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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، أما بعد:
ــه النبــي × فــي ــًرا للفرحــة لدرجــة أن بّشــر ب لقــد كان قــدوم رمضــان مثي

ــُه َعــزَّ َوَجــلَّ َعَلْيُكــْم ِصَياَمــُه، ُتْفَتــُح  قولــه: »َأَتاُكــْم َرَمَضــاُن َشــْهٌر ُمَبــاَرٌك َفــَرَض اللَّ
ــَياِطيِن،  ــَماِء، َوُتْغَلــُق ِفيــِه َأْبــَواُب اْلَجِحيــِم، َوُتَغــلُّ ِفيِه َمَرَدُة الشَّ ِفيــِه َأْبــَواُب السَّ

ــِه ِفيــِه َلْيَلــٌة َخْيــٌر ِمــْن َأْلــِف َشــْهٍر، َمــْن ُحــِرَم َخْيَرَهــا َفَقــْد ُحــِرَم« ِللَّ
رواه النسائي )2106( وأحمد )8769( صححه األلباني في صحيح الترغيب )999(.
وال شــك أن رمضــان فرصــة عظيمــة لهــا آثارهــا علــى نفــوس األطفــال، إن 
أحســنا اســتغاللها واإلفــادة منهــا بمــا ينعكــس علــى ســلوكهم فــي شــؤون 

الحيــاة كلهــا.
فاألطفــال بهجــة العمــر وزينــة الحيــاة الدنيــا، والرصيــد الباقــي للمــرء بعــد 

موتــه إن أحســن تربيتهــم وتنشــئتهم )أو ولــد صالــح يدعــو لــه(،
المعانــي  غــرس  فــي  معهــم  المبــارك  الشــهر  هــذا  اســتثمار  مــن  فالبــد 
اإليمانيــة والتربويــة، كالصبــر، وحــب القــرآن، وتطبيــق آياتــه واإلقبــال علــى 
تالوتــه، والجــود والكــرم، ومعرفــة الصحابــة رضــي اللــه عنــه، واإلكثــار مــن 

الصالحــات. وعمــل  القربــات 
ويجــب أن يشــعر األطفــال أنــه ال مــكان للكســل والخمــول فــي هــذا الشــهر، 
وأن األوقــات فيــه غاليــة ثمينــة ال ينبغــي أن تضيــع فيمــا ال فائــدة فيــه، 

فضــاًل عمــا يعــود بالضــرر عليــه. 
برامــج وأعمــال  إلــى  العواطــف  لتحويــل  الكتيــب ألجلهــم  جــاء هــذا  ولــذا 

ونافعــة. هادفــة 
وصف المحتوى لهذا اإلصدار :

كل يوم من أيام رمضان يشتمل على صفحتين :

الصفحة األولى:

آيــة يومــي: فائــدة إيمانيــة وتربويــة حــول آيــة مــن آيــات جــزء عــّم الذي يحفظه 

أغلــب األطفــال مــع ذكــر مقترحــات لتطبيــق اآليــة والعمل بها. 

بطولتي: متابعة يومية للعبادات في اليوم الرمضاني.

: تحريك األذهان لمعرفة معاني كلمات جزء عّم الغريبة. كلمات جزء عمّ
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الصفحة الثانية :

ناجــاك قلبــي: دعــاء يحفظــه الطالــب إن اســتطاع ويحــرص علــى الدعــاء بــه 

فــي صالتــه.

كالم نبينــا × : حديــث يحثنــا علــى عمــل مــن الصالحــات يســعى الطالــب 

للقيــام بــه، ويفضــل حفظــه.

إنجــاز اليــوم: مســاحة فارغــة تتــرك للطالــب لُيــدّون فيهــا أعمالــه اليوميــة فــي 

هــذا الشــهر المبارك.

ــه × مــن خــالل طــرح مــن هــو؟ : فقــرة للتعــرف علــى أصحــاب رســول الل

ســؤال. يفضــل مــن المربــي التعليــق علــى فضائــل هــذا الصحابــي وذكــر 
فوائــد مــن قصتــه.

تحــدي اليــوم: عمــل مــن األعمــال يطلــب مــن الطالــب القيــام بــه ويتابعــه 

المربــي فــي تحقيقــه، وهــو مأخــوذ مــن فقــرة كالم نبينــا ×.

----------------

كل عشــرة أيــام توجــد فقــرة اســتراحة لتنشــيط الذهــن وتحريــك العقــل مــن 
خــالل بعــض األنشــطة واأللغــاز.

مهديــن  أئمــة  ويجعلهــم  المســلمين،  شــباب  فــي  يبــارك  أن  اللــه  نســأل 
خاصــة. ولوالديهــم  عامــة  للمســلمين  عيــن  قــرة  ويجعلهــم  صالحيــن، 

وأخيــرًا وليــس آخــرًا، فــإن رمضــان فرصــة عظيمــة ينبغــي أن نســتفيد منهــا 
فــي تربيــة أبنائنــا وبناتنــا، ولــن يتأتــى ذلــك إال بوضــع الخطــط وإعــداد البرامــج 
لكــي يخــرج الطفــل مــن هــذا الشــهر الكريــم وقــد اكتســب شــيئًا جديــًدا وخلًقــا 

حميــًدا، واللــه الموفــق، وهــو يهــدي الســبيل.
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ب
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ْت﴾ ]االنشقاق: 2[ َها َوُحقَّ ﴿َوَأِذَنْت ِلَربِّ
المعنى: استمعت وخضعت وأطاعت.

ــي اآليـــــــــــــــــة: الســـمـــاء واألرض غيــر مكلفـــــة  علمتنــــ
)ال تحاســب( ولكنهــا اســتمعت ألوامــر اللــه وأطاعــت.

التطبيــق: ابحــث عــن األوامــر والنواهــي فــي ســورة 
الحجــرات وطبقهــا.

1

اًجا اٍت أَْلَفاًفاَثجَّ َمآًباأَْحَقاًباَجنَّ

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



إنجاز اليوم!

كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
لها اهلل مْنُه، وأخذها بيمينِه  ٍب تقبَّ ق مْن طيِّ »إنَّ العبد إذا تصدَّ
جل ليتصدق  فَربَّاها كما ُيربِّى أحدكْم مْهرُه أْو فصيلُه، وإنَّ الرَّ

قوا« باللقمِة فْتربو في يد اهلل حتى تكون مْثَل الجبِل؛ فتصدَّ

ُدنَك َرْحَمًة  َنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن لَّ »َربَّ

اُب« َك َأنَت اْلَوهَّ ِإنَّ

صحابي أشار على النبي × بحفر الخندق؟

ضع نقوًدا للصدقة في حصالتك.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة

صدقتياألذكار الصيام ): 
ي
لت
طو

ب

آية يومي !

كلمات جزء عّم

رمضان

8

2

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿ِبَأْيِدي َسَفَرٍة * ِكَراٍم َبَرَرٍة﴾ ]عبس: 16-15[

المعنــى: بأيــدي مالئكــة ســفراء )واســطة( بيــن اللــه 
وخلقــه، كــرام الَخْلــق والُخُلــق، أفعالهــم بــارة طاهــرة.

علمتني اآلية: أن الله يحب المالئكة ويمدحهم.
المالئكــة مــن كتــاب  التطبيــق: ســأقرأ عــن صفــات 

األشــقر. للدكتــور  األبــرار،  المالئكــة  عالــم 

اِزَعاِت اِجَفُةَغْرًقاالنَّ َواِجَفٌةَتْرُجُف الرَّ

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



إنجاز اليوم!

كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َر صائمًا كان له مْثُل أجرِه، غير أنَّه ال ينقص من أجِر  »من فطَّ

ائِم شيٌء« الصَّ

ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  َنا آِتَنا ِفي الدُّ »َربَّ

اِر« النَّ

الصحابي الذي غّسلته المالئكة عندما مات؟

قدم لوالديك وبقية أفراد أسرتك حبة تمر 
عند اإلفطار لتنال أجر إفطار الصائم. 



