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 مقدمةال
 عز ربنا كتاب من مستقاة كانت إذا  سيما ال التربية، أساليب أنجح من تربوي أسلوب القصص تعد     

 شغلت القصص أن يجد وجل عز هللا كتاب في والمتأمل وسلم، عليه هللا صلى محمد نبيه وسنة وجل

 على يقص ما كثيرا   وسلم عليه هللا صلى النبي كان وقد الثلث إلى الربع من تتراوح منه واسعة مساحة

 وقصة الغار أصحاب قصة لهم فحكى( قبلكم كان فيمن كان: )بقوله لها مقدما   السابقين قصص أصحابه

 ،الكبار في تؤثر القصة كانت فإذا. وغيرها دينار ألف المقترض وقصة واألعمى واألبرص األقرع

 ،أخطاءهم وتعالج ،سلوكياتهم من وتعّدل ،تفكيرهم طريقة من وتغير ،اآلخرين تجارب لهم وتعرض

 العامة اإلدارة حرصت المنطلق هذا من. الصغار في أثرها سيكون فكيف ،مشكالتهم لحل طرقا   وتعطيهم

 من مجموعة( بنات/  بنين)  االبتدائية للمرحلة المعرفي اإلثراء مشروع يكون أن على اإلسالمية للتوعية

 . يةخالقاأل والقيم واإليمان اإلسالم أركان على التربية خاللها من يتم األنبياء وقصص القرآنية القصص

 الفوائد ببعض وتذييلها واإلضاءات الهدايات لبعض فيها واإلشارة القصص من مجموعة انتقاء تم وقد

 :يلي ما منها الهدف وكان

 .العلى وصفاته الحسنى أسمائه خالل من وجل عز هللا على التعرف/ 1

 . بسنته والتمسك له والشوق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول محبة/ 2

 .عليه الثبات يجب الذي الحق الدين هو هللا دين أن عقيدة ترسيخ/ 3

 .التوحيد بعد به مأمور أعظم وأنها الصالة أمر تعظيم/ 4

 .الوالدين كبر   األخالقية القيم بعض غرس/ 4

 .وأهله العلم فضل بيان/ 5

 . الكربات من والنجاة المشكالت لحل األمثل األسلوب على التعرف/ 6

 .الطلبة لدى والنقاش الحوار مهارة تنمية/ 7

 :القصة عرضل عامة توجيهات

 .بأسلوبه المعلم ليقصها إلقائها قبل لها والتحضير القصة قراءة/ 1

 . الوجه وتعابير الصوت نبرات تغيير مع بأسلوب مؤثر القصة سرد/ 2

 .عليه التركيز ليتم القصة من الهدف استحضار/ 2

 .القصة من االنتهاء بعدعرض األنشطة على الطالب لحلها و أثناء القصة، المناقشة/ 4
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 أبيه مع إبراهيم قصة( 1)
 

 .بهما والبر معهما والرفق الوالدين مخاطبة طريقة على التعرف :القصة من الهدف

 علمنا فإذا المحبة، درجات أعلى هي والخلة السالم عليه إبراهيم هللا خليل قصةسنتعرف اليوم يا أحبائي على    

 قد فإبراهيم عليه السالم ألجلها، هللا أحبه التي صفاتهلتعرف على وا قصته لسماع اشتقنا يخلّه بل يحبه هللا أن

 .األرض وجه على بيت وأشرف بيت أول هو الذي بيته لبناء واختاره والكتاب، النبوة ذريته في هللا جعل

 أبوه كان وقد ،صغيرا   فتى كان مذ رشده هللا آتاه وقد بالعراق بابل أهل من كان السالم عليه إبراهيم هللا نبي

 إبراهيم يكتف ولم ، نبيا   يكون أن قبل السوية بفطرته عبادتها أنكر قد وهو هللا دون من األصنام يعبدون وقومه

 ما وإليك ،بتركها وقومه أباه ينصح بدأ بل ،عبادتها بعدم السالم عليه

 وال تنفع ال حجارة بأنها إقناعه محاوال   حوار من أبيه وبين بينه جرى

 : هللا دون من ويدعوها يرجوها فكيف تضر

 اْلِكَتابِ  ِفي َواْذُكرْ : ) السالم عليه إبراهيم نبيه لسان على تعالى قال

هُ  إِْبَراِهيمَ  يق ا َكانَ  إِنَّ ا ِصد  بِّي   َيْسَمعُ  اَل  َما َتْعُبدُ  لِمَ  أََبتِ  َيا أِلَبِيهِ  َقالَ  إذْ ( 41ِ) نَّ

ا َعنكَ  ُيْغِني َواَل  ُيْبِصرُ  َواَل   لَمْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءِني َقدْ  إِن ي أََبتِ  َيا( 42) َشْيئ 

بِْعِني َيأِْتكَ  ا أَْهِدكَ  َفاتَّ ا ِصَراط  ْيَطانَ  َتْعُبدِ  اَل  أََبتِ  َيا( 43) َسِوّي   إِنَّ   الشَّ

ْيَطانَ  ْحَمنِ  َكانَ  الشَّ كَ  أَن أََخافُ  إِن ي أََبتِ  َيا( 44) َعِصّي ا لِلرَّ نَ  َعَذاب   َيَمسَّ  م 

ْحَمنِ  ْيَطانِ  َفَتُكونَ  الرَّ ا لِلشَّ   ريمسورة م( َولِّي 

 الذي الَوَثن بعبادة تصَنع ما: ولين برفق والده يخاطب إبراهيمقد كان ف   

ا، َعْنكَ  ُيْغنِي َوال ُيْبِصر َوال يسمع ال  هو إنما ،ا  ضرَّ  عنك يدَفع وال َشْيئ 

