
الدرس األول 
إيماني بالرسل عليهم السالم وصفاتهم

اإليمان بالرسل الكرام هو التصديق الجازم بأن هللا عزوجل بعث في كل أمة رسول منهم يدعوهم إلى عبادة هللا وحده ال شريك له

المسلم يؤمن بالرسل جميعا من دون تفريق سواءا من قّصه هللا علينا فنعرفه ومن لم يقّصه هللا علينا ولم نعرفه

واجبنا تجاه الرسل واألنبياء عليهم السالم :   

٣. طاعتهم وعدم مخالفتهم ٢. التصديق بكل ما جاؤوا به١. اإليمان بهم من دون تفريق

األمور التي تفرد بها
 الرسل 

عليهم الّسالم

 صفات الرسل
 الكرام

عليهم السالم

 وظائف الرسل
 الكرام

عليهم السالم

العصمةالوحي

تنام أعينهم

وال تنام
 قلوبهم

تخييرهم
عند 
الموت

يقبرون 
حيث

 يموتون

أحياء في 
قبورهم

ال تأكل األرض 
أجسادهم
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الصدقالفطانة
واألمانة

الذكورة

الذكاء وسرعة 
صادقون أمناءالبديهة

في تبليغ 

رسالتهم

12

3 4

الدعوة إلى التبليغ

هللا والتبشير
والتنذير

إصالح 
النفوس

وتطهيرها
إقامة 
الحّجة

الدعوة إلى التوحيد

مقترنة بالتبشير

والتنذير 

بيان األوامر 
والنواهي من
غير زيادة وال

نقصان

بإحيائها وتذكيرها
كي ال يكون للناس 

حجة على هللا

بعد الرسل
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الدرس الثاني 
فضل رسولي محمد صلى هللا عليه وسلم على األنبياء السابقين

زكاه في عقله 

زكاه في نطقه 

زكاه في علمه 

زكاه في بصره 

زكاه في قلبه 

زكاه في ذكره 

زكاه في ُخُلِقه 

 تزكيه هللا عزوجل لرسولنا
 محمد صلى هللا عليه وسلم

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
فضلت على األنبياء بست 

أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب،
وأحلت لي الغنائم ،وجعلت لي األرض 

طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى 
الخلق كافة ،وختم بي النبّيون

أعطيت جوامع الكلم
يتكلم بالكالم القليل 

الذي يجمع به 

المعاني الكثيرة

ونصرت بالرعب
إن هللا تعالى يلقي

الرعب والخوف 

في قلوب أعدائه وأحلت لي الغنائم
الغنائم هي ما أخذه 

المسلمون من الكفار

بعد القتال من أموال

    وأسلحة حرمها هللا على

              األمم السابقة وأحلت لنبينا

وجعلت لي األرض 
طهورا ومسجدا

األصل في األرض الطهارة
إال من استثني منها 

فأيما رجل أدركته الصالة
فليصل  وهذا بخالف األمم

وأرسلت إلى الخلق كافة السابقة فأماكن العبادة لهم مخصوصة
بعث كل نبية خاصة

لقومه ، أما نبينا 
محمد صلى هللا عليه وسلم 

فهو للناس كافة

وختم بي النبّيون

آخر األنبياء وال نبي 

بعده إلى أن تقوم 

الساعة
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الدرس الثالث مراحل دعوة رسويل ىلص اهللا هيلع ملسو 

مرحلة

دعوة الرسية
 ال

بعد نزول آيات
 املدثر قام 
لوسر هللا
 يدعو رسا

 إىل اإلسالم

معايير اختيار 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

 النخبة األولى للدعوة
أهل الثقة من المقربين
أصحاب العقول الراجحة

المتصفون باألمانة والمسؤولية

السابقون األولون 
من الرجال : أبوبكر الصديق

من النساء : خديجة بنت خويلد
من الصبيان : على بن أبي طالب

من الموالي : زيد بن حارثة

دور أبي بكر الصديق 
في الدعوة السرية

كان إسالمه إسالم أمه فقد أسلم
 على يديه:

دار األرقم بن أبي األرقم

صلى اهللا عليه وسلم 

عثمان بن عفان

 الزبير بن العوام
سعد بن أبي وقاص

حواري رسول اهللا وابن عمته صفية

أول مركز إسالمي يجتمع به الرسول 
بمن أسلم يعلمهم ويزكيهم

مرحلة

لدعوة اجلهرية
 ا

بعد نزول قوله 
تعاىل: (وأنذر عشريتك 
األقربني) بدأ الرسول 
بدعوة أهله وعشريته

صلى اهللا عليه وسلم 

صعد رسول اهللا إلى 
جبل الصفا 
 ونادى قومه

ثم رد عليه أبو لهب ب
تبا لك سائر اليوم

انظر الكتاب ص٥٤

خصائص مرحلة الدعوة الجهرية 
إعالن الدعوة للناس كافة
اإلعراض عن المشركين

بدأ الكفار بعد اإلعالن باستخدام 
أنواعا وأساليب كثرة 

لمحربة الدعوة مادية ومعنوية

اإليذاء المعنوي
وله أثر كبير في النفس

الضغط النفسي

االتهام بالباطل 
وتشويه الحقيقة

اإلعراض عن االستماع 
للدعوة

التفاوض والمساومة

انظر الكتاب ص٤٧-٤٨

اإليذاء المادي

ماتعرض له النبي 
-وضع األشواك من أم جميل في طريقه وعلى بابه

-وضع األوساخ من سال الجزور على ظهره
-الخنق فحاولوا خنقه وهو يصلي ومعهم أبوبكر

 -القتل أو الحبس أو النفي

صلى اهللا عليه وسلم 

ماتعرض له االصحابة
-التعذيب كما حدث 

لخباب بن األرت
-القتل مثلما حدث 

ألسرة عمار بن ياسر

اإليذاء الشامل
والمقاطعة

انظر الكتاب
 ص٤٩-٥٠

-اإلعالن عن الدعوة لكافة 
الناس

-إسالم بعض رجاالت مكة
وإعداد كوكبة من المؤمنين

-إظهار الشعائر اإلسالمية
أمام الناس

جئ
نتا

جلهرية
 الدعوة ا

نتائج الدعوة الجهرية

التربية اإلسالمية 
الصف السابع ، الوحدة الثالثة
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هجرة صحابة رسولي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشةالدرس الرابع:

بالد الحبشة

مّكة المكّرمة

الهجرة األولى إلى الحبشة

عندما شاهد الرسول
العذاب الذي حّل بأصحابه 

أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة 

سبب الهجرة

لماذا الحبشة؟

صلى الله عليه وسلم

سبب اختيار الحبشة هو
 عدالة حاكمهم النجاشي

عدد المهاجرين
 ١٢ رجال و٤ نساء وعلى رأسهم:

صلى الله عليه وسلم  عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي

أبو سلمة وأم سلمة

مصعب بن عمير

 حدثت في السنة الخامسة5
من البعثة

متى حدثت؟

- ضمان سالمة المهاجرين
- ممارسة الشعائر الدينية بأمان
- تعرف أهل الحبشة على الدين

الجديد

         آثار الهجرة األولى 

الهجرة الثانية إلى الحبشة

سبب الهجرة
عندما أشيع خبر مصالحة كفار قريش 

للرسول      في الحبشة قرر المهاجرون
 العودة إلى مكة فوجدوا أن األمر غير

صحيح فمنهم من رجع ومنهم من عذب 
من قريش فأمرهم الرسول      بالهجرة 

مرة ثانية إلى الهجرة

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

بعد ٣ أشهرمن الهجرة األولى  متى حدثت؟3

عدد المهاجرين
٣٣٠ رجال و ١٨ إمرأة وعلى رأسهم

-جعفر بن أبي طالب
- عبدالله بن مسعود

- أم حبيبة بنت أبي
سفيان

أرسلت قريش عمرو بن العاص و عبدالله
 ابن أبي أمية بهدايا فاخرةإلى النجاشي

انظر الكتاب  ص٥٨ ليردوا المهاجرين إلى مكة

               آثار الهجرة الثانية
- تمسك المسلمين بدينهم والصبر على 

البالء وفراق األهل والوطن
- إطمئنان الرسول     على أصحابه

- الهزيمة المعنوية لقريش بعد فشلهم
-إسالم النجاشي ملك الحبشة
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أوقات الّصالة

األحكام المتعلقة بأوقات الّصالة

األوقات المنهي عن صالة النوافل فيها

الوقت االضطراريالوقت االختياري و لكل صالة وقت شرعي خاص بها له بداية ونهاية وينقسم الوقت إلى قسمين  هما  

هو الوقت المحدد شرعا ألداء الصالة فيه ويأثم من أخرها عنه بال عذر شرعي هو الوقت الذي يجوز تأخير الصالة إليه لمن عنده عذر كالنوم والمرض
الوقت االضطراريالوقت االختياري 

صالة الفجر
من طلوع الفجر الصادق إلى

 اإلسفار البّين
من زوال الشمس عن وسط 

السماءإلى ن يصير ظل الشيء 
نفسه

بلوغ ظل كل شيء مثله

بلوغ ظل كل شيء مثله إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثليه

من اصفرار الشمس إلى قبيل
 الغروب زمن يكفي ألدائها 

من غياب الشفق األحمرإلى 
آخر الثلث األول من الليل

من آخر الثلث األول من الليل
 إلى قبيل طلوع الفجر

من غروب الشمس إلى 
مابعد الغروب بقليل
غياب الشفق األحمر

ماهو حكم تأخير الصالة عن وقتها من غير عذر؟
آثم مؤخرها  إثما عظيما وعليه االستغفار والتوبة 