كالم نبّينا ×
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿ُثمَّ أماَتُه َفأْقَبَرُه﴾ ]عبس: 21[

المعنــى: اللــه يأمرنــا أن ندفــن موتانــا ونجعــل لهــم قبــورًا، 
لئــال يتــرك كســائر الحيــوان، وصيانــة لــه مــن الســباع.

علمتني اآلية: حب الله لنا وتكريمه لإلنسان
معلمــي،  أو  أبــي  مــع  مــرة  القبــور  أزور  أن  التطبيــق: 
واتفكــر فــي تلــك النعمــة؛ نعمــة الدفــن، وأقارنهــا مــع 
صــور لحيوانــات منتنــة ولــم تدفــن، ثــم اشــرح  ذلــك لبعض 

األصدقــاء.

َقَتَرٌةأَنَشَرُهَفَأْقَبَرُهَعَبَس

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



إنجاز اليوم!

كالم نبّينا ×
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
» بِّ َواُك َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم َمْرَضاٌة ِللرَّ »السِّ

ْر ِلي َأْمِري* »َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري* َوَيسِّ

َساِني، َيْفَقُهوا َقْوِلي« ن لِّ َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّ

صحابي يفر منه الشيطان؟ 

استخدم السواك خالل اليوم.



كالم نبّينا ×
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
َجْت﴾ ]التكوير: 7[ ُفوُس ُزوِّ ﴿َوِإَذا النُّ

المعنى: وإذا النفوس ُقِرِنْت )جمعت( بأمثالها.
علمتنــي اآليــة: صاحُبــك فــي الدنيــا؛ صاحُبــك فــي 

اآلخــرة.
المســجد  فــي  تحفيــظ  بحلقــة  ســألتحق  التطبيــق: 

أجــد صحبــة صالحــة. حتــى 

َرْت َرْتاْلَمْوُؤوَدُةانَكَدَرْتُكوِّ ُسعِّ

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



إنجاز اليوم!

كالم نبّينا ×

ناجاك
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تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

13

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ِة،  »الَواِلُد أَْوَسُط أَْبَواِب الَجنَّ

َفِإْن ِشْئَت َفَأِضْع َذِلَك الَباَب أَْو اْحَفْظُه«

ْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك« َب اْلُقُلوِب َثبِّ »َيا ُمَقلِّ

 صحابي رأى األذان في النوم، فحكاه للنبي ×؟

ساعد والدك بأحد أعماله.



كالم نبّينا ×
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنيٍن﴾ ]التكوير: 24[

المعنى: وما هو ببخيل في تبليغ الوحي.
علمتني اآلية: تعليم العلم من دليل على الكرم.

أحــد  أو  الصغيــر  أخــي  بتحفيــظ  ســأقوم  التطبيــق: 
أطفــال المســجد ســورة الفاتحــة، وساشــرح لزمالئــي 

بعــض الــدروس التــي أتقنهــا.

انَفَطَرْتَرِجيٍمَمِكيٍنَعْسَعَس

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



إنجاز اليوم!

كالم نبّينا ×
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ه أْن ُيَمدَّ له في عمِره، وُيزاَد في رزقه؛ فليبرَّ والديه« »من سرَّ

ْدِني، ُهمَّ اْهِدِني، َوَسدِّ »اللَّ

َداَد« ي َأْسَأُلَك اْلُهَدى َوالسَّ ُهمَّ ِإنِّ اللَّ

 صحابــي شــجاع يختــال عنــد الحــرب، وكانــت لــه
 ُعصابــٌة حمــراء يضعها على رأســه عند القتال، وكان
ــة المــوت؟ ــة: أخــرج عصاب إذا لبســها تقــول الصحاب

ساعد والدتك في ترتيب غرفتك في 
الصباح.



كالم نبّينا ×

ناجاك
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َماِء َكْيَف  ﴿َأَفال َيْنُظُروَن ِإَلى اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت * َوِإَلى السَّ
ُرِفَعْت﴾ ]الغاشية: 17، 18[

المعنــى: يطلــب اللــه مــن النــاس أن يتفكــروا فــي اإلبــل كيف 
ُخِلَقــت هــذا الخلــق العجيــب؟ وإلــى الســماء كيــف ُرِفَعــت 

فــع البديــع؟  هــذا الرَّ
علمتنــي اآليــة: التفكــر فــي مخلوقــات اللــه مجــال واســع 

وطريــق يوصــل إلــى اإليمــان باللــه تعالــى. 
التطبيــق: اصعــد علــى ســطح منزلــي فــي ليلــة الســماء فيهــا 
صافيــة، واســأل نفســي كيــف رفــع اللــه هــذه الســماء الكبيــرة 

العظيمــة مــن غيــر أعمــدة ؟ 

ِفيَنَوْيٌلانَتَثَرْت يٍنلِّْلُمَطفِّ ِسجِّ

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



إنجاز اليوم!

كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»جاَء رجٌل إلى رسوِل اهلل × فقال: يا رسوَل اهلل! َمْن أحق 

َك«  ك« قال: ُثمَّ َمْن؟ قال: »أمُّ الناِس بُحْسِن َصَحاَبتي؟ قال: »أمُّ
ك« قال: ُثمَّ َمْن؟ قال: »أبوك«« قال: ُثمَّ َمْن؟ قال: »أمُّ

ْخاَلِق، ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت اأْلَ ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ

ْهَواِء« ْعَماِل، َواأْلَ َواأْلَ

 أمين سر الرسول ×، وقد استأمنه الرسول × 
 على سره؟

ساعد والدتك في إعداد الفطور.



كالم نبّينا ×
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صدقتياألذكار الصيام ): 
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7

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َسُنْقِرُئَك َفاَل َتنَسى﴾ ]األعلى: اآلية 6[

المعنــى: كان النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يخــاف 
مــن نســيان القــرآن فــكان يســابق جبريــل فــي القــراءة 

فوعــده اللــه بأنــه لــن ينســى القــرآن
علمتني اآلية: علينا قراءة القرآن بتؤدة

القــرآن فاقــرأ علــى  إذا كنــت فــي درس  التطبيــق: 
مهــٍل حتــى يكتــب اللــه لــك بــكل حــرف عشــر حســنات.

ْرُقوٌم يَنَراَنمَّ يِّ َتْسِنيٍمِعلِّ

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



إنجاز اليوم!

كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»خيركم خيركم ألهله«

ُهمَّ َأْحَسْنَت َخْلِقي َفَأْحِسْن ُخُلِقي« »اللَّ

صحابي طاف بالكعبة سباحة؟

رتب سفرة الفطور ألهلك.
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كلمات جزء عّم
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8

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ْكَرى﴾ ]األعلى : 9[ َفَعِت الذِّ ْر ِإن نَّ ﴿َفَذكِّ

المعنى: فذكر بالله وآياته حين تنفع التذكرة.
علمتني اآلية: أهمية تذكير الناس بالخير.

التطبيــق: ارســل رســالة إلــى صديــق لــي أظنــه منــه 
ــه عــز وجــل. الصــالح اذكــره فيهــا بتقــوى الل

ْت ْتَوُحقَّ َفِقُمدَّ َوَسَقالشَّ

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



إنجاز اليوم!