رة صورة  أعبد صفته؟ هذه ما بعبادة تصَنع ما تنفع؟ وال تضر   ال مصوَّ

 نَزل وإذا فنصَرك، أبصرك بك أحيط وإذا دعاءك، سمع دعوَته إذا الذي

 .عنك دفع ضر   بك

ا أبوه عليه فردَّ      لَّمْ  لَئِن إِْبَراِهيمُ  َيا آلَِهِتي َعنْ  أَنتَ  أََراِغب   َقالَ : )غاضب 

ا َواْهُجْرِني أَلَْرُجَمنَّكَ  َتنَتهِ   46مريم:( َملِّي 

 أبيه، جفاء على صبر بل بمثلها، القسوة تلك يقابل لم إبراهيم لكن    

 إِنَّهُ   َرب ي لَكَ  َسأَْسَتْغِفرُ  َعلَْيكَ  َساَلم   َقالَ : )له وقال والرحمة، بالبر وقابله

ِ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  َوَما َوأَْعَتِزلُُكمْ ( 47) َحِفّي ا ِبي َكانَ   َعَسى َرب ي َوأَْدُعو هللاَّ

ا َرب ي بُِدَعاءِ  أَُكونَ  أاَلَّ   ومألفه لوطنه  مفارقته كان ولما  44-47مريم:  (َشقِّي 

  عوضه هلل شيئا   ترك من وكان النفس، على شيء أشق من وقومه، وأهله

 

 بر   إلى أبنائي يا انظروا

 السالم عليه إبراهيم سيدنا

 في يتلطف وكيف بوالده،

 بكل له فيقول معه، الخطاب

 كلمة وهي أبِت، يا: رقة

 التودد على تدل مرققة

رها  عبارة كل   في ويكر 

 الدافع وأن بالقرب، ليُشِعَره

 له الشديد حبه هو لدعوته

 ولم هدايته، في ورغبته

 واستكبار بقَسوة يتحدَّث

 أو منك أعلم أنا: له فيقول

 معه تحدَّث بل جاهل، أنت

 فهو واحترام؛ أدب بكل

 وأن بدَّ  ال الذي والده

 معاملته ويُحسن يَحترمه

 (.كافًرا كان وإن حتَّى
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ا: )بقوله هللا عوضه منه، خيرا   هللا  َنِبّي ا َجَعْلَنا َوُكاّل    َوَيْعقُوبَ  إِْسَحاقَ  لَهُ  َوَهْبَنا هللاَِّ  ُدونِ  ِمن َيْعُبُدونَ  َوَما اْعَتَزلَُهمْ  َفلَمَّ

ْحَمتَِنا م ن لَُهم َوَوَهْبَنا( 44) ا ِصْدق   لَِسانَ  لَُهمْ  َوَجَعْلَنا رَّ  أنبياء جعلهم بل صالحين أبناء فوهبه 55-44مريم:  (َعلِّي 

 .، وجعل لهم ذكرا  حسنا  في سائر العصورمثله

 

 الحوار أطراف 

            

  

 

 : السالم عليه إبراهيم بها هللا امتدح التي الصفات 

 

                                              
     

                                                                                                  

          

                                                               

هيا نفكر معاً: لو أمرتك أمك بأداء مهمة ال   

 تريد فعلها ماذا تفعل؟
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 من المعلم يطلب

 أسماء ذكر الطالب

 ال التي وصفاته هللا

 اآللهة هذه في توجد

 

 قصة نبي هللا إبراهيم عليه السالم مع قومه( 2)

 

إثبات صفات اإلله الحق وأن عبادة غيره  الهدف من القصة:

  .باطل

بل قام يدعو  ،لم يكتف إبراهيم عليه السالم بدعوة أبيه فقط     

لهم بحجج عقلية وأدلة شرعية أن ما هم عليه من  يبينقومه و

 أدنى عنده كيف بمن ، فعبادة التماثيل التي صنعوها بأيديهم باطل

 نفعا، يملك ال فيه، متصرفا   مخلوقا يعبد أن وتمييز عقل من مسكة

 الخالق عبادة ويدع ،نشورا   وال حياة، وال ،موتا   وال ،ضرا   وال

 الذي العاجز، جواب حجة، بغيره فأجابو !!المدبرالخالق  الرازق

يفعلون،  كذلك{  آَباَءَنا َوَجْدَنا: } فقالوا شبهة أدنى بيده ليس

  .وأجدادهم آلبائهمفعبادتهم مجرد تقليد 

 أَْصَناَمُكم أَلَِكيَدنَّ  ولما بين لهم الباطل الذي هم فيه قال: )َوَتاهللَِّ    

أي إلى عيد من أعيادكم، فلما   57نبياء: األ ُمْدبِِريَن( ُتَول وا أَن َبْعدَ 

 ذهبوا إلى عيدهم عِمد إليها فكسرها جميعها إال صنما  واحدا  وهو كبيرهم، فلما رجعوا: )َقالُوا

الِِميَن( لَِمنَ  إِنَّهُ  ِبآلَِهتَِنا َهَذا َفَعلَ  َمن  وتذكروا إبراهيم ذلك الفتى الذي أقسم لُيدبرّن المكيدة  54األنبياء:الظَّ

 َكاُنوا إِن َفاْسأَلُوُهمْ  َهَذا َكِبيُرُهمْ  َفَعلَهُ  َبلْ  إِْبَراِهيُم( )َقالَ  َيا ِبآلَِهِتَنا َهَذا َفَعْلتَ  )أَأَنتَ  ألصنامهم، فجاءوا به وقالوا له:

