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الـــــمـــــقـــدمـــة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل ارشف االنبياء واملرسلني، حممد املبعوث رمحة 
للعاملني، وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين.

التجربة، وربام نجحت يف  تعتمد عىل  املتنوعة، والتي  اليوم هلا مدارسها  الرتبوية  املناهج  ان 
جمتمع دون آخر. اذ اهنا تعتمد عىل التجربة االرضية دون االعتامد عىل تعاليم السامء.

املدارس  تلك  عىل  املسلمون  يتتلمذ  لربام  او  العقول،  يبهر  االجنبي  الوافد  يكون  ما  وكثريًا 
فيتأثروا هبا، وما دروا ان تراث االسالم غنٌي يف املادة والتجربة ما يمأل عقولنا ويربمج حياتنا 
وعىل  اجلاهزة  النصوص  عىل  تعودوا  االسالم  ابناء  ان  إال  املوت،  بعد  اىل  الوالدة  قبل  من 

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(. 

اخلطوة االوىل: القراءة:  واول ما امر اهلل تعاىل به هو القراءةاْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّذي 
املعاين  عامل  اىل  للطفل  االوىل  البوابة  يكون  الذي  اللغوي  الربنامج  َخَلقوهو 

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 عمرُه يتفتح ذهنه 
ويبدأ بالفهم شيئًا فشيئًا وهلذا قال علامء الرتبية االسالمية، )الطفل يف بداية التعليم حيفظ ثم يف 
الطفل عقائديا وسلوكيًا،  تبني  التي  املهمة  مرحلة الحقة يفهم ما حيفظ(، والفهم من االمور 
 :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.
تطبيقها  يف  القدوة  هو  ومن  الرشيعة  نطبق  كيف  التطبيق  وهي)العمل(  االخرية  اخلطوة  واما 
أال  سلياًم  تطبيقه  يكون  كي  القرآن  مع  القدوة  النموذج  انزل  احلكيم  العليم  اهلل  ان  شك  ال 
الذي  الطريق  اي  املستقيم(  املتمثل)بالرصاط  املنهج وهو  تطبيق  اخلطأ يف  وهو)املعصوم( من 
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 
من عمل هبذا املنهج علاًم ان املنهج موجوٌد يف مصادر الفريقني وهو ما ورد عن ايب عبد الرمحن 
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 
الرتبويني االسالميني وهذه جتربة بكٌر تطبق عىل كل املستويات من الصغري اىل الكبري حسب 
مراحل الفهم وسوف نطبقها عىل اعظم سورة وهي ام الكتاب وهي سورة الفاحتة)السبع املثاين( 
اخرتناها نموذجًا لتطبيق املنهج النبوي الرتبوي يف املستوى االول وهو )مستوى االطفــــــال(  

           ويتلخص بام ييل:
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 1. القراءة والكتابة: يعاين أطفالنا من النطق الصحيح واالمالء الصحيح فلو عودناهم عىل دقة 
احلركات، وخمارج احلروف سوف يكون الطفل فصيحًا، وورد يف االثر ان العرب كانت تبعث 

باطفاهلا اىل البادية ليفصح لسانه ويقوى بنانه، ثم تقوى يدُه عىل الكتابة.
احلدث  قلب  فان  حممد  وآل  حممد  عن  الواردة  الصحيحة  املعلومات  الطفل  يلقن  العلم:   .2

كالورقة البيضاء يثبت ما يكتب فيها مع احلفظ والتكرار وهي تبني معتقداته وافكاره.
3. العمل: قلام يرتجم املسلمون الرشيعة االسالمية اىل عمل، وان نسبة تطبيق الرشيعة االسالمية 
عىل ارض الواقع ضئيل نوعًا ما سوى العبادات أما املعامالت واالخالقيات فمستوى تطبيقها 

متفاوت، حيتاج اىل انتباه، فان االيامن عمل كلُه.
مالحظة للمعلم واملعلمة:

يف كل آية من سورة الفاحتة طبقنا املنهج الرتبوي النبوي الثالثي، وهو)القراءة والعلم والعمل(
القراءًة  املرحلة االوىل وهي  الطالب  يتقن  ينتقل من مرحلة اىل أخرى حتى  املعلم أن ال  فعىل 
والكتابة مع احلركات بشكل متقن. ومع التكرار يف القرءة والكتابة ثم ينتقل اىل املرحلة الثانية 
الصور  خالل  من  باملحسوس  يأنس  الطفل  فأن  للطفل  احليس  التصوير  مع  املعاين  فهم  وهي 
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 
عليهم  باملغضوب  املتمثل  الرش  عن  عليهم-  اهلل  انعم  بالذين  -املتمثل  اخلري  متييز  عىل  الطفل 

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 ومعربِّ
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اخالق رسول اهلل مع االطفال

ُوْلِد  َو  ُوْلِدِه  ُرُءوِس  َعىَل  َمَسَح  َأْصَبَح  إَِذا    بِيُّ النَّ َكاَن 
ُوْلِده)2(  .

َقاَل:   بِّي النَّ َعِن   آَبائِِه َعْن   الصادق االمام  َعْن 
َعىَل  َتْسِليِمي  َو   ... ِت  ــامَ امْلَ َحتَّى  بَِتاِرِكِهنَّ  َلْسُت  ٌس  َخْ

ًة ِمْن َبْعِدي)3(. ْبَياِن لَِتُكوَن ُسنَّ الصِّ
َل َوَلَدُه  َعْن االمام الصادق عن َرُسوُل اهلل: َمْن َقبَّ
َيْوَم   ُ اهللَّ َحُه  َفرَّ َحُه  َفرَّ َمْن  َو  َحَسَنًة  َلُه  َجلَّ  َو  َعزَّ   ُ اهللَّ َكَتَب 
َتنْيِ  َبَوْيِن َفُيْكَسَياِن ُحلَّ َمُه اْلُقْرآَن ُدِعَي بِاأْلَ اْلِقَياَمِة َو َمْن َعلَّ

ِة)4(. نَّ ا ُوُجوُه َأْهِل اجْلَ ُيِض ُء ِمْن ُنوِرِهَ
ْطَفاُل بَِأْعاَمِل آَبائِِهْم َكاَم  َفُظ اأْلَ قال االمام الصادق:َ  حُيْ

ُ اْلُغاَلَمنْيِ بَِصاَلِح َأبِيِهام)5(. َحِفَظ اهللَّ
عن االمام الصادق قال موسى بن عمران: َيا َربِّ 
ْم  ْطَفاِل َفإيِنِّ َفَطْرُتُ ْعاَمِل َأْفَضُل ِعْنَدَك َفَقاَل ُحبُّ اأْلَ َأيُّ اأْلَ

تِي )6(. تِي َجنَّ ُهْم َأْدَخْلُتُهْم بَِرمْحَ َعىَل َتْوِحيِدي َفإِْن َأَمتُّ



9

مراحل الرتبية ثالث

قال االمام ال�صادق: الـــغـــــالم)7(

يلعب �سبع �سنني

ويتعلم الكتاب �سبع �سنني

ويتعلم احلالل واحلرام �سبع 
�سنني

1-7سنة

7-14سنة

14-21سنة
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أساس الرتبية ثالث

قال ر�صول اهلل: اّدبوا اوالدكم على ثالث خ�صال)8(:

حّب نبّيكم

وحب اهل 
بيته 

وتالوة 
القراآن

هل تعلم ان الولد 
البار خري استثمار

اللهم ارزقين حبك وحب من حيبك

القرآَن  ولَدك  َعلم 
يعلمُه  وال���ق���رآُن 

كَل خرٍي
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منهج رسول اهلل القرآني

الـــــعــــــمــــــــل

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

يـتـم بـثـالث 
خطـوات

القراءة
الــــعــــلــــــم
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الــبــســمــلــة

1- قـــــــراءًة و كـــــتــــابـــــة

2- الــــعــــلــــم)الــــتــــفــــ�صـــيــــر(

حيم ْحمِنالرَّ الرَّ ِ ِبْسِماللَّ
اكتب)10(مرات مع احلركات: ..................................................