كالم نبّينا ×
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اليوم
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21

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
» »إن صدقة السر ُتطفئ غضَب الربِّ

ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت، ُهمَّ ِإنِّ »اللَّ

َوِمْن َشرِّ َما َلْم َأْعَمْل«

صحابي وصفه رسول اهلل × بأنه أمين هذه األمة؟

افعل خيًرا وأبقه سًرا ال تخبر به أحًدا.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة
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كلمات جزء عّم
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9

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ى﴾ ِه َفَصلَّ ى*َوَذَكَر اْسَم َربِّ ﴿َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّ

]األعلى: 14، 15[
المعنــى: قــد فــاز مــن طهــر نفســه مــن الظلــم ومســاوئ 
األخــالق، واتصــف بذكــر اللــه، واســتقر فــي قلبــه، فوفقــه 

اللــه إلــى إقامــة الصــالة التــي هــي ميــزان اإليمــان.
والصــالة؛ اللــه  ذكــر  قبــل  التزكــي  ذكــر  اآليــة:   علمتنــي 

ألن النفس إذا تطهرت أشرقت فيها أنوار الهداية
التطبيــق: أقــول مثــل مــا يقــول المــؤذن ثــم ادع بهــذا الدعــاء 

بعــد األذان و اذهــب إلــى الصــالة مــع الجماعــة.

اْلَمِجيُداْلَوُدوُدَبْطَشاْلُبُروِج

....................................................................................................................................................
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كالم نبّينا ×

ناجاك
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اليوم
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َعاَء ((  )) أْقَرُب َما يكوُن الَعْبُد ِمْن َربِِّه َوُهَو َساِجٌد ، َفأْكِثُروا الدُّ

رواه مسلم.

»َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمًنا 

َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت«

صاحبي دعا له النبي × فقال:
اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل؟

ذّكر عائلتك كل يوم بالدعاء قبل األكل 
وبعده.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي
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10

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َواْلَفْجِر﴾ ]الفجر: 1[

الفجــر، بوقــت  يقســم  وجــل  عــز  اللــه   المعنــى: 
والله عز وجل ال يقسم إال بعظيم.

علمتني اآلية: عظيم فضل صالة الفجر.
التطبيــق: ســأذهب يومًيــا مــع أبــي أو أخــي لصــالة 

ــه. الفجــر إن شــاء الل

اِرِق اِقُبالطَّ ْجِعالثَّ ْدِعالرَّ الصَّ

....................................................................................................................................................
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كالم نبّينا ×

ناجاك
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اليوم

من هو؟من هو؟
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»أحب األعمال إلى اهلل عز وجل سرور تدخله على مسلم«

ُهمَّ َرْحَمَتَك َأْرُجو َفاَل َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن،  »اللَّ

ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت« َوَأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَّ

 صحابــي شــاب لــم يتجــاوز العشــرين مــن عمــره 
ــر  ــكان أصغ ــش، ف ــى الجي ــول اهلل × عل ــره رس أمَّ

قائــد للمســلمين؟

ارسم بيتكم الجميل بأزهى األلوان.



تبدو جميع 
هذه السيارات 
متطابقة .. لكن 
هناك سيارتان 

متطابقتان 
فقط ، هل 
تستطيع 
إيجادهما؟!

أمامك سبعة أحرف حاول أن 
تستنتج من بعضها:

) حيوان أليف – اسم طائر –  
اسم إنسان – شكل هندسي (
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11

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
وَن َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكيِن﴾ ]الفجر: 18[ ﴿َواَل َتَحاضُّ

علــى  بعضــا  بعضكــم  )ينصــح(  يحــث  ال  المعنــى: 
المســكين. إطعــام 

علمتنــي اآليــة: إن لــم تســتطع اإلطعــام ؛ فالحــث 
علــى اإلطعــام ليــس بأقــل منــه.

ــرًا جائعــًا فــي الشــارع ســُأخبر  ــُت فقي التطبيــق: إذا رأي
والــدي حتــى ُيطعمــه.

أَْفَلَحأَْحَوىُغَثاًءاْلَمْرَعى

....................................................................................................................................................
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إنجاز اليوم!
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»َمْن َدلَّ َعَلى َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل أَْجِر َفاِعِلِه«

ْنَيا َواآْلِخَرِة« ي َأْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ »اللُهمَّ ِإنِّ

من الصحابي الذي كان يسبق الخيَل َعْدوًا؟

اصنع بطاقة جميلة لدعاء لبس الثوب 
وعلقها على دوالب مالبسك.



كالم نبّينا ×
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صدقتياألذكار الصيام ): 
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12

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ا﴾ ]الفجر: 20[ ا َجمًّ وَن اْلَماَل ُحبًّ ﴿َوُتِحبُّ

المعنى: تحبون المال حبًا شديدًا.
هــذه  مــن  تتخلــص  حتــى  تصــدق  اآليــة:  علمتنــي 

الذميمــة. الصفــة 
وأخــرج  اليومــي،  مــن مصروفــي  ســأدخر  التطبيــق: 

منــه صدقــه للــه عــز وجــل.

آِنَيٍةَحاِمَيًةَخاِشَعٌةاْلَغاِشَيِة

....................................................................................................................................................
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إنجاز اليوم!
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُمَك في وْجِه أخيَك صدَقٌة« »َتَبسُّ

ُهمَّ ِقِني ُشحَّ َنْفِسي َواْجَعْلِني ِمَن اْلُمْفِلِحيَن« »اللَّ

صحابي كان أول سفير في اإلسالم؟

ابتسم في وجه عدة أشخاص اليوم 
وأخبرهم أن االبتسامة صدقة.
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كلمات جزء عّم

رمضان

32

13

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ًة﴾ ]الفجر: 28[ ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ﴿اْرِجِعي ِإَلى َربِّ

المعنى: راضية بإكرام الله لك، وهو راٍض عنك.
علمتني اآلية: إذا رضيت عن الله فسيرضيك.

رًبــا  باللــه  »رضيــت  ذكــر  علــى  ســأحافظ  التطبيــق: 
وباإلســالم ديًنــا وبمحمــد × نبًيــا« صباًحــا ومســاًء.

ِإَياَبُهْمَزَراِبيُّ َمْبُثوَثٌةَنَماِرُقَضِريٍع

....................................................................................................................................................
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُن« َداَء، َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل الُمَؤذِّ »ِإَذا َسِمْعُتُم النِّ

ا َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك« ُهمَّ أِعنَّ »اللَّ

صحابي هو أعلم األمة بالحالل والحرام؟   

ِة،  امَّ ْعَوِة التَّ ُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ ردد األذان وقل  )اللَّ
ًدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة،  اَلِة الَقاِئَمِة، آِت ُمَحمَّ َوالصَّ

َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه(
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14

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َأَلْم َنْجَعْل َلُه َعْيَنْيِن﴾ ]البلد: 8[

المعنى: الله يقرر )يذّكر( اإلنسان بنعمة البصر.
علمتنــي اآليــة: لــم يجعــل لــك عيــن واحــد، بــل اثنــان ليتــم 

نعمتــه عليــك.
التطبيــق: عنــد دخولــي للبيــت ســأقوم بإغمــاض عينــي 
تمامــا، ثــم حــاول أن أذهــب إلــى غرفتــك دون أن اصطدم 

بشــيء واســتحضر نعمــة ربــي علــي بالبصــر!

َجاُبواِإَرَمِلِذي ْحِجٍرَيْسِر

....................................................................................................................................................
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ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

إنجاز اليوم!

35

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»َمْن َقَرأَ آَيَة اْلُكْرِسيِّ ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصَلاٍة َمْكُتوَبٍة لَْم َيْمَنْعُه ِمْن 

ِة ِإلَّا أَْن َيُموَت« ُدُخوِل اْلَجنَّ

َها، »اللهّم أْحِسْن َعاِقَبَتَنا ِفي اأُلُموِر ُكلِّ

ْنَيا َوَعَذاِب اآلِخَرِة« َوأِجْرَنا ِمْن ِخْزِي الدُّ

 صحابي خال رسول اهلل، وقال له رسول اهلل ×:
فداك أبي وأمي؟

احرص على قراءة آية الكرسي بعد كل 
صالة.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة

صدقتياألذكار الصيام ): 
ي
لت
طو

ب

آية يومي !