 َما هللاَِّ  ُدونِ  ِمن ن آلهتهم ال تنطق، وهنا قال إبراهيم: )أََفَتْعُبُدونَ فتحير قومه فلقد علموا أ 63-62األنبياء َينِطقُوَن( 

ُكْم   َواَل  َشْيئا   َينَفُعُكمْ  اَل  ِ  ُدونِ  ِمن َتْعُبُدونَ  َولَِما لَُّكمْ  أُف   (66)َيُضر  قُوهُ َتْعِقلُوَن( )َقالُوا أََفاَل  هللاَّ  آلَِهَتُكمْ  َواْنُصُروا َحر 

لها، فأوقدوا نارا   ونصرة آللهتكم، غضبا   باإلحراق، القتالت، أشنع اقتلوه: أي  66:64األنبياء( َفاِعلِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ 

أي أفوض أمري إلى هللا فهو ناصري وكافيني ووكيلي وهو نعم الناصر  -عظيمة فقال: )حسبنا هللا ونعم الوكيل( 

ا ُكونِي َنارُ  َيا ْلَناقُ ): لها وقال لخليله هللا وألقوه فيها فانتصر -والوكيل  ا َبْرد   فكانت 64األنبياء:( إِْبَراِهيمَ  َعلَى   َوَساَلم 

 مكروه. أي بفيها  أحس وال أذى،أدنى  فيها ينله لم ،وسالما   بردا   عليه
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اذكر شاهدا  من 
القصة على كل  

 :مما يلي

أن التوكل على هللا من 
 صفات األنبياء

أن هللا يحفظ 
أولياءه في 

 األماكن الخطرة

أن العقل السليم ال يقبل 
 عبادة غير هللا

البد من التفكير 
 قبل التقليد
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 أرأيتم يا أحبائي

أن المحسنين 

 يحبهم الناس

 قصة يونس عليه السالم( 3)

 

 .اتوالكربوالمشاكل التعرف على األسلوب األمثل للنجاة من الضيق  الهدف من القصة:

 التوحيد إلى أهلها فدعا العراق، بأرض الموصل بمدينة نينوى قرية إلى هللا أرسله السالم عليه يونسنبي هللا    

 وركب البحر وقصد قريته من فخرج ذرعا   بهم فضاق وطغيانهم، غيهم في واستمروا يؤمنوا أن فأبوا واإليمان

 أن السفينة وكادت تعلو، واألمواج يضطرب، البحر جعل البحر وتوسطت السفينة أبحرت أن وبعد سفينة، في

 .تغرق

 فألقوا تنجوا حتى السفينة حمولة تخفيف من بد ال أن السفينة ركاب فرأى    

، منهم واحدا   يلقوا أن على إال أن السفينة الزالت تضطرب ، فعزموا األمتعة،

 .السالم عليه يونس على القرعة فوقعت يلقى من الختيار قرعة فأجروا

 القرعة فأعادوا وإحسانه، صالحه من رأوا لما يلقوه أن نفوسهم أبت ولكنهم 

 البحر في فألقوه السالم عليه يونس على تقعفي كل مرة و وثالثة ثانية مرة

 .   محالة ال الموت ليالقي البحر في اإلنسان يلقى أن عظيم كرب وهللا وهذا

 له ينهش وال عظما   له يكسر ال أن الحوت هللا وأمر ليلتقمه، حوتا   هللا فبعث   

 ظلمة تتصور كيف كان حاله في الظلمات، أن ولك،  بطنه في مدة فبقى ،لحما  

 من أعظم بالء أي ،أعاله إلى البحر قعر من موجا   به يموج والحوت ،الليل وظلمة ،البحر وظلمة ،الحوت بطن

 . الكرب هذا من أعظم كرب وأي البالء هذا

الِِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِن ي ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  إاِلَّ  إِلَهَ  )اَل  الظلمات تلك في وهو الحال تلك في وهو فنادى     47:  األنبياء ( الظَّ

السالم معروف عند أهل وكان صوت يونس عليه فوّحد ربه سّبحه واعترف بتقصيره في تلك اللحظات العصيبة، 

*  اْلُمَسب ِحينَ  ِمنْ  َكانَ  أَنَّهُ  لذا قال هللا عنه:  )َفلَْوال ودعائه ومناجاته لربه في وقت الرخاء،  السماء لكثرة عبادته

 144-143:  الصافات ( ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َبْطنِهِ  ِفي لَلَِبثَ 

 تذهب أن الحيتان عادة من وليس الشاطئ إلى يذهب أن الحوت هللا أمر بأن نجاته وكانت وجل، عز هللا فنجاه   

 من شجرة عليه هللا أنبت أن من اللطيف سبحانه وهو آخر لطف أتاه ثم العراء، في الحوت فقذفه الشطآن، إلى

فلما استصح جسده رجع إلى قومه فوجدهم قد آمنوا جميعا  حيث خشوا من  منها ويأكل لتحميه القرع وهو يقطين

ْعَناُهمْ  َفآَمُنوا( 147) َيِزيُدونَ  أَوْ  أَْلف   ِماَئةِ  إِلَى   َوأَْرَسْلَناهُ )  وكان عددهم مئة ألف العقاب الذي حذرهم منه  إِلَى   َفَمتَّ

 .144-147الصافات ( ِحين  

 . يسرا   العسر وبعد فرجا   الضيق بعد جعل من سبحان ؛ الضراء وكاشف الكرب مفرج فسبحان 