وقضاء ما فاته من صالة

ماهو حكم من نام عن صالة أو نسيها؟
 وجب عليه أداؤها فور تذكرها

ماهو حكم  الصالة عند ظهور الفجر الكاذب؟
آثم مؤخرها  إثما عظيما وعليه االستغفار والتوبة 

وقضاء ما فاته من صالة

من اإلسفار البّين إلى طلوع
 الشمس

بعد صالة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح
 (بعد الفجر ب١٢-٢٠ دقيقة)

عند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول فاليكون للقائم
 في الظهيرة ظل في المشرق وال في المغرب( ربع ساعة)

بعد صالة صالة العصر وحتى تغرب الشمس

صالة العشاءصالة المغربصالة العصرصالة الظهر

1

الدرس الخامس : صالتي في وقتها
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الدرس السادس :أصون لساني عن الكذب

 اإلخبار بالشيء على خالف ماهو عليه
وهو من أكبر الذنوب ومفتاح للموبقات

تعريف الكذب

الحاالت التي يجوز فيها الكذب
مراضاة الزوج لزوجته                     في الحرب                         اإلصالح بين الناس

كيف أتجنب الكذب
١. أقول الحق ولوكنت مازحا    ٢. أصاحب الصادقين
٣. أكثر من ذكر اهللا تعالى     ٤. أعود لساني على 

                                                 الكالم الطيب

صور الكذب في حياتنا

الكذب على اهللا 
ورسوله

من أكبر الكبائر التي 
تدخل صاحبها النار
وخصوصا إذا تعمد

أن يحلل حراما 
أو يحرم حالال

الكذب علىالناسالكذب علىالناس

١. الكذب في الحديث

٢. الكذب إلضحاك
 الناس

٤. كذب التاجر في 
بيان سلعته

٣. المبالغة في المدح
واإلطراء

٣. شهادة 
الزور

الكذب على
الناس

وفق الضوابط اآلتية :  ١. أن تكون هناك ضرورة أو مصلحة محققة
                                 ٢. أال يترتب على الكذب أمر محرم أو ضر 

                                 ٣. أن تكون الكذبة على قدر الحاجة الداعية لها
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 الدرس السابع
أحافظ على أسرار اآلخرين

تعريف إفشاء السر
 نشر السر وإذاعته بين الناس
بالكتابة أو باإلشارة أو بالكالم

 االقتداء بالسلف الصالح
 في كتمان السر

من الرجال
عبدالرحمن بن جحش األسدي 

 من النساء
فاطمة رضي الله عنها

من الصبيان
 أنس رضي الله عنه
أقوال السلف الصالح والعلماء في كتمان السرانظر الكتاب ص ٨٠-٨١

        - عن الحسن البصري : ( إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك )
        - وقال ابن الجوزي : ( رأيت أكثر الناس ال يتمالكون من إفشاء سرهم ...)

   حكم إفشاء الدرس

يختلف حكم إفشاء السر باختالف صوره

محرم إذا كان فيه ضرر على صاحبه

 مستحب إذا كان فيه مصلحة أو فيه
دفع ضرر

  أضرار إفشاء الدرس

١. فساد المروءة
٢. فقدان الثقة

 .التعرض لسخط الله تعالى وغضبه٣

الوسائل المعينة لحفظ األسرار
 ١. محاسبة النفس

 ٢. المطالعة في كتب السلف الصالح
 واالقتداء بهم

 ٣. مصاحبة الصالحين
 ٤. تجنب الفضول
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ت 
وق

 ال
ط

طي
تخ

ى
عن

م

أتجنب مضّيعات الوقت

خصـائص الـوقت

١. الوقت هو الحياة
٢. الوقت هو أغلى النعم

٣. كل لحظة تفوت ال يمكن
شراؤها

- الوقت هو الظرف الزمني 
الذي يؤدي فيه اإلنسان 

نشاطه الذي يستفيد منه في
 حياته الدنيوية واألخروية

١. عدم وضوح الهدف
٢. التسويف والتأجيل

٣. سوء التنظيم
٤. الفوضى

١.تحقيق األهداف
٢. االستفادة من حياتي
٣. توفير الوقت وإنجاز 

العمل
٤. القضاء على الفراغ

٥. تنمية ذاتي وتطويرها
- تخطيط الوقت : استثمار 

وتنظيم الوقت المتاح إلنجاز 
األعمال المطلوبة لهدف محدد

هي تلك األشياء التي يترتب عليها ضياع
 الوقت دون إنجاز وبالتالي عدم تحقيق الهدف

ي لوقتي
ط

طي
ب تخ

سبا
أ

الدرس الثامن 

خطوات تخطيط الوقتأخطط لوقتي

1

2

3

4
5

١. تحديد
األهداف 

٢. تسجيل كل 
األعمال المراد

               القيام به               

 ٣. تدوين عدد
الساعات

 التي أحتاجها 
للعمل

 ٤. إعداد
موازنة

لألعمال 
المطلوبة 
والوقت 
المتوفر 

 ٥. حجز وقت للطوارئ
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