاه ِدنَا ِّ
راط ا ْل ُم ْس َت َ
�إقر�أ()10مرات مع احلركات

اكتب............................................................. :

 -2الـ ـعـ ـل ــم(الـ ـتـ ـفـ ـ�س ـي ــر)
اهدنا الرصاط املستقيم :اي ارشدنا للطريق احلق وهو معرفة االمام وطاعته(.)34

32

 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا
َ
طيعوا َ
الر ُس َ
َق َ
ول الأْ َ ْم ِر ِم ْن ُكم )35(أويل االمر هم آل حممد
ال َت َع
ول َو ُأ يِ
اهلل َو َأ ُ
الأ ُ
طيعوا َّ

اهلل ربنا

حممد نبينا
ٌ

فاطمة �سيدتنا

علي �إمامنا
ٌ

للمعلم :كل صورة هلا حكاية فيا حبذا يقص املعلم حكايتها

33

احل�سن �إمامنا

ال�سجاد �إمامنا

34

احل�سني �إمامنا

الباقر �إمامنا

ال�صادق �إمامنا

الكاظم �إمامنا

الر�ضا �إمامنا

اجلواد �إمامنا

35

36

الهادي �إمامنا

الع�سكري �إمامنا
ُ

املهدي �إمامنا

عجل اهلل تعاىل فرجه

الساعة و يف ّ
ولي ًا و حافظ ًا
لوليك ّ
ال ّل ّ
احلجة بن احلسن صلواتك عليه و عىل آبائه يف َهذه ّ
كل ساعة ّ
هم كن ّ
وقائد ًا و نارص ًا و دليلاً و عين ًا ح ّتى تسكنه أرضك طوع ًا و مت ّتعه فيها طويال برمحتك يا ارحم الرامحني(.)36

ُ
الرصاط رصاطان :رصاط يف الدنيا ورصاط يف االخرة(.)37
قال االمام الصادق:

اما الرصاط

يف الدنيا :فهو معرفة
االمام واالقتداء به

ورصاط يف اآلخرة:
فهو جرس جهنم يف
االخرة

مر عىل اجلرس ومن مل يعرف االمام ومل يطيعه وقع يف جهنم.
من عرف االمام
ُ
وأطاعه َّ

37

صراط الذين انعمت عليهم

 -1ق ـ ــراء ًة و ك ـ ـت ــابـ ــة

َ
َ
ِص َ
ذين أن َْع ْم َت َعل ْي ِهم
راط ا َّل َ
�إقر�أ()10مرات مع احلركات

اكتب............................................................. :

 -2الـ ـعـ ـل ــم(الـ ـتـ ـفـ ـ�س ـي ــر)
ٍ
حممد وشيعتهم.
رصاط الذين انعمت عليهم :اي ارشدنا اىل طريق حممد وآل
قال االمام الصادقَ :أ ْع َظ ُم نِ َع ِم اللهَّ ِ َعلىَ َخ ْل ِق ِه َو هي َولاَ َي ُتنَا(.)38
38

 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا
يكون بثالث خطوات:

1
ـعــ
ن

ـهـ

ال َّل ُه َّم َع ِّر ْفنِي َن ْف َس َك َفإِ َّن َك إِ ْن لمَ ْ ُت َع ِّر ْفنِي َن ْف َس َك

لمَ ْ َأ ْع ِر ْف َنبِ َّي َك ال َّل ُه َّم َع ِّر ْفنِي َر ُسو َل َك َفإِ َّن َك إِ ْن لمَ ْ ُت َع ِّر ْفنِي
َك ال َّل ُه َّم َع ِّر ْفنِي ُح َّجت َ
َر ُسو َل َك لمَ ْ َأ ْع ِر ْف ُح َّجت َ
َك َفإِ َّن َك إِ ْن
لمَ ْ ُت َع ِّر ْفنِي ُح َّجت َ
َك َض َل ْل ُت َع ْن ِدينِي(.)39

نـ
طي

عهـ

ــــــ

3

قال تعاىلُ  :ق ْل ال َأ ْس َئ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه
()40
َأ ْجر ًا إِ َّ
ال المْ َ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْربى

ـم

نـ

حـ

بهـ

ــــــ

ـم

رف

2

ـم

التويل هلل ولرسوله والذين آمنوا

قال تعاىلَ :
طيعوا
طيعوا اللهَّ َ َو َأ ُ
أ ُ
()41
الر ُس َ
ول الأْ َ ْم ِر ِم ْن ُك ْم
ول َو ُأ يِ
َّ
39

غري املغضوب عليهم

 -1ق ـ ــراء ًة و ك ـ ـت ــابـ ــة

وب َع َل ْي ِهم
َغ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُض ِ
�إقر�أ()10مرات مع احلركات

اكتب............................................................. :

 -2الـ ـعـ ـل ــم(الـ ـتـ ـفـ ـ�س ـي ــر)
غري املغضوب عليهم :اي اليهود والنواصب واملعاندين ألوامر اهلل(.)42

40

 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا :التربي من املغ�ضوب عليهم
ال نعمل عم ً
ال ُيغضب اهلل تعاىل
عقوق
الوالدين

ُيغ�ضب
الله

ترك
ال�صالة

ُيغ�ضب
الله

الكذب

ُيغ�ضب
الله

الغناء

ُيغ�ضب
الله

ال�سارق

ُيغ�ضب
الله

الغ�ش

ُيغ�ضب
الله
41

وال الــضــالــيــن

 -1ق ـ ــراء ًة و ك ـ ـت ــابـ ــة

الضا ِّلين
َو َال َّ
�إقر�أ()10مرات مع احلركات

اكتب............................................................. :

 -2الـ ـعـ ـل ــم(الـ ـتـ ـفـ ـ�س ـي ــر)
الضالني :اي النصارى والشاكني الذين ال يعرفون االمام(.)43

42

 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا :التربي من ال�ضالني

الذين ال
يعرفون
اهلل

من
ال�ضالني

الذين ال
يعرفون
الر�سول

من
ال�ضالني

الذين ال
يعرفون
الإمام

من
ال�ضالني

الذين
يعبدون
اال�صنام

من
ال�ضالني

الذين
يعبدون
غري اهلل

من
ال�ضالني

الذين
ال يعرفون
احلالل واحلرام

من
ال�ضالني

43

 -3الـ ـعـ ـمـ ــل ب ـ ـهـ ــا
َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ فيِ َق ْو ِل اللهَّ ِ َع َّز َو
َج َّل -صرِ َ
ين َأن َْع ْم َت َع َل ْي ِه ْم
اط ا َّل ِذ َ

َغيرْ ِ المْ َغْ ُض ِ
وب َع َل ْي ِه ْم َو لاَ َّ
الضا ِّلنيَ
َق َ
ين َأن َْع ْم َت
الِ :ش َيع ُة َعليِ ٍّ  ا َّل ِذ َ
َع َل ْي ِه ْم بِ َولاَ َي ِة َعليِ ِّ ْب ِن َأبيِ َطالِ ٍ
ب
لمَ ْ َيغْ َض ْب َع َل ْي ِه ْم َو لمَ ْ َي ِض ُّلوا(.)44