ْيَناهُ :  بقوله يونس قصة هللا ختم وقد  44:  األنبياء سورة ( اْلُمْؤِمِنينَ  ُننِجي َوَكَذلِكَ  اْلَغم   ِمنَ  )فَنجَّ
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 بعد أن تعرفنا على قصة يونس عليه السالم نجيب على اآلتي: 

 

 سماعك بعد وعبر، عظات عدة السالم عليه يونس قصة من نستلهم 

 : يلي مما كلل الشاهد موطن استخرج للقصة

 

  

 

 

 اسم النبي

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

 الكرب

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

 أسباب النجاة

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

توكل يونس على 
 ربه  

العمل الصالح 
في الرخاء منج 
 في وقت الشدة

أن الدعاء سبب 
من أسباب تفريج 
هللا للكروب  
 وزوال الهموم

أثر التوحيد في 
 النجاة من الكرب

من الكرب  عليه السالم من قصة يونس عليه السالم تعلمنا يا صغاري كيف نجى يونس

ونتناقش وانتهت المشكلة، وفي حياتنا قد تمر بنا بعض المشاكل، فهيا نفكر معا  في مشكلة ما 

   .طريقة حلهافي 
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 والتسبيح بالتوحيد اإلقرار :أمور ثالثة  السالم عليه يونس دعاء تضمن/ 1

 الضيق من والنجاة الكرب وتفريج الدعاء إجابة عوامل أهم من وهذه  والتوبة،

 .والسرور الفرح وجلب القلب عن والغم الهم وإزالة النفس وتهدئة

 قد: السعدي الشيخ يقول  الشدة، وقت للنجاة سبب الرخاء وقت في العمل أن/ 2

 وتحميده وتسبيحه لربه عبادته بكثرة السابق وقته في  السالم عليه يونس ُعِرف

 " الشدة في يعرفك الرخاء في هللا أعرف: "   الحديث في وورد. الحوت بطن وفي

 قبل دائماً  هلل ويتجه والشدة الرخاء حال في الدعاء من يكثر أن للعبد ينبغي/ 3

    الحديث في ورد فقد عليه وتقع تصيبه ال حتى المصيبة أو الحزن أو الهم وقوع

 األلباني حسنه ( الدعاء إال القضاء يرد وال) 
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وعدها الحفيظ بحفظه  

أن مبوعد ربها واط أيقنتف

له سيكون أن حفظ هللا بقلبها 

 أعظم من حفظها له

 

 

 قصة موسى عليه السالم( 4)

 

 .(أن إرادة هللا فوق كل إرادة وأن حفظ هللا للعبد فوق كل حفظ (ترسيخ عقيدة  القصة:الهدف من 

إسرائيل بسبب لبني   وليد كل يقتل فرعون كان حيث ، عصيب ظرف في - السالم عليه - موسى مولد كان    

 أوامره وأصدر فخاف ، يديه على ملكه ذهاب يكون من بني إسرائيل سيولد صبيا   بأن له فسرت رآها رؤيا

أراد فرعون شيئا   ولكن ، يولد من كل وذبح الحوامل بإحصاء

 أراده  ما إال يكون النهاية األمر  وفي ، آخر هللا شيئا   وأراد

 عليه موسى أم إلى تعالى هللا قدره. فقد أوحىو تعالى هللا

 وتلقيه في صندوق في أن تضعه عليه خشيت إذا  السالم

 حزن ودون يقتلوه، أن وقومه فرعون من خوف دون النيل،

. ووعدها أنه راده إليها وسيجعله من المرسلين فراقه، على

  .النيل في وألقته صندوق في فوضعته

فإذا بطفل  وأخذوهعلى الصندوق  فرعون أعوان عثر   

فلما رأته زوجة  فذهبوا به إلى بيت فرعون، ،رضيع فيه

 الطفل هذا: لفرعون قالتففرعون ألقى هللا في قلبها محبته 

ا منه نصيب فقد تقتلوه؛ ال ولك، لي سرور مصدر سيكون  ذلك عاقبةُ  كانتفوافق فرعون و ولدا، نتخذه أو خير 

ا لهم هللا جعله أن ا، عدّو    . هييد على ه وقومهإهالكُ  فكان وحزن 

 فرعون إلى أرسله ربه وكلمه موسى ّبئنُ  ولما ،حتى كبر فرعون بيت في وترعرع السالم عليه موسى شب   

 وتجبر وطغى السالم عليه بموسى واستهزأ واستكبر عال فرعون ولكن ، تعالى هللا توحيد على يدعوهم وقومه

نْ  لَُكم َعلِْمتُ  )َما :لقومه وقال األَْعلَى(  َرب ُكمُ  )أََنا:  بقوله متبجحا   الربوبية وادعى ، 24القصص:  َغْيِري( إِلَه   م 

 عصاه فألقى ، فرعون على عرضهاو ، على صدقه تدل التي بالمعجزات موسى تعالى هللا وأيد  24النازعات:

 ،-برص  غير أي من– سوء غير من بيضاء فإذا بها  أخرجها ثم جيبه في يده وأدخل عظيمة حية إلى فتحولت

 ما وعدّ  بالسحر موسى وأتهم المعجزتين اتين به يؤمن فلم ، غشاوة قلبه على جعل وتكبر فرعون غرور ولكن

 به جاء ما أن للسحرة تبين ولكن موسى به جاء ما ليبطلوا سحرته فرعون جمع ثم ، السحر أنواع من نوع رآه

 به جاء وبما به وآمنوا فسجدوا ، بها تعالى هللا أيده معجزة هو وإنما ، السحر قبيل من ليس السالم عليه موسى

وأوحى  ، قلوبهم بشاشته خالطت الذي اإليمان من به أحسوا عما ذلك يثنهم لم ولكن ، وهددهم فرعون فتوعدهم