كلمات جزء عّم

رمضان

36

15

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة﴾ ]البلد: 14[

المعنى: يوم ذي مجاعة شديدة.
أشــد،  الفقيــر  حاجــة  كانــت  كلمــا  اآليــة:  علمتنــي 

أعظــم. اللــه  عنــد  عليــه  فالصدقــة 
التطبيــق: ســأتطوع مــع والــدي فــي توزيــع وجبــات 

طعــام فــي رمضــان علــى الفقــراء.

وَنَفَقَدَرَطَغْوا َراَثوالَ َتَحآضُّ التُّ

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



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

إنجاز اليوم!

37

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم أَْن َيْنَفَع أََخاُه َفْلَيْفَعْل«

يِن« ْهِني ِفي الدِّ ُهمَّ َفقِّ »اللَّ

 صحابــي كان اســمه قبــل االســالم عبد شــمس، الزم الرســول
 مالزمــة شــديدة، كان شــديد البــر بأمــه حيــث كان يقــف
 عنــد بابهــا ويقــول: رحمــك اهلل كمــا ربيتنــي صغيــرًا، فتــرد

عليــه: رحمــك اهلل كمــا بررتنــي كبيــرًا؟

ساهم بتزويد المسجد بالصابون أو 
المناديل أو الماء.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة

صدقتياألذكار الصيام ): 
ي
لت
طو

ب

آية يومي !

كلمات جزء عّم

رمضان

38

16

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة﴾ ]البلد: 15[

ذوي  مــن  وهــو  والــده  مــات  قــد  يتيــم  المعنــى: 
القرابــة.

علمتنــي اآليــة: ألنــه جمــع مــع يتمــه القرابــة فمــدح 
اللــُه َمــن يرحــم هــذا اليتيــم.

التطبيق: سأذهب مع والدتي لزيارة قريبي اليتيم.

ِتَجّمــًالَّمــًا ُيوِثُقُدكَّ

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



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

إنجاز اليوم!

39

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»لَا َتْحِقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف َشْيًئا، َولَْو أَْن َتْلَقى أََخاَك ِبَوْجٍه َطْلٍق«

اَها. َها َأْنَت َخْيُر َمْن َزكَّ ُهمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها، َوَزكِّ »اللَّ

َها َوَمْواَلَها« َأْنَت َوِليُّ

صحابي لقبه النبي × بالطيب الُمطيب؟

بعد صالة التروايح شارك عامل المسجد 
بترتيب المصاحف والكراسي وجمع بقايا 

علب الماء.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة

صدقتياألذكار الصيام ): 
ي
لت
طو

ب

آية يومي !

كلمات جزء عّم

رمضان

40

17

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ُرُه ِلْلُيْسَرى﴾ َقى﴾..﴿َفَسُنَيسِّ ا َمْن َأْعَطى َواتَّ ﴿َفَأمَّ

]الليل: 5،7[
المعنــى: أنــك إذا صدقــت فاللــه سيســهل لــك كل شــيء 

فــي دنيــاك وآخرتــك.
علمتنــي اآليــة: أتصــدق بمــا أعطانــي اللــه فــي الدنيــا لكــي 

يعطينــي اللــه أحســن ممــا تصدقــت بــه اآلخــرة.
التطبيــق: أفــرز الــدوالب مــع الوالــدة الســتخراج المالبــس 

التــي ال ألبســها فأذهــب بهــا مــع والدتــي لــدار أيتــام.

ْجَدْيِنُلَبًداَكَبٍد اْلَعَقَبَةالنَّ

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



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

إنجاز اليوم!

41

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»ما من مسلم يغرس غرًسا أو يزرع زرًعا فيأكل منه طير أو 

إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة«

»اللهم أكثر مالي، وولدي، وبارك لي فيما أعطيتني«

ــي ــب أن يصل ــوه، فطل ــار أن يقتل ــي أراد الكف  صحاب
 ركعتيــن قبــل أن يصلــب، فــكان أول مــن صلــى

الركعتيــن عنــد القتــل؟

اغرس شجرة وساهم في العناية باألشجار 
القريبة منك.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة

صدقتياألذكار الصيام ): 
ي
لت
طو

ب

آية يومي !

كلمات جزء عّم

رمضان

42

18

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
اِئَل َفاَل َتْنَهْر﴾ ]الضحى: 10[  ا السَّ ﴿َوَأمَّ

الفائدة: إذا لم تحســن إلى الفقير بالصدقة، فأحســن 
إليه بحســن الخلق وطيب الكالم.

علمتني اآلية: أن الله يحب الرفق في كل شيء 
التطبيــق: إذا رأيــُت فقيــرًا ولــم يكــن معــي مــا أتصــدق 

بــه، فســأقول لــه كلمــًة طيبــًة وادعــو لــه.

ُمْؤَصَدٌةَذا َمْتَرَبٍةَذا َمْقَرَبٍةَمْسَغَبٍة

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



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

إنجاز اليوم!

43

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
))الَ َتَباَغُضوا، َوالَ َتَحاَسُدوا، َوالَ َتَداَبُروا، َوالَ َتَقاَطُعوا، َوُكوُنوا 
ِعَباَد اهلِل إْخَوانًا، َوالَ َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم أْن َيْهُجَر أَخاُه َفْوَق َثاَلٍث((. 

متفق َعَلْيِه. 

ُهمَّ ِقِني َشرَّ َنْفِسي ، َواْعِزْم ِلي َعَلى َأْرَشِد َأْمِري« »اللَّ

صحابي كانت المالئكة تستمع لتالوته؟

قم بتوزيع تمر على الصائمين.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة

صدقتياألذكار الصيام ): 
ي
لت
طو

ب

آية يومي !

كلمات جزء عّم

رمضان
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19

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب﴾ ]الشرح: 7[

المعنــى: إذا فرغــت مــن أمــور الدنيــا فاجتهــد فــي 
العبــادة.

علمتني اآلية: استغالل الوقت في العمل الصالح
التطبيــق: أســاعد أمــي فــي أعمــال المنــزل، وأســاعد 

أبــي فــي حمــل حاجيــات الســوق إلــى المنــزل.

َطَحاَهاَيْغَشاَهاَجالََّهاَتاَلَها

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



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

إنجاز اليوم!

45

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»ِإَذا أََوى أََحُدُكْم ِإلَى ِفَراِشِه َفْلَيْنُفْض ِفَراَشُه ِبَداِخَلِة ِإَزاِرِه؛ َفِإنَُّه 

لَا َيْدِري َما َخَلَفُه َعَلْيِه« )داخلة اإلزار: طرف الثوب(

اِر« ا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب النَّ َنا آَمنَّ َنا ِإنَّ »َربَّ

أســلم لــم يطــق الكتمــان ... جهــر بآيــات القــرآن
الميــزان الحــق  ... إذ يضــع  أثقــل مــن أحــد رجــاله 
 مــن هــو يــا أحبــاب النــور ... أي صحابــي قــد كان؟

انفض سريرك قبل أن تنام.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة

صدقتياألذكار الصيام ): 
ي
لت
طو

ب

آية يومي !

كلمات جزء عّم

رمضان

46

20

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم﴾ ]التين: 4[ ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

المعنــى: اللــه عــز وجــل خلــق اإلنســان فــي أحســن صــورة 
ســوية. وأعضــاء 

علمتنــي اآليــة: اللــه الــذي كّرمنــا ومــنَّ علينــا بالشــكل الجميل 
يســتحق أن نشكره.