اإقراأ)10(مرات مع احلركات

َها بِاهللَّ )9(. قال االمام العسكري: َأْي َأْسَتِعنُي َعىَل ُأُموِري ُكلِّ

للمعلم: تكرار البسملة قراءة وكتابة ونعلم الطفل اهنا أمان وبركة ورمحة نعود الطفل عىل ذلك ونلقنه معناها.
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3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا 

ُه  ِحيِم« َفإِنَّ مْحِن الرَّ ِ الرَّ قال االمام العسكري: ُكلُّ َأْمٍر َيْعَمُلُه- َيْبَدُأ ِفيِه بِـ»بِْسِم اهللَّ
ُيَباَرُك َلُه ِفيه)11(  .

آداب الطعام
لِِه َو آِخِره)12(.  ِ يِف َأوَّ َعاَم َفُقْل بِْسِم اهللَّ قال االمام الصادق: إَِذا َأَكْلَت الطَّ

ِ« ِفيِه َفُهَو َأْبرَت. قال االمام عيل: ُكلُّ َأْمٍر ِذي َباٍل مَلْ ُيْذَكْر »بِْسِم اهللَّ
ذي بال: اي امٌر مهم)10(.

ابرت: اي مقطوع من الربكة.
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اقراأ

اكل

ارك�ض

واكتب

وا�سرب

والعب

ب�سم 
اهلل

ب�سم 
اهلل

ب�سم 
اهلل

واقعداقوم
ب�سم 
اهلل
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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:

ما أصاب املؤمن من 
بالٍء فبذنب

اذن حُتصن بذلك وَتْسَعُد)13(

ال اتركها ان  جلست  حني  تركت   
حيم  مْحِن الرَّ ِ الرَّ تقول: بِْسِم اهللَّ

وما ذنبي؟

بــــــــــــركـــــــــة الــــــب�صـــــــمــــــلـــــــة
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احلمد هلل رب العاملني

1- قـــــــراءًة و كـــــتــــابـــــة

2- الــــعــــلــــم)الــــتــــفــــ�صـــيــــر(

اْلعاَلمين َربِّ ِ اْلَحْمُدلِلَّ
اكتب: .............................................................

احلمُد هلل: الشكر هلل عىل كل نعمة)14(.
رب: مالكهم وخالقهم ورازقهم.

العاملني: مجيع اخلالئق من البرش واملالئكة والشجر واحليوان واجلامد.

اإقراأ)10(مرات مع احلركات
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3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا 

طعامًا  أكل  اذا   السجاد االمام  كان 

قال: احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا)15(.

اداب الطعام

قال امري املؤمنني: من قال اذا 

ـَِه َربِّ اْلعامَلني ( مل  ْمُد لِّل عطس)احْلَ

جيد وجع االذنني واالرضاس)16(. 

اداب العطا�ض

تسميت العاطس)يرمحك اهلل()17(.
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نأمر  إنا   :الصادق االمام  قال 

كام   فاطمة بتسبيح  صبياننا 

نأمرهم بالصالة)18(.

ت�سبيح فاطمة الزهراء
ت�سبيحات الزهراء

اهلل اكرب
34

احلمد هلل
33

سبحان اهلل
33

أشرتي لولدك سبحة وتربة وسجادة

سيدة نساء 
العاملني
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ــن يــاراحــم ــنــريان يــا رمح أجــرنــا مــن لظى ال
ــي هــاشــم ــن ــــدايت مـــن ب ــامــني ه ــي ــامل إهلـــي ب
القاسم ـــا  أب ــي  ــوح ال أيب  الــنــبــيــني  بــخــاتــم 
باخلاتم ــدق  ص بمن  صــىل  بمن  ــام  ص بمن 
ـــوى صائم ــًا وط ــالث بــالــقــرص ث آثـــر  بــمــن 
ــن يــاراحــم ــنــريان يــا رمح أجــرنــا مــن لظى ال
عامل واملـــال  ببابل  الشمس  لــه  ُردت  بمن 
فاطم النساء  سيدة  الــزهــراء  البضعة  بحق 
الظامل فألعن  ظــلــاًم  واملــقــتــول  وبــاملــســمــوم 
ــن يــاراحــم ــنــريان يــا رمح أجــرنــا مــن لظى ال
والكاظم ــادق  ــص وال والــبــاقــر  وبــالــســجــاد 
ــه الــعــامل ــن وبــاملــســمــوم يف طـــوٍس عـــيٌل واب
ــحــق الــعــســكــريــني مـــع املــنــتــظــر الــقــائــم ب
ــن يــاراحــم ــنــريان يــا رمح أجــرنــا مــن لظى ال