 بخروج أحس فرعون ولكن ، وجنوده فرعون له يتفطن ال ليال  حتى المدينة من يخرج بأن إلى موسى  تعالى هللا

 أصحاب فقال ،البحر شاطئ إلى إسرائيل وبنو موسى وصل حتى بهم ليلحقوا وجنوده فتبعهم وقومه موسى

 هللا فأوحى 62الشعراء:(  َسَيْهِدينِ  َرب ي َمِعيَ  إِنَّ  َكالَّ ) الموقن بقلب موسى قالف  61الشعراء:(  لَُمْدَرُكونَ  إِنَّا) موسى

 البحر يعبر بأن وطمأنه ا ،طريق عشر اثني إلى البحر فانفلق ،بهر أمر فامتثل ،بعصاه البحر يضرب أن إليه تعالى

اكتمل خروج المؤمنين من البحر ودخول فرعون  فلماومقومه  فرعون وتبعه ،قومه مع البحر فعبر ، يخاف وال
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 فرعون تعالى هللا أغرقو موسى ومن معه من المؤمنين  نجاوقومه البحر اطبق هللا عليهم البحر وعاد كما كان، ف

 .  شره من األرض هللا وطهر ،قومه مع

 . لغيره عبره ليكونوظلم  وتجبر طغى من مع تعالى هللا سنة وهذه
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 الخضر مع موسى قصة( 5)

 

 ندركها لم أم األمور في حكمته أدركنا سواء حكيم هللا وأن العلم فضل بيان :القصة من الهدف

 فسأله إسرائيل، بني في يوما   يخطب السالم عليهموسى  كان حينما الخضر، مع السالم عليه موسى قصة بدأت   

 هللا فأراد منه، أعلم أحد ال أنه ظنه على اتكاء ال،: موسى فقال منك؟ أعلم  هو من األرض وجه على هل: أحدهم

 فتمنى الخضر، الصالح الرجل وهوفي بعض األمور،   منه أعلم هو من هناك أن لموسى يبين أن وجل عز

 أن تعالى هللا وأخبره نون، بن يوشع وفتاه هو وسار ِمْكَتل في حوتا   معه فأخذ ،علمه من لينهل مالقاته موسى

ا الحوت، فقد هو الصالح الرجل مكان عالمة ْير، في وَجدَّ  ونسيا صخرة، عند جلسا البحرين ملتقى وصال فلما السَّ

ا طريق ا فيه له ويتخذ البحر، في وينحدر حّي ا يصبح الحوت فإذا حوتهما  لنسيانه تنبهافلما أكمال سيرهما . مفتوح 

 ِعنِدَنا م نْ  َرْحَمة   آَتْيَناهُ  ِعَباِدَنا م نْ  عْبدا   فَوَجَدا) ، البحرين مجمع عند الخضر السالم عليه موسى ولقي فعادا،

 لطلب مرافقته الخضر على السالم عليه موسى يعرض حين القصة وتستمر.  65الكهف: ( ِعْلما   لَُّدنَّا ِمن َوَعلَّْمَناهُ 

 شيء عن يسأله ال أن الخضر عليه شرط و ، الصبر و الطاعة اللتزام استعداده للخضر موسى أبدى حيث العلم،

 : جميل قرآني تسلسل في أحداث، من الرحلة هذه أثناء حصل ما القرآن ويقص ،عنه يخبره حتى

فِيَنةِ  ِفي َرِكَبا إَِذا َحتَّى َفانَطلََقا)     ا ِجْئتَ  لََقدْ  أَْهلََها لُِتْغِرقَ  أََخَرْقَتَها َقالَ   َخَرَقَها السَّ ا َشْيئ   إِنَّكَ  أَقُلْ  أَلَمْ  َقالَ ( 71) إِْمر 

ا َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  لَن ا أَْمِري ِمنْ  ُتْرِهْقِني َواَل  َنِسيتُ  ِبَما ُتَؤاِخْذِني اَل  َقالَ ( 72) َصْبر   لَِقَيا إَِذا َحتَّى َفانَطلََقا( 73) ُعْسر 

ا ا أََقَتْلتَ  َقالَ  َفَقَتلَهُ  ُغاَلم  ا ِجْئتَ  َقدْ لَّ  َنْفس   بَِغْيرِ  َزِكيَّة   َنْفس  ا َشْيئ  ْكر  ا َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  لَن إِنَّكَ  لَّكَ  أَقُل أَلَمْ  َقالَ ( 74) ن   َصْبر 

ا لَُّدن ي ِمن َبلَْغتَ  َقدْ  ُتَصاِحْبِني َفاَل  َبْعَدَها َشْيء   َعن َسأَْلُتكَ  إِن َقالَ ( 75)  َقْرَية   أَْهلَ  أََتَيا إَِذا َحتَّى َفانَطلََقا( 76) ُعْذر 

ا ِفيَها َفَوَجَدا ُيَضي فُوُهَما أَن َفأََبْوا أَْهلََها اْسَتْطَعَما ا َعلَْيهِ  اَلتََّخْذتَ  ِشْئتَ  لَوْ  َقالَ   َفأََقاَمهُ  َينَقضَّ  أَن ُيِريدُ  ِجَدار  ( 77) أَْجر 

لَْيهِ  َتْسَتِطع لَمْ  َما بَِتأِْويلِ  َسأَُنب ُئكَ   َوَبْيِنكَ  َبْينِي ِفَراقُ  َهَذا َقالَ  ا عَّ ا( 74) َصْبر  ِفيَنةُ  أَمَّ  ِفي َيْعَملُونَ  لَِمَساِكينَ  َفَكاَنتْ  السَّ