التطبيــق: عندمــا أرى إنســانًا معاقــًا أو بــه عيــب ِخْلقــي أقــول 
بــه  ابتــالك  الــذي عافانــي ممــا  للــه  فــي ســري: »الحمــد 

وفضلنــي علــى كثيــر مــن خلقــه تفضيــال«.

اَها اَهاَسوَّ اَهاَخاَبَزكَّ َدسَّ

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



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

إنجاز اليوم!

47

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»خيُر الجيراِن عند اهلل خيُرهم ِلجاِره«

راِن الدياَر، وَيزيداِن في األَْعماِر« ِحِم وحسُن الِجواِر ُيَعمِّ »ِصلُة الرَّ

ُهمَّ َحاِسْبِني ِحَساَبًا َيِسيَرًا« » اللَّ

 صحابي لقبه الرسول × بسيف اهلل المسلول،
وشارك في غزوة مؤته؟

اشتر طبق من الحلوى واعطه لجارك.



 أي الظالل يطابق

 الشكل األصلي

؟

يومـــًا بشـــرَفِتي  رأيـــُت 
ريـــٍب بـــال  ســـأحصيها 
أخـــذُت القلـــَم والورقـــَة
واحـــدًة أبصـــرُت  إذا 
وتاهـــت فـــي الفضا عيـ
يـــُل بـــي حتى وطـــاَل اللَّ
ورحـــُت لوالـــدي أشـــكو
كاَن مـــا  عليـــه  أقـــصُّ 
هائلـــٌة الّليــــــِل  نجــــــوُم 
فســـبحاَن الذي ســـّوى
يـــــُر الطَّ قـــد ســـّبَح  لـــــــه 
وأعُبـــــــــــُدُه أنـــــــــــاجـيــــِه 

ممتـــدة الّليـــِل  نجـــوَم 
العــــــــّد أتقـــــــُن  ـــــــي  فإنِّ
ـــــــدَّ جـَ مـــا  ُكـــــــــلَّ  ُن  ُأدوِّ
ُجـــددًا َحولهـــا  أشـــاهُد 
ـــني وثـــاَر العقـــُل واحتـــدَّ ـ
الغـــدَّ ُأدِرُك  بـــي  إذا 
والبـــرَد الـــّرأِس  صـــداَع 
: الـــّردَّ وأحســـَن  فقـــاَل 
أبــــــــدًا ها  عـــــدُّ محـــــاٌل 
الحــــــدَّ تقهــــــــُر  سمــــــــاًء 
وُكلُّ الكـــوِن قـــد َســـَجَد
أحــــــــدًا واحــــــدًا  إلهــــــــــًا 

نجوم الليل



ا في الصورة؟
ً
 كم مربع

ا؟
ً
هل تستطيع إحصائهم جميع

للتفاحة
ل 

تص
ن 
ل أ

او
ح

هل تستطيع أن تساعد والدتك في استخراج مكونات الكعكة السبعة من الجدول؟

أين
االختالف؟

هل تستطيع أن
تحصي االختالفات
بين الرسمتين؟



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة

صدقتياألذكار الصيام ): 
ي
لت
طو

ب

آية يومي !

كلمات جزء عّم

رمضان
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21

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ ]العلق: 1[

المعنــى: اقــرأ »يــا أيهــا الرســول مــا يوحيــه اللــه لــك« 
باســم ربــك الــذي خلــق جميــع الخالئــق.

علمتنــي اآليــة: أول ســورة أنزلــت علــى النبــي محمــد 
×، تــدل علــى أن علينــا أن نهتــم بالقــراءة والكتابــة.

التطبيــق: اســتعر كتابــًا عــن قصــة النبــي × محمــد 
وتحــدث عنــه مــع زمالئــك.

ىَفَعَقُروَهااْنَبَعَث ىَتَردَّ َتَلظَّ

....................................................................................................................................................
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ه صحيفته؛ فليكثر فيها من االْستغفار« »من أحب أن تسرَّ

»اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات«

 كانت تستحي منه المالئكة، واشتهر بكثرة اإلنفاق
في سبيل اهلل؟

استغفر 100 مرة.
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22

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َكالَّ اَل ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَتِرْب﴾ ]العلق: 19[

المعنــى: ال تطعــه بتــرك الصــالة واســجد لربــك، واقتــرب منــه 
بالطاعة.

علمتنــي اآليــة: قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه 
وهــو ســاجد«

التطبيــق: ســأكثر مــن الدعــاء فــي ســجودي أن يوفقنــي اللــه 
فــي دراســتي وأن أكــون مــن أهــل الجنــة.

َعَكَسَجى َعاِئاًلَوَما َقَلىَما َودَّ

....................................................................................................................................................
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ِه ُكلَّ َيْوٍم ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة  »َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصلِّي ِللَّ

ِة« ًعا، َغْيَر َفِريَضٍة، ِإلَّا َبَنى اهلُل لَُه َبْيًتا ِفي اْلَجنَّ َتَطوُّ

بِّ ِزْدِني ِعْلًما« »رَّ

 أحد القراء من أصحاب النبي × حينما ُقتل؛
رفتعه المالئكة إلى السماء؟

احرص على أن تصلى 12 ركعة غير الفريضة.
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23

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ ]القدر: 3[

المعنــى: العمــل فــي ليلــة القــدر أفضــل مــن ألــف 
شــهر.

علمتني اآلية: عظم ليلة القدر.
فــي  كامــاًل  القــرآن  قــراءة  علــى  احــرص  التطبيــق: 

رمضــان. مــن  األخيــرة  العشــر 

َفاْرَغْبَفاْنَصْبأَْنَقَضِوْزَرَك

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



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

إنجاز اليوم!

55

ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»لَْيَس َعْبٌد َيِبيُت َطاِهًرا ِإلَّا َباَت َمَعُه َمَلٌك ِفي ِشَعاِرِه، لَا َيْنَقِلُب 

ْيِل ِإلَّا َقاَل: اللُهمَّ اْغِفْر ِلَعْبِدَك َفِإنَُّه َباَت َطاِهًرا« َساَعًة ِمَن اللَّ

اِر« َة َوَأْسَتِجْيُر ِبَك ِمَن النَّ ي َأْسَأُلَك اْلَجنَّ ُهمَّ إنِّ »اللَّ

 صحابية اسُتشهد إخوانها مع الرسول × فقالت:
كل مصيبة بعدك يارسول اهلل جلل - أي تهون -؟

توضأ قبل النوم واقرأ دعاء النوم.
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ٍة َخْيًرا َيَره﴾ ]سورة الزلزلة: 7[ ﴿َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

المعنى: يعطيك الله حسنات إذا فعلت الخير.
تســتطيع مــا  قــدر  الخيــر  افعــل  اآليــة:   علمتنــي 

ولو كان صغيرًا.
التطبيــق: أضــع طعامــًا للعصافيــر فــي شــرفة البيــت 

-البلكونــة-، وأزرُع نبتــة وأتولــى رعايتهــا.

ْجَعىَعَلٍقَغْيُر َمْمُنوٍنَتْقِويٍم الرُّ

....................................................................................................................................................
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
»إن أَْولى الناِس بي يوم القيامِة أَكثُرهم عليَّ صالًة«

ُهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي،  ُهمَّ َعاِفِني ِفي َبَدِني، اللَّ »اللَّ

ُهمَّ َعاِفِني ِفي َبَصِري« اللَّ

 صحابي قال عنه رسول اهلل × أنه يشبه نبي اهلل
عيسى |؟

صل على النبي صلى عليه وسلم عشًرا.
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25

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا﴾ ]العاديات: 1[

المعنــى: اللــه عــز وجــل يقســم بالخيــل التــي تعــدو )تجــري( 
للجهــاد )للعــدو( بســرعة.

علمتنــي اآليــة: كــن مســارعًا فــي طاعــة ربــك فــال يســبقك 
إليــه أحــد.