الــــــــنـــــ�صــــيـــــــد
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الــرحــمــن الــرحــيــم

1- قـــــــراءًة و كـــــتــــابـــــة

حيِم ْحمِنالرَّ الرَّ

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

اإقراأ)10(مرات مع احلركات

2- الــــعــــلــــم)الــــتــــفــــ�صـــيــــر(

الرحمن بــجـمــيــع خــلقــه)19(
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يا راحم الــمـــ�ســاكـــيــــن

يا راحم ال�سيخ الـــكبــيــر

يا راحم الطفل ال�سغيــر

الرحيم باملوؤمنني خا�سة

كل دعاء يبدأ بالصالة عىل حممد وآِل حممد
وكل دعاء ينتهي برمحتك يا ارحم الرامحني
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3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا 
 :قال رسول اهلل

 :قــال رســول اهلل

ارمحوا من يف االرض 
يرمحكم من يف السامء)20(

الرامحوَن يرمحهُم الرمحن

وقروا

ارحموا

كباركم

�سغاركم
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ارحموا

ارحموا

ارحموا

�سعفاءكم

اأمواتكم 
بال�سدقة

مر�ساكم
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1- قـــــــراءًة و كـــــتــــابـــــة

2- الــــعــــلــــم)الــــتــــفــــ�صـــيــــر(

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

قال امري املؤمني: مالك يوم الدين - مالك يوم احلساب)21(

اإقراأ)10(مرات مع احلركات

كان االمام الرضا حيب ان يكررها
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 :الرضا االمـــام  قــال 
مــالــك يـــوم الــديــن: هو 
اقراٌر هلل بالبعث واحلساب
القيامة  بــيــوم  نــؤمــن  أي 
ــار ــن ونــؤمــن بــاجلــنــة وال
 :الصادق االمام  قال 
ـــامن عــمــٌل ُكـــلـــُه)22(. االي

اِر  ال َيْسَتوي َأْصحاُب النَّ
ِة َأْصحاُب  نَّ َو َأْصحاُب اجْلَ
  )23(اْلفائُِزون ُهُم  ِة  نَّ اجْلَ
 :اهلل ـــــول  رس ــــال  ق
الفائزون  هم  عيل  شيعة 
ومبغض عيل و ذريته هم
ــــار)24(. ــــن أصـــحـــاب ال

3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا 

ْبراَرَلفيَنعيم اْلَ إِنَّ

اَرَلفيَجحيم اْلُفجَّ َوإِنَّ
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1- قـــــــراءًة و كـــــتــــابـــــة

2- الــــعــــلــــم)الــــتــــفــــ�صـــيــــر(

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

إياك نعبد: اي لك نصيل وحدك ال رشيك لك
وإياك نستعني: اي نطلب املعونة عىل طاعتك وعبادتك)25(

اإقراأ)10(مرات مع احلركات

كان النبي يكررها مائة مرة
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للـــحـــفـــظ
ُبنَِي   :الباقر االمام  قــــال 

َلِة َو  َلُم َعَلى َخْم�ٍس َعَلى ال�صَّ ااْلإِ�صْ

ْوِم َو اْلَجِّ َو اْلَواَلَيِة َو َلْ  َكاِة َو ال�صَّ الزَّ

ُيَناَد ِب�َصْي ءٍ َكَما ُنوِدَي ِباْلَواَلَيِة.

ا�ُس ِباأَْرَبٍع َو َتَرُكوا َهِذِه   َفاأََخَذ النَّ
َيْعنِي اْلَواَلَيَة)26(.