لِك   َوَراَءُهم َوَكانَ  أَِعيَبَها أَنْ  َفأََردت   اْلَبْحرِ  ا َسفِيَنة   ُكلَّ  َيأُْخذُ  مَّ ا( 74) َغْصب   أَن َفَخِشيَنا ُمْؤِمَنْينِ  أََبَواهُ َفَكانَ  اْلُغاَلمُ  َوأَمَّ

ا َقُهَماُيْرهِ  ا ُطْغَيان  ُهَما ُيْبِدلَُهَما أَن َفأََرْدَنا( 45) َوُكْفر  ا َرب  ْنهُ  َخْير  ا َوأَْقَربَ  َزَكاة   م  ا( 41) ُرْحم   َفَكانَ  اْلِجَدارُ  َوأَمَّ

ا أَُبوُهَما َوَكانَ  لَُّهَما َكنز   َتْحَتهُ  َوَكانَ  اْلَمِديَنةِ  فِي َيِتيَمْينِ  لُِغاَلَمْينِ  ُهَما َيْبلَُغا أَن َرب كَ  َفأََرادَ  َصالِح   َوَيْسَتْخِرَجا أَُشدَّ

ب كَ  م ن َرْحَمة   َكنَزُهَما لَْيهِ  َتْسِطع لَمْ  َما َتأِْويلُ  َذلِكَ   أَْمِري َعنْ  َفَعْلُتهُ  َوَما  رَّ ا عَّ  .42 -71الكهف:  (َصْبر 

 فقام ، للغرق السفينة عرض بأنه موسى فاعترض ، بالقدوم السفينة من لوحا   الخضر بخلع موسى تفاجأ فقد   

 خرجولما  ، نسيان من منه بدر عما موسى له اعتذرف ، حتى يخبره شيئا   يسأله ال نبأ بالعهد بتذكيره الخضر

 من موسى فتعجب فقتله، الغلمان مع يلعب غالما   الخضر وجد، الساحل على ومشيا  السفينة من الخضر و موسى

 و االثنان انطلق، وأخرى مرة موسى منه اعتذر و بالعهد ذكره و الخضر فعاد شديدا ، إنكارا   فعلته أنكر و ذلك

:  موسى له فقال ، الخضر فأقامه لسقوطل آيال   جدارا   ووجدا ضيافتهما فأبوا ، قرية أتيا أن إلى مسيرتهما استكمال

 فقال الثالث الحوادث أسباب عن يخبرهقال الخضر هذا فراق بيني وبينك وبدأ  ، هذا عملك على أجرا   طلبت لو

  في فكان جيدة، صالحة سفينة كل يغتصب ظالم ملك من لها إنقاذا   ذلك كان فقد السفينة بتعييب قمت عندما: له
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 من الصالحين والديه لدين حفظا   كان فقد الغالم قتل أما و ، الرحمة باطنه في نأ رغم الفساد عملي ظاهر

 نأ و ، االبن حب بدافع إليه ميلهما من خشيةف ، فقد كان في علم هللا أنه سيكون كافرا   طغيانه و كفره و انحرافه

 من صغيرين ليتيمين كنز على ذلك في أحافظ ان فأردت  الجدار بناء إعادة عن أما ، منه خيرا   سيعوضهما هللا

 .أشدهما يبلغا عندما ليستخرجاه صالح أب

 إلهامه و هللا بعلم ذلك كان إنما و ، برأيه ال و بعلمه ذلك يفعل لم أنه لموسى الخضر اعلن ثم ومن   
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 قصة مولد رسول هللا ( 6)
 

  اتباعهالحرص على والشوق إليه و رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محبة الهدف العام من القصة:

 -قبل مولده :

نا     جنين  في بْطن أم ه، وهذا أبلغ الُيْتم وأْعلى مراتبه   -صلَّى هللا علْيه وسلَّم  -توفي عبدهللا بن عبد المطلب ونبي 

ا وجدُت له مشقَّة  حتَّى وضعُته. فلما وضعته سماه جده ؛ فم-أي حملت  - آمنُة بنُت وهب : لقد علقُت بهتقول 

 لكن هللا أراد له هذا االسم. ،عند العربطلب ) محمد ( ولم يكن هذا االسم شائعا  عبدالم

 

 

 -نشأته : 

يعشن في البادية؛ لكي يبعدوهم عن  كان من عادة العرب أن يدفعوا أوالدهم عند والدتهم إلى مرضعات    

 األمراض المنتشرة في الحواضر، ولتقوى أجسادهم، وليتقنوا لغة العرب الفصيحة في مهدهم.

لترضعه وكانت هذه مرضعة عند  –صلى هللا عليه وسلم  -وليدها محمد  لتجعل آمنة بنت وهبوهذا ما دفع    

 كانت:  إسحاق ابن إرضاعه كما روتها رضي هللا عنها، قالفلنستمع إلى قصة (، حليمة السعدية المرضعة هي )

 بكر، بن سعد بني من نسوة في ، ترضعه صغير لها وابن زوجها مع بلدها من خرجت أنها:  تحدث حليمة

ا، لنا تبق لم شهباء سنة في وذلك:  قالت.  الرضعاء تلتمس  ومعنا ،2قمراء لي 1أتان على فخرجت:  قالت شيئ 

 ما ثديي في ما الجوع، من بكائه من معنا، الذي صبينا من أجمع ليلنا ننام وما ،4بقطرة َتِبضّ  ما وهللا لنا، 3شارف

 5بالركب أَذمَّتْ  فلقد تلك، أتاني على فخرجت والفرج، الغيث نرجو كنا ولكن يغذيه، ما شارفنا في وما يغنيه،