التطبيــق: ســأكون أول مــن يبــادر فــي البيــت لتنفيــذ طلبــات 
أمــي وأبــي، وســأحرص علــى الصــالة فــي الصــف األول.

اِصَيِةلََنْسَفًعا َباِنَيَةَخاِطَئٍةِبالنَّ الزَّ

....................................................................................................................................................
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ــِه ×: »ُيصبــح علــى كل ُســالمى مــن أحِدكــم  َقــاَل َرُســوُل اللَّ
وكلُّ  صدقــٌة،  تحميــدٍة  وكلُّ  صدقــٌة،  تســبيحٍة  فــكلُّ  صدقــٌة، 
ــٌر بالمعــروف صدقــة،  ــٌة، وأم ــٌة، وكل تكبيــرٍة صدق ــٍة صدق تهليل
ونهــٌي عــن المنكــر صدقــًة، ُويجــزُئ مــن ذلــك ركعتــاِن َيركُعُهمــا 

مــن الضحــى«

اِلِميَن« َنا اَل َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّ »َربَّ

صحابي جليل لما مات اهتزَّ له عرش الرحمن؟

احرص على صالة الضحى.
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َفاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا﴾ ]العاديات: 3[

العــدو  علــى  )تهجــم(  ُتِغيــر  الخيــل  هــي  المعنــى: 
صباحــا.

علمتني اآلية: فلتكن من عاداتك المبادرة والتكبير.
التطبيق: استيقظ مبكرًا كل يوم ألدرك بركة البكور، 

وُأبــادر بعمــل واجباتي وال ُأؤجلها.

وُحلَْيَلِة اْلَقْدِر يَنَوالرُّ َنُةُمْنَفكِّ اْلَبيِّ

....................................................................................................................................................
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُئها، فوَجْدُت في  تي َحسُنها وسيِّ »ُعِرَضْت عليَّ أعماُل ُأمَّ

محاِسِن أعماِلها األََذى ُيماُط َعِن الطريِق«

ي« َك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّ ُهمَّ ِإنَّ »اللَّ

صحابي ُعوتب فيه الرسول × لما عبس في وجهه؟

أمط أذى عن الطريق.
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿فأّما َمْن َثُقَلت مَوازيُنه * فُهو ِفي ِعيَشٍة َراِضَية﴾ 

]القارعة:7-6[
المعنــى: مــن رجحــت كفــت موازييــن حســناته، فهــو فــي 

حيــاة مرضيــة فــي الجنــة.
ل ميزانك بالصالحات، ما دمت مستطيًعا. علمتني اآلية: ثقِّ

التطبيق: سأحرص على ذكر )سبحان الله وبحمده(
100 مرة صباًحا ومساًء.

اْلَعاِدَياِتِمْثَقاَل َذرٍَّةأَْشَتاًتاُزْلِزلَِت

....................................................................................................................................................
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َعاَم ، َوِصُلوا  الَم ، َوأَْطِعُموا الطَّ اُس ،  أَْفُشوا السَّ »َيا أَيَُّها النَّ
َة ِبَسالٍم«  اُس ِنَياٌم ، َتْدُخُلوا اْلَجنَّ ْيِل َوالنَّ وا ِباللَّ األَْرَحاَم ، َوَصلُّ

َنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب« »َربَّ

ــه ــوم دخول ــن بي ــوي الدي ــول اهلل .. ق ــام رســ ــن أعم   مــ
فــي أحــد دافــع و اسُتشــهد ... ختــم العمر بخيــر فصوله
ــوله ــد رس ــد اهلل و أس ــه ...  أس ــد اللــ ــق أسـ ــان بحــ كـــ

تصدق على مسكين في حّيك بطعام 
اإلفطار.
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿َناٌر َحاِمَيٌة﴾ ]القارعة: 11[

المعنى: َحِمَيت من الوقود عليها )إشعالها(.
فكيــف  الصيــف،  حــرارة  نتحمــل  ال  نحــن  اآليــة:  علمتنــي 

اآلخــرة؟! فــي  النــار  حــرارة  ســنتحمل 
التطبيــق: المحافظــة علــى الصلــوت خاصــة صالتــي الفجــر 
و العصــر، فالنبــي × قــال: لــن يلــج النــار أحــد صلــى قبــل 

طلــوع الشــمس وقبــل غروبهــا. يعنــي الفجــر والعصــر.

لََكُنوٌدَنْقًعاَفَأَثْرَنَضْبًحا

....................................................................................................................................................
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
اَلِم، َوِعَياَدُة  »َحقُّ الُمْسِلِم َعَلى الُمْسِلِم َخْمٌس: َردُّ السَّ

ْعَوِة، َوَتْشِميُت الَعاِطِس«  الَمِريِض، َواتَِّباُع الَجَناِئِز، َوإَجاَبُة الدَّ
متفٌق َعَلْيِه.

اِحِميَن« ا َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأنَت َخْيُر الرَّ َنا آَمنَّ »َربَّ

أخبر النبي × عنهما:
أنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ 

ــه، وإن تعــذر عليــك  ــارة مريــض والدعــاء ل زي
ــلمين  ــى المس ــكل مرض ــاء ل ــك بالدع فعلي

ــجودك. ــي س ف
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ُه تعالى : َقاَل اللَّ
﴿ويل لكل همزة لمزة﴾ ]الهمزة: 1[

المعنــى: وعــد مــن اللــه بالعقوبــة لمــن يغتــاب النــاس 
ويعيبهم.

الــكالم نعمــة  أعطانــي  اللــه  أن  اآليــة:   علمتنــي 
فال أستخدمها في سب اآلخرين وشتمهم.

كلمــة نطــق  فــي  زميلــي  أخطــأ  إذا   التطبيــق: 
فال أسخر منه، وأصحح له الخطأ.

َكاُثُراْلَمْبُثوِث ُلَمَزٍةُهَمَزٍةالتَّ

....................................................................................................................................................
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َم-: أيُّ العمِل أحبُّ إلى  »ُسِئل رسوُل اهلل -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

اهلل؟ قال: »الصالُة على وْقِتها«. قيل: ُثمَّ أّي؟ قال: »ِبرُّ الواِلَدْيِن«. 
قيل: ُثمَّ أّي؟ قال: »الجهاُد في سبيِل اهلل««

ي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر لى« »َربِّ ِإنِّ

رغم نار السياط و الصخور الثقال
كالجبــال ثابــت  تعذيبــه  رغــم 
وكان طيــرًا  عــاش  حريــة  نــال 
فــي ظالل الرســول صادحًا باألذان 

قدم لوالديك بطاقة تهنئة بمناسبة قدوم 
عيد الفطر.



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

القرآنالصالة

صدقتياألذكار الصيام ): 
ي
لت
طو

ب

آية يومي !

كلمات جزء عّم
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30

ُه تعالى : َقاَل اللَّ
ِذيَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم َساُهوَن﴾  يَن * الَّ ﴿َفَوْيٌل ِلْلُمَصلِّ

]الماعون: 4، 5[
المعنى: عذاٌب شــديٌد للمصلين الذين هم عن صالتهم 
الهــون, ال يقيمونهــا علــى وجههــا, وال يؤدونهــا فــي 

وقتهــا.
علمتني اآلية: أن الصالة لها شأٌن كبيٌر في اإلسالم

التطبيــق: اطبــع شــجرة الصــالة لمدة شــهر وأتابع الصالة 
فــي وقتها.