قال االمام الباقر: بني االسالم عىل خس:

3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا 

ال�سالة
عمود الدين)27( 1
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الزكاة
ح�سنوا اموالكم

 بالزكاة)28(

احلج
 :قال ر�سول اهلل

احلج ثوابُه اجلنة)30(

ال�سوم
ال�سوم ُجنٌة
 من النار)29(

2

3

4
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الوالية
�ُسوَل  َ َو اأَطيُعوا الرَّ اأَطيُعوا اهللَّ

َو اأُوِل ااْلأَْمِر ِمْنُكْم)31(

قال رسول اهلل: ومن اطاع عليًا فقد اطاعني ومن أطاعني فقد اطاع اهلل)33(.

5

)32(



30

بطلب املعونة منه

بحول اهلل 
اأقوم واأقعد

اهلل يطعمنا 
وي�صقينا حتى ن�صلي 

ون�صوم
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اهلل يرزقنا
 حتى نزكي اأموالنا

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

اهلل 
يـــربــيــنــا 
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اهدنا الصراط املستقيم

1- قـــــــراءًة و كـــــتــــابـــــة

2- الــــعــــلــــم)الــــتــــفــــ�صـــيــــر(

راَطاْلُمْسَتقيَم اْهِدَناالصِّ

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

اهدنا الرصاط املستقيم: اي ارشدنا للطريق احلق وهو معرفة االمام وطاعته)34(.

اإقراأ)10(مرات مع احلركات
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)35(ْمِر ِمْنُكم ُسوَل َو ُأوِل اأْلَ َقاَل َتَعاىلَأطيُعوا اهلَل َو َأطيُعوا الرَّ

3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا 

اهلل ربنا

علٌي اإمامنافاطمة �سيدتنا

 حممٌد نبينا

للمعلم: كل صورة هلا حكاية فيا حبذا يقص املعلم حكايتها

أول االمر هم آل حممد
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احل�سني اإمامنااحل�سن اإمامنا

الباقر  اإمامناال�سجاد اإمامنا
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الكاظم اإمامناال�سادق اإمامنا

اجلواد  اإمامناالر�سا اإمامنا
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الع�سكرُي اإمامناالهادي اإمامنا

عجل اهلل تعاىل فرجهاملهدي اإمامنا

الّلهّم كن لولّيك احلّجة بن احلسن صلواتك عليه و عىل آبائه يف َهذه الّساعة و يف كّل ساعة ولّيًا و حافظًا 
وقائدًا و نارصًا و دلياًل و عينًا حّتى تسكنه أرضك طوعًا و متّتعه فيها طويال برمحتك يا ارحم الرامحني)36(.
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قال االمام الصادق: الرصاُط رصاطان: رصاط يف الدنيا ورصاط يف االخرة)37(.

اما الرصاط 
يف الدنيا: فهو معرفة 

االمام واالقتداء به

ورصاط يف اآلخرة: 
فهو جرس جهنم يف 

االخرة

من عرف االمام وأطاعُه مرَّ عىل اجلرس ومن مل يعرف االمام ومل يطيعه وقع يف جهنم.
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صراط الذين انعمت عليهم

1- قـــــــراءًة و كـــــتــــابـــــة

2- الــــعــــلــــم)الــــتــــفــــ�صـــيــــر(

ذيَنَأْنَعْمَتَعَلْيِهم ِصراَطالَّ

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

رصاط الذين انعمت عليهم: اي ارشدنا اىل طريق حممد وآل حممٍد وشيعتهم.

ِ َعىَل َخْلِقِه َو هي َواَلَيُتَنا)38(.  قال االمام الصادق: َأْعَظُم نَِعِم اهللَّ

اإقراأ)10(مرات مع احلركات
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التول هلل ولرسوله والذين آمنوا

يكون بثالث خطوات:

3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا 

نـعــرفـهــم

نـحـبهــــــــم

نـطيعهــــــــم

1

2

3

ْفنِي َنْفَسَك ْفنِي َنْفَسَك َفإِنََّك إِْن مَلْ ُتَعرِّ ُهمَّ َعرِّ          اللَّ