للمعلم :حتدث لالطفال عن هذه الصورة

44

املغضوب عليهم

الصراط املستقيم
الكتاب
العترة

الــــــــــضــــالــــــيـــن

الشيعة

الـمـوالـيـن
صراط الذين انعمت عليهم

45

الــــهـــــوامــــــش

ت

ا�سم الكتاب

امل�ؤلف

اجلزء وال�صفحة

ببليوغرافيا الكتاب

1

بحار االنوار

العالمة املجليس

ج 89ص106

ط1403 ،2هـ  ،بريوت

3

اخلصال

الشيخ الصدوق

ج 1ص 272ح13

ط1403 ،1هـ  ،قم

2

عدة الداعي

4

الكايف

6

املحاسن

8

مسند االمام عيل

ابن فهد احليل ،أمحد بن حممد

ص89

الكليني

ج 16ص 49ب بر االوالد ح1

ط1407 ،4هـ  ،طهران

ج 1ص 293ب 47ح453

ط1371 ،2هـ  ،قم

5

تفسري العيايش

العيايش ،حممد بن مسعود

ج 2ص 338ح65

7

الكايف

الكليني

ج 6ص 47ب تأديب الولد ح3

9

الربقي

السيد حسن القبانجي

ج 9ح 10020

تفسري االمام العسكري املنسوب اىل العسكري

ص 21ح5

 11تفسري االمام العسكري املنسوب اىل العسكري

ص 25ح7

 10تفسري االمام العسكري املنسوب اىل العسكري
12

املحاسن

الربقي

14

تفسري القمي

عيل بن إبراهيم

 13تفسري االمام العسكري املنسوب اىل العسكري
15

46

املحاسن

الربقي

ص 25ح7

ط1407 ،1هـ ،دار الكتب االسالمية

ط1422 ،1هـ  ،طهران
ط1407 ،4هـ  ،طهران

ط1421 ،1هـ  ،مؤسسة االعليمي
ط1409 ،1هـ  ،إيران  -قم
ط1409 ،1هـ  ،إيران  -قم
ط1409 ،1هـ  ،إيران  -قم

ج 2ص 432ب 34ح259

ط1371 ،2هـ  ،قم

ج 1ص 28تفسري سورة الفاحتة

ط1404 ،3هـ  ،قم

ص 25ح7

ج 2ص 436ب 34ح277

ط1409 ،1هـ  ،إيران  -قم
ط1371 ،2هـ  ،قم

16

الكايف

الكليني

ج 2ص 655ح15

18

الكايف

الكليني

ج 3ص 343ح13

20

عوايل اللئايل

17

الكايف

19

تفسري القمي

عيل بن إبراهيم

21

تفسري القمي

عيل بن إبراهيم

الكليني

ج 2ص 645ب التسليم ح10

ط1407 ،4هـ  ،طهران

ج 1ص 28مقدمة املصنف

ط1404 ،3هـ  ،قم

ج 1ص28

ط1407 ،4هـ  ،طهران

ج 1ص 361ب الراء ح42

ط1405 ،1هـ  ،قم

22

تفسري العيايش

العيايش ،حممد بن مسعود

ج 1ص 63ح115

ط1422 ،1هـ  ،طهران

24

أمايل الصدوق

ابن بابويه ،حممد بن عيل

ص 89املجلس العرشون ح1

ط1418 ،6هـ  ،طهران

26

الكايف

الكليني

ج 2ص 18ح1

ط1407 ،4هـ  ،طهران

28

الكايف

30

 23سورة احلرش آية 20

ابن أيب مجهور

ط1407 ،4هـ  ،طهران

 25تفسري االمام العسكري املنسوب اىل العسكري
27

املحاسن

الربقي

29

الكايف

الكليني

ص 39ح15

ج 1ص 44ب 44ح60

ط1404 ،3هـ  ،قم

ط1409 ،1هـ  ،إيران  -قم
ط1371 ،2هـ  ،قم

الكليني

ج 4ص 61ب النوادر ح5

ط1407 ،4هـ  ،طهران

مستدرك الوسائل

حسني بن حممد تقي

ج 8ص 7ب 1ح8917

ط1408 ،1هـ  ،قم

32

الكايف

الكليني

ج 1ص 420ح42

ط1407 ،4هـ  ،طهران

34

تفسري القمي

ج 1ص 28تفسري سورة الفاحتة

ط1404 ،3هـ  ،قم

31
33
35

سورة النساء آية 59

معاين االخبار
سورة النساء آية 59

ابن بابويه ،حممد بن عيل
عيل بن إبراهيم

ج 2ص 19ح5

ص 337ح1

ط1407 ،4هـ  ،طهران

ط1403 ،1هـ  ،قم

47

36

الكايف

38

بصائر الدرجات

37

تأويل االيات

39

الكايف

 40سورة الشورى آية23

الكليني

اإلسرتآبادي ،عيل

الصفار ،حممد بن حسن
الكليني

 41سورة النساء آية59

 42تفسري االمام العسكري املنسوب اىل العسكري
43
44

48

تفسري القمي

تفسري فرات الكويف

عيل بن إبراهيم

الكويف ،فرات بن إبراهيم

ج 4ص 162ح4

ط1407 ،4هـ  ،طهران

ج 1ص 81ب 12ح3

ط1404 ،2هـ  ،ايران-قم

ص30

ج 1ص 337ب يف الغيبة ح5

ط1409 ،1هـ  ،ايران-قم
ط1407 ،4هـ  ،طهران

ص 575ح338

ط1409 ،1هـ  ،إيران  -قم

ج 1ص52

ط1410 ،1هـ  ،طهران

ج 1ص29

ط1404 ،3هـ  ،قم