يٍلأََباِبيَلاْلُحَطَمِة َشاِنَئَكِسجِّ

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



كالم نبّينا ×

ناجاك
قلبي

تحدي
اليوم

من هو؟من هو؟

إنجاز اليوم!
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ِه ×: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َم ال َيْغُدو َيْوَم اْلِفْطِر  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّى اللَّ »َكاَن َرُسوُل اللَّ

ى َيْأُكَل َتَمَراٍت... َوَيْأُكُلُهنَّ ِوْتًرا« َحتَّ

»َربِّ انُصْرِني َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن«

مــن أمهــات المؤمنيــن ... جبريــل أقرأهــا الســالم
األنــام خيــر  ودثــرت   ... األميــن  تجارتهــا  أولــت 
فلتكتبوا االســم الثمين ... في النور في أعلى مقام

 قبل الذهاب لصالة العيد، 
ال تنس أن تأكل 3 تمرات.



ساعد السنجاب في الوصول إلى طعامه؟

أنا عضو من أعضاء جسمك.
تجدني داخلك.

قال عني رسول الله × :
إذا  مضغــة،  الجســد  فــي  وإّن  »أال 
صلحت صلح الجســد كله، وإذا فســدت 
فســد الجســد كله«متفــق عليــه. فمــن أنــا؟؟

جســمك.  أعضــاء  مــن  عضــو  أنــا 
لســت  وجهــك.  فــي  تجدنــي 

اثنتــان. وإنمــا  واحــدة 
قال عني رسول الله × :

»إّن اللــه عــزَّ وجــلَّ قــال: إذا ابتليت 
عبــدي بحبيبتيــه، ثــم صبــر، عّوضته 
بهــا الجنــة«رواه البخــاري. فمــن أنا؟؟



هيا بنا يا صديقي 
نحـاول الـوصـــول إلـــــى 
تقبل الله منا ومنكم مصلى العيد ^^

 صالح األعمال

هيا بنا نعود إلى البيت
ولكن من طريق آخر :(

 حمًدا لله على السالمة:(
استعد لتصل رحمك 

وتزور أقاربك ^^ 

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

ال إله إال الله 
 

الله أكبر الله أكبر
 

ولله الحمد
1

2

3

^^ كل عام وأنتم بخير ^^
تقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال



AyatQuranCenter@gmail.com
fb.com/AyatQuranCenter
010 126 55 969

ًة أَْشَجارَُهاُمْنَصبًّا ِبَكْثٍَة1 الِِحُدُهوًرا َل تَْنَقِطُعبََساتنَِي ُملْتَفَّ مرِْجًعا ِبالَعَمِل الصَّ

اِر2 َخائَِفٌة، ُمْضطَِربٌَةتَْضطَرُِب األَرُْضنَزًْعا َشِديًدااملََلئَِكِة تَْنِزُع أَْرَواَح الُكفَّ

ِذلٌَّة، َوظُلَْمٌةأَْحيَاُهَجَعَل لَُه َمَكانًا يُْقَبُ ِفيِهقَطََّب َوْجَهُه3

ْت، َوَذَهَب َضْوُؤَها4 أُوِقَدْت، فَأُْضَِمْتالطِّْفلَُة املَْدفُونَُة َحيًَّةتََناثَرَْت، َوَذَهَب نُورَُهالُفَّ

ْتَمرُْجوٍم، َمطُْروٍد ِمْن رَْحَمِة اللِهِذي َمَكانٍَة رَِفيَعٍة ِعْنَد اللِهأَقْبََل ِبظََلِمِه، َوأَْدبََر5 انَْشقَّ

ِسْجٍن، َوِضيٍقالَِّذيَن يَبَْخُسوَن املِْكيَاَل، َواملِيزَاَنَعَذاٌب َشِديٌدتََساقَطَْت6

َعنْيٍ ِف أَْعَل الَجنَِّةَمرْتَبٍَة، َوَمَكاٍن َعاٍلَغطَّىَمْكتُوٌب كَالرَّقِْم ِف الثَّْوِب َل ُيَْحى7

َعْت، َوُدكَّْت ِجبَالَُهاَوُحقَّ لََها أَْن تُِطيَع8 َجَمَعاْحِمرَاِر األُفُِق ِعْنَد الُغُروِببُِسطَْت، َوُوسِّ

ْمُس، َوالَقَمُر9 الَعِظيُماملُِحبُّ أِلَْولِيَائِِه، املَْحبُوُب لَُهْمانِْتَقاَماملََنازِِل الَِّتي َتُرُّ ِبَها الشَّ

ُجالنَّْجِم الَِّذي يَطْلُُع لَيًْل10 ِراملُِضُء املُتََوهِّ ِق ِبالنَّبَاِتاملَطَِر املُتََكرِّ التََّشقُّ

ًاَهِشيًم َجافًّاالَكَلَ األَْخَض11َ فَاَزُمتََغيِّ

ِجَذلِيلٌَة ُمْنَكِسٌَةالِقيَاَمِة تَْغَش النَّاَس ِبأَْهَوالَِها12 َشِديَدِة الَحرَارَِةَشِديَدَة التََّوهُّ

َمرِْجَعُهْم بَْعَد املَْوِتبُُسٌط كَِثيٌَة َمْفُروَشٌةَوَسائُِدنَبٍْت َخِبيٍث ِذي َشْوٍك13

قَطَُعواقَِبيلَِة إِرََملَِصاِحِب َعْقٍليَْسِي ِبظَلَِمِه14

املِيَاَثلَ يَُحثُّ بَْعُضُكْم بَْعًضاَضيََّقتََجاَوُزوا الَحدَّ ِف اإلِفَْساِد15

لَِسِل، َواألَْغلَِلزُلْزِلَْتُمْفرِطًاَشِديًدا16 يَُشدُّ ِبالسَّ

نْيَا17 ٍة َوَعَناٍء ِمْن ُمَكابََدِة الدُّ ِّكَِثيًاِشدَّ الِِحطَِريَقي الَخْيِ َوالشَّ َة اآلِخرَِة؛ ِبِإنَْفاِق املَاِل، َوالَعَمِل الصَّ َمَشقَّ

َء ِعْنَدُهَذا قَرَابٍَةَمَجاَعٍة َشِديَدٍة18 ُمطْبََقٌة ُمْغلََقٌةزُمْعِدًما لَ َشْ

ْمَس ِف الطُّلُوِع َواألُفُوِل19 بََسطََهايَُغطِّي األَرَْض ِبظُلَْمِتِهكََشَف ظُلَْمَة اللَّيِْل َوأَزَالََها تَِبَع الشَّ

ِتَها20 أَْخَفى نَْفَسُه، َونََقَصَها ِباملََعاِصَخِسَطَهَّرََها َوَنَّاَها ِبالطَّاَعِةأَكَْمَل َخلَْقَها؛ ألَِداِء ُمِهمَّ

ُجَوقََع ِف النَّاِرفََنَحُروَهانََهَض ُمْسًِعا21 تَتََوهَّ

فَِقيًاَما أَبَْغَضَك ِعْنَدَما أَبْطَأَ َعلَيَْك الَوْحَيَما تَرَكََكَغطَّى الَكْوَن ِبظَلَِمِه، َوَسَكَن22

ْعفَِجدَّ ِف الِعبَاَدِةأَثَْقَلَذنْبََك23 ْه، َواطْلُْب، َوتََضَّ فَتََوجَّ

الرُُّجوَع، َواملَِصَيِقطَْعِة َدٍم َغلِيٍظَغْيُ َمْقطُوٍع، َولَ َمْنُقوٍصُصورٍَة24

ِم َرأِْسِهلََنأُْخَذنُْه أَْخًذا َعِنيًفا فََنطْرَُحُه ِف النَّاِر25 َملَئَِكَة الَعَذاِبآِثٍَةِبَُقدَّ

َِف، َوالَعظََمِة، وَكِتَاِب املََقاِديِر26 اِبَقِةتَارِكنَِي كُْفرَُهْمِجْبِيُل عليه السلملَيْلَِة الشَّ الَعلََمُة الَِّتي ُوِعُدوا ِبَها ِف الُكتُِب السَّ