 رسول عليها عرض وقد إال امرأة منا فما الرضعاء، نلتمس مكة قدمنا حتى ،6وعجف ا ضعف ا عليهم، ذلك شق حتى

:  نقول فكنا الصبي، أبي من المعروف نرجو كنا أنا وذلك يتيم، إنه:  لها قيل إذا فتأباه، وسلم عليه هللا صلى هللا

ا أخذت إال معي قدمت امرأة بقيت فما لذلك، نكرهه فكنا وجّده، أمه تصنع أن عسى وما!  يتيم  فلما غيرى، رضيع 

ا، آخذ ولم صواحبي بين من أرجع أن ألكره إني وهللا،:  لصاحبي قلت االنطالق أجمعنا  إلى ألذهبن وهللا رضيع 

 وما وأخذته، إليه فذهبت:  قالت.  بركة فيه لنا يجعل أن هللا عسى ،تفعلي أن عليك ال:  قال.  هفآلخذنّ  اليتيم ذلك

 أقبل حجري في وضعته فلما ،رحلي إلى به رجعت أخذته فلما:  قالت غيره، أجد لم أنى إال أخذه على حملني

 قبل معه ننام كنا وما ناما، ثم ،روي حتى أخوه معه وشرب ،روي حتى فشرب لبن، من شاء بما ثدياي عليه

  ،وشبعا   ريا   انتهينا حتى معه وشربت شرب ما منها فحلب ،7حافل هي فإذا تلك، شارفنا إلى زوجي وقام ذلك،

                                                           
1
 الحمار أنثى: األتان 
2
 .بياض لونها في أي: قمراء 
3
 المسنةناقة ال: الشارف 
4
 .لبن قطرة منها يخرج ال 
5
 أي أطلت عليهم المسافة لتأخرهم بسببها. 
6
 عجفا : هزال . 
7
 أي: ضرعها ممتلئ باللبن. 
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: فقلت:  قالت مباركة، نسمة أخذت لقد حليمة، يا وهللا تعلمي:  أصبحنا حين صاحبي يقول:  قالت ليلة، بخير فبتنا

 يقدر ال ما بالركب لقطعت هللا فو ،معي عليها وحملته ،أتاني أنا وركبت خرجنا ثم:  قالت.  ذلك ألرجو إني وهللا

 أتانك هذه أليست ،4علينا أْرِبعي!  ويحك ذؤيب، أبي ابنة يا:  لي ليقلن صواحبي إن حتى حمرهم، من ءشي عليه

ا، لها إن وهللا:  فيقلن هي، لهي إنها وهللا، بلى:  لهن فأقول ؟ عليها خرجت كنت التي  منازلنا قدمنا ثم:  قالت شأن 

ا أعلم وما سعد، بني بالد من ا معنا به قدمنا حين علىَّ  تروح غنمي فكانت منها، أجدب هللا أرض من أرض   شباع 

ا، ن   يقولون قومنا من الحاضرون كان حتى ضرع، في يجدها وال لبن، قطرة إنسان يحلب وما ونشرب، فنحلب لُبَّ

ا أغنامهم فتروح ذؤيب، أبي بنت راعي يسرح حيث اسرحوا ويلكم،:  لرعيانهم  لبن، بقطرة تبض ما جياع 

ا غنمي وتروح ا شباع  ا يشب وكان وفصلته، سنتاه مضت حتى والخير الزيادة هللا من نتعرف نزل فلم.  لبن   ال شباب 

ا كان حتى سنتيه يبلغ فلم الغلمان، يشبه ا غالم   لما فينا، مكثه على أحرص ونحن أمه على به فقدمنا:  قالت.  جفر 

:  قالت مكة، وباء عليه أخشى فإني يغلظ، حتى عندي ابني تركت لو:  لها وقلت أمه، فكلمنا بركته، من نرى كنا

     . معنا ردته حتى بها نزل فلم
وردته ألمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله حليمة خافت عليه فحادثة شق صدره  ها كانت وبعد

فتوفيت في طريق رجوعها إلى مكة، فعاش يتيم األبوين، وكفله جده عبدالمطلب فلما بلغ من العمر ثمان سنين 

 فكفله عمه أبو طالب. ،توفي جده

يعمل في رعي األغنام، ثم اتجه للعمل في التجارة حين شب، وأبدى مهارة  كانوفي صغره صلى هللا عليه وسلم 

كبيرة في العمل التجاري، وعرف عنه الصدق واألمانة وكرم األخالق وحسن السيرة والعقل الراجح والحكمة 

 البالغة.

كل خصال الجاهلية القبيحة ، ولم يكن يحضر أي عيد ينأى بنفسه عن  -صلى هللا عليه وسلم  -محمد  النبي وكان 

 أو احتفال يقام لألوثان، بل كان معروف ا عنه كراهيته الشديدة لعبادة األصنام وتعظيمها .

، وإكرام الضيوف، واإلحسان إلى الجيران، والوفاء بالعهد، ساعدة المحتاجين، وإغاثة الملهوفيناشتهر عنه مو

 .األمانة والصدق حتى عرف بين قومه بـ "الصادق األمين" وعفة اللسان، وكان قمة في

 

 

 

 

 

                                                           
4
 اربعي علينا: أي انتظرينا. 