ْفنِي  ْفنِي َرُسوَلَك َفإِنََّك إِْن مَلْ ُتَعرِّ ُهمَّ َعرِّ  مَلْ َأْعِرْف َنبِيََّك اللَّ

َتَك َفإِنََّك إِْن  ْفنِي ُحجَّ ُهمَّ َعرِّ َتَك اللَّ َرُسوَلَك مَلْ َأْعِرْف ُحجَّ

َتَك َضَلْلُت َعْن ِدينِي)39(.  ْفنِي ُحجَّ مَلْ ُتَعرِّ

َعَلْيِه  َأْسَئُلُكْم  ال  ُقْل  تعاىل:  قال 
)40(َة يِف اْلُقْربى َأْجرًا إاِلَّ امْلََودَّ

َأطيُعوا  َو   َ اهللَّ َأطيُعوا  تعاىل:  قال 
)41(ْمِر ِمْنُكْم ُسوَل َو ُأوِل اأْلَ الرَّ
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غري املغضوب عليهم

1- قـــــــراءًة و كـــــتــــابـــــة

2- الــــعــــلــــم)الــــتــــفــــ�صـــيــــر(

َغْيِراْلَمْغُضوِبَعَلْيِهم

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

غري املغضوب عليهم: اي اليهود والنواصب واملعاندين ألوامر اهلل)42(.

اإقراأ)10(مرات مع احلركات
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ال نعمل عماًل ُيغضب اهلل تعاىل

3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا: التربي من املغ�صوب عليهم

عقوق 
الوالدين

الكذب

ال�سارق

الغناء

الغ�ش

ُيغ�ضب
الله

ُيغ�ضب
الله

ُيغ�ضب
الله

ُيغ�ضب
الله

ُيغ�ضب
الله

ترك 
ال�سالة

ُيغ�ضب
الله
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وال الــضــالــيــن

1- قـــــــراءًة و كـــــتــــابـــــة

2- الــــعــــلــــم)الــــتــــفــــ�صـــيــــر(

ين الِّ َواَلالضَّ

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

الضالني: اي النصارى والشاكني الذين ال يعرفون االمام)43(.

اإقراأ)10(مرات مع احلركات
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3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا: التربي من ال�صالني

الذين ال 
يعرفون

 اهلل

الذين ال 
يعرفون
 االإمام

الذين 
يعبدون
 غري اهلل

الذين
 ال يعرفون

احلالل واحلرام

الذين 
يعبدون 
اال�سنام

من 
ال�ضالني

من 
ال�ضالني

من 
ال�ضالني

من 
ال�ضالني

من 
ال�ضالني

من
 ال�ضالني

الذين ال 
يعرفون 
الر�سول
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3- الــــعــــمـــــل بـــــهـــــا 

ِ َعزَّ َو  ِ يِف َقْوِل اهللَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ

َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم  ِذيَن  الَّ - رِصاَط  َجلَّ

الِّنَي  َغرْيِ امْلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َو اَل الضَّ

َأْنَعْمَت  ِذيَن  الَّ   َعيِلٍّ ِشيَعُة  َقاَل: 

 َعَلْيِهْم بَِواَلَيِة َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب

وا)44(. مَلْ َيْغَضْب َعَلْيِهْم َو مَلْ َيِضلُّ

للمعلم: حتدث لالطفال عن هذه الصورة

املغضوب عليهم
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الصراط املستقيم

الـمـوالـيـن

صراط الذين انعمت عليهم

الشيعة

العترة الكتاب

الــــــــــضــــالــــــيـــن
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الــــهـــــوامــــــش

ببليوغرافيا الكتاباجلزء وال�سفحةاملوؤلفا�سم الكتابت
ط2، 1403هـ ، بريوتج89 ص106العالمة املجليسبحار االنوار1
ط1، 1407هـ ،دار الكتب االسالميةص89ابن فهد احليل، أمحد بن حممدعدة الداعي2
ط1، 1403هـ ، قمج1 ص272 ح13الشيخ الصدوقاخلصال3
ط4، 1407هـ ، طهرانج16 ص49 ب بر االوالد ح1الكلينيالكايف4
ط1، 1422هـ ، طهرانج2 ص338 ح65العيايش، حممد بن مسعودتفسري العيايش5
ط2، 1371هـ ، قمج1 ص293 ب47 ح453 الربقياملحاسن 6
ط4، 1407هـ ، طهرانج6 ص47 ب تأديب الولد ح3الكلينيالكايف7
8ط1، 1421هـ ، مؤسسة االعليميج9 ح 10020السيد حسن القبانجيمسند االمام عيل
9تفسري االمام العسكريط1، 1409هـ ، إيران - قم ص21 ح5املنسوب اىل العسكري