ٍة27 ْت َوُحرِّكَْت ِبُقوَّ الَخيِْل الَجاِريَِة ِف َسِبيِل اللِهَوْزَن َنْلٍَة َصِغيٍَةأَْصنافًا ُمتََفرِِّقنَيرُجَّ

لََجُحوٌدُغبَاًرافََهيَّْجَنَصْوُت الَخيْل ِمْن ُسَْعِة َعْدِوَها28

اٍن ِف النَّاِسُمْغتَاٍب لِلنَّاِسالتََّفاُخُر ِبَكْثَِة األَْمَواِل َواألَْولَِد َواملَتَاِعاملُْنتَِش29ِ طَعَّ

ٍرَجَمَعاٍت ُمتَتَاِبَعًةالنَّاِر الَِّتي تَْهِشُم كُلَّ َما يُلَْقى ِفيَها30 ُمبِْغَضَكِطنٍي ُمتََحجِّ

كلمات جزء عّم
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مركــز يهــدف لخدمــة القــرآن الكريــم وعلومــه ومــا يتصــل بــه ، مــع تأهيــل 
التعليميــة  المشــاريع  وبنــاء   ، القرآنيــة  المجمعــات  ومشــرفي  معلمــي 
التربــوي  التأهيــل  لبرامــج  باإلضافــة  وجــودة،  بإتقــان  القرآنيــة  التربويــة 

والمهــاري للشــباب واألســرة

1.  بث الوعي من خالل الوحي

2. تيسير  صحبة القرآن للناس 

3. إحياء سنة التدارس وعبادة التدبر 

4. إعداد وتأهيل معلمي القرآن الكريم والمشرفين التربويين.

5. بنــاء المشــاريع التربويــة والتعليميــة المحّكمــة للمحاضــن والبيئــات 
القرآنيــة.

6. تدريب الشباب على المهارات الحياتية .

7. تأهيل الوالدين للقيام برسالتهما 

- معهد إعداد معلمات القرآن.            - حلقات التحفيظ والتعليم.

- الحقائب العلمية القرآنية.                 - الدورات التدريبية. 

- مجالس المدارسة التطبيقية.          - اللقاءات العلمية 

- البرامج التقنية



برامج بالمركز:
برامج خاصة بالقرآن حفظًا وتدبرًا وتأهياًل: 

   برنامــج صحــح تالوتــك : يــدرب علــى القــراءة الصحيحــة للقــرآن الكريــم، وهــو شــامل 
ــع األعمار. جمي

   برنامــج الماســة: تأهيــل معلمــات الروضــة لتدريــس األطفال مقــررات القــراءة بطريقة 
مبتكرة.

   برنامــج أخذهــا بركــة: حفــظ وتدبــر ســورة البقــرة فــي أربعيــن يوًمــا مــن خــال 
مجالــس تــدارس لمعانيهــا وتدبــر آياتهــا.

برامج في اإلجازات:
   برنامج واعد: برنامج شبابي الستثمار إجازة نصف العام لعمر من )9- 13( سنة .

   برنامج واعي: برنامج شبابي الستثمار إجازة نصف العام لعمر من )14- 18( سنة .

   ملتقى بنفسج وواحة اإلبداع: برنامج إيماني بنائي للفتيات من )9 : 18( سنة.

فاعليات لألطفال تحت 8 سنوات: 
   تيجــان ومــرح: يتــدرب الطفــل علــى المهــارات الحياتيــة، ويتعلــم اآلداب العامــة، 

ويتعــرف علــى الســيرة.

برامج تدريبية: 
   برنامــج ارتقــاء : برنامــج تأهيلــي لمعلميــن والمربيــن علــى المهــارات الازمــة لممارســة 

ــة التربوية. العملي

   برنامج بيتك جنتك : برنامج يهدف لتنمية مهاراة الوالدين ، ويبني أمًا تبني أمة.

   برنامج مشروع العمر: لتأهيل المشارك من التخطيط لمشاريعه الشخصية.

برامج عن بعد:
   تــاج الكرامــة: برنامــج قرآنــي ربــع ســنوي ُيَبــث عــن بعــد، يهــدف إلــى تكويــن عاقــة 
صحبــة مــع  القــرآن والحيــاة معــه، يحاضــر فيــه أكثر مــن  20 عالــم وداعية مــن المهتمين 

بكتــاب اهلل. 

   أحسن الحديث : تطبيق عملي لما تم دراسته في برنامج تاج الكرامة.

   تحدي اإلجازة : يهدف الستثمار وقت اإلجازة للطاب تحت العشرين.



1. كتاب أيها الصديق:
رحلة تأملية مع سورة يوسف

3. مفكرة واعد:
مفكرة رمضانية الستثمار وقت 

الشباب في سن ) 12 : 16(

4. مفكرة فارس:
مفكرة رمضانية الستثمار وقت 

الشباب في سن ) 6 : 11(

2. كتاب كرام:
لمتابعة الطالب في صحبته للقرآن

كراسة لمتابعة حفظك ومراجعتك لكتاب اهللا عز وجل

مع رسائل تربوية لمصاحبة القرآن

١. جدول تفاعلي بين (المربي - المعلم) وولي أمر الطالب.

٢. رسائل تربوية قرآنية أسبوعية لمصاحبة القرآن.

٣. خطة حفظ للطالب على حسب مستواه.

٤. بطاقة العمل بالقرآن تساعد الطالب على تطبيق اآليات.

٥. بطاقة األفكار التربوية تساعد المربي على رفع قيمة القرآن في نفوس الطالب.

٦. خطة مرحلية إلتقان القراءة الصحيحة من خالل تعلم مبادئ التجويد.

٧.متابعة الطالب في الحفظ والمراجعة مع بعض التوصيات.

عن كراسة كرام:

اقرأ.. ورتل.. وارتق
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7. بطاقات هدايات األجزاء                          8. بطاقات العيش مع اآليات

9. كتاب دليل المدرسة القرآنية: إصدار مشترك مع مركز إبداع القيم، 
ويتناول كل كيف تنشأ دار لتعليم القرآن من األلف إلى الياء. 

10. التعريف بسور القرآن.

11. البقرة أخذها بركة: كتيب عن مقاصد سورة البقرة وأبرز مواضيعها.

12 . مأدبة القرآن: مقرر تدبري معتمد على مقرر مركز النبأ العظيم.

13. تحدي اإلجازة: برنامج الستثمار وقت اإلجازة للشباب.

14. بطاقات التدارس لآليات والسور.

15. بطاقات التدارس األسري.

5. مفكرة مشكاة:
مفكرة للكبار تيسير لهم مصاحبة 

القرآن في رمضان وغيره.

6. كراسة مفكرتي
الرمضانية

ِمشَكاة

مفكرة مشكاة:

صحبة القرآن ترفع.. 
صحبة القرآن ُتعلي.. 
صحبة القرآن تشفع..

صحبة القرآن ال ُتمـّل.. 
صحبة القرآن ال ُتـؤذي..  

صحبة القرآن ال تعوض.. 
صحبة القرآن نعيم مستديم.. 

المرغد،  والعيش  المعجل،  النعيم  القرآن هي  مع  الحياُة 
والسرور المبهج، نعمٌة ال تعادلها نعمة، ومنــٌّة ال تضارعها 
منة، وأنٌس ال يجاريه أنٌس، وَمن اشتغل بالقرآن .. فقد دفع 
الغفلة  حياة  عمره  عن  وصرف  التقصير  لوم  قلبه  عْن 

بأجمِل زاٍد ُمّدخر.

AyatQuranCenter@gmai l .com

/ a y a t q u r a n c e n t e r
+2-011-555-991-21  / +2-055-233-3499

ِمشَكاة

مركز آيات | لتعليم القرآن الكريم