 

http://www.alukah.net/sharia/0/53589/#_ftn9
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ما اسم مرضعة 
 الرسول؟

لم رغبت في بقاء 
رسول هللا عندها 

 مدة أكثر ؟

ما البركات التي 
حلّت بدارها بعد 
 أخذها  لسول هللا؟

كم كان عمره 
صلى هللا عليه 
وسلم حين كفله 

 جده

ماذا كان رسول 
هللا  يعمل في 
 صغره وشبابه؟

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

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

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

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

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

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

............. 
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 والمعراج اإلسراء قصة( 7)
 

 .وقتها في أدائها على والحث سماوات سبع فوق من فرضت حيث الصالة أمر تعظيم :القصة من الهدف

باإلسراء  وتكريمه – وسلَّم عليه هللا صلَّى - المصطفى رحلةَ  اإلسراء سورة في علينا - وجلَّ  عزَّ  - هللا قصَّ  لقد

 َحْولَهُ  َباَرْكَنا الَِّذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيال   ِبَعْبِدهِ  أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ : ﴿ تعالى قال ؛والمعراج

هُ  آَياتَِنا ِمنْ  لُِنِرَيهُ  ِميعُ  ُهوَ  إِنَّ  بتفاصيله، والِمعراج اإلسراء خبرَ  الكرام الصحابة لنا وَرَوى. 1: اإلسراء﴾  اْلَبِصيرُ  السَّ

ن وهو  . ةنالس   ُكُتب غالبية في مدوَّ

 . فيها حدثَ  حدث   أكبر على نتعرف ثم ومن إليها ونستمع المباركة الرحلة هذه على لنتعرف فتعالوا معي 

 عليه هللا صلَّى - هللا رسولَ  أنَّ  - عنه هللا رضي - مالك بن أنس عن - لمسلم واللفظ - ومسلم البخاري   أْخرج

.. طرفه منتهى عندَ  حافره يَضع البغل، ودون الحمار فوق طويل، أبيضُ  دابَّة وهو بالُبراق، أُتيت: ))قال - وسلَّم

 فصليتُ  المسِجد، دخلتُ  ثم: قال األنبياء، به يربط التي بالحلقة فربطُته: قال المقدس، بيت أتيتُ  حتى فركبُته: قال

 فقال اللبن، فاخترتُ  لبن، ِمن وإناء خمر، ِمن بإناء - السالم عليه - جبريلُ  فجاءني خرجتُ  ثم َركعتين، فيه

: قال أنت؟ َمن: فقيل جبريل، فاستفَتح السماء إلى بنا عرج ثم الِفطرة، اخترتَ : - وسلَّم عليه هللا صلَّى - جبريل

ب بآدم، أنا فإذا لنا، ففُتِح إليه، ُبِعث قد: قال إليه؟ ُبِعث وقدْ : قيل محمد،: قال معك؟ وَمن: قيل جبريل،  بي فرحَّ

ماء إلى بنا عرج ثم بخير، لي ودعا : قيل جبريل،: قال أنت؟ َمن: فقيل - السالم عليه - جبريلُ  فاستفتح الثانية، السَّ

د،: قال معك؟ وَمن  بن ويحيى مريم، ابن بعيسى أنا فإذا لنا، ففتح إليه، ُبِعث قد: قال إليه؟ ُبِعث وقد: قيل محمَّ

َبا - عليهما هللا صلوات -زكريا  َمن: فقيل جبريل، فاستفتح الثالِثة، السماء إلى بي عرج ثم بخير، لي وَدعَوا فرحَّ

د: قال معك؟ وَمن: قيل جبريل،: قال أنت؟  إليه، ُبِعث قد: قال إليه؟ ُبِعث وقد: قيل - وسلَّم عليه هللا صلَّى - محمَّ

ب - وسلَّم عليه هللا صلَّى - بيوسف أنا فإذا لنا، ففتح  فاستفتح الرابعة، السماء إلى بنا عرج ثم بخير، لي ودَعا فرحَّ

د،: قال معك؟ وَمن: قيل جبريل،: قال هذا؟ َمن: قيل - السالم عليه - جبريل  ُبِعث قدْ : قال إليه؟ ُبِعث وقد: قال محمَّ

ب بإدريس، أنا فإذا لنا ففتح إليه،  َمن: قيل جبريل، فاستفتح الخامسة، السماء إلى بنا عرج ثم بخير؛ لي ودَعا فرحَّ

د،: قال معك؟ وَمن: قيل جبريل،: فقال هذا؟  - بهارون أنا فإذا لنا ففتح إليه، ُبِعث قد: قال إليه؟ ُبِعث وقد: قيل محمَّ

ب - وسلَّم عليه هللا صلَّى  - السالم عليه - جبريل فاستفتح السادسة، السماء إلى بنا عرج ثم بخير، لي ودَعا فرحَّ

 أنا فإذا لنا، ففتح إليه، ُبِعث قد: قال إليه؟ ُبِعث وقد: قيل محمد،: قال معك؟ وَمن: قيل جبريل،: قال هذا؟ َمن: قيل

ب - وسلَّم عليه هللا صلَّى - بموسى : فقيل جبريل، فاستفتح الساِبعة، السماء إلى بنا عرج ثم بخير، لي ودعا فرحَّ

 ُبِعث قدْ : قال إليه؟ ُبِعث وقدْ : قيل - وسلَّم عليه هللا صلَّى - محمد: قال معك؟ ومن: قيل جبريل،: قال هذا؟ َمن

ا - وسلَّم عليه هللا صلَّى - بإبراهيم أنا فإذا لنا، ففتح إليه،  إلى بي ذهب ثم ، المعمور، البيت إلى ظهَره مسند 

درة ا: ))قال كالقالل؛ ثمُرها وإذا الِفيلَة، كآذانِ  ورقُها وإذا المنتهى، الس   تغيَّرْت، غِشي ما هللا أْمر من غِشَيها فلَمَّ

 كل   في صالة   خمسين عليَّ  فَفَرض أوحى