10تفسري االمام العسكريط1، 1409هـ ، إيران - قم ص25 ح7املنسوب اىل العسكري
11تفسري االمام العسكريط1، 1409هـ ، إيران - قم ص25 ح7املنسوب اىل العسكري
ط2، 1371هـ ، قمج2 ص432 ب34 ح259الربقياملحاسن12
13تفسري االمام العسكريط1، 1409هـ ، إيران - قم ص25 ح7املنسوب اىل العسكري
ط3، 1404هـ ، قم ج1 ص28 تفسري سورة الفاحتةعيل بن إبراهيم تفسري القمي 14
ط2، 1371هـ ، قمج2 ص436 ب34 ح277الربقياملحاسن 15
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ط4، 1407هـ ، طهرانج2 ص655 ح15الكلينيالكايف16
ط4، 1407هـ ، طهرانج2 ص645 ب التسليم ح10الكلينيالكايف17
ط4، 1407هـ ، طهرانج3 ص343 ح13الكلينيالكايف18
ط3، 1404هـ ، قم ج1 ص28 مقدمة املصنفعيل بن إبراهيم تفسري القمي19
ط1، 1405هـ ، قمج1 ص361 ب الراء ح42ابن أيب مجهورعوال اللئال20
ط3، 1404هـ ، قم ج1 ص28عيل بن إبراهيم تفسري القمي21
ط1، 1422هـ ، طهرانج1 ص63 ح115 العيايش، حممد بن مسعودتفسري العيايش22
سورة احلرش آية 2320
ط6، 1418هـ ، طهرانص89 املجلس العرشون ح1ابن بابويه ، حممد بن عيل أمال الصدوق24
25تفسري االمام العسكريط1، 1409هـ ، إيران - قمص39 ح15املنسوب اىل العسكري
ط4، 1407هـ ، طهرانج2 ص18 ح1الكلينيالكايف26
ط2، 1371هـ ، قمج1 ص44 ب44 ح60الربقياملحاسن27
ط4، 1407هـ ، طهرانج4 ص61 ب النوادر ح5الكلينيالكايف28
ط4، 1407هـ ، طهرانج2 ص19 ح5الكلينيالكايف29
ط1، 1408هـ ، قمج8 ص7 ب1 ح8917حسني بن حممد تقي مستدرك الوسائل30
سورة النساء آية 3159
ط4، 1407هـ ، طهرانج1 ص420 ح42الكلينيالكايف32
ط1، 1403هـ ، قمص337 ح1ابن بابويه ، حممد بن عيل معاين االخبار33
ط3، 1404هـ ، قم ج1 ص28 تفسري سورة الفاحتةعيل بن إبراهيم تفسري القمي34
سورة النساء آية 3559
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ط4، 1407هـ ، طهرانج4 ص162 ح4الكلينيالكايف36
ط1، 1409هـ ، ايران-قمص30  اإلسرتآبادي، عيل تأويل االيات 37
ط2، 1404هـ ، ايران-قمج1 ص81 ب12 ح3الصفار، حممد بن حسن بصائر الدرجات38
ط4، 1407هـ ، طهرانج1 ص337 ب يف الغيبة ح5الكلينيالكايف39
سورة الشورى آية4023
سورة النساء آية4159
42تفسري االمام العسكريط1، 1409هـ ، إيران - قم ص575 ح338املنسوب اىل العسكري
ط3، 1404هـ ، قم ج1 ص29عيل بن إبراهيم تفسري القمي43
ط1، 1410هـ ، طهرانج1 ص52الكويف، فرات بن إبراهيم تفسري فرات الكويف44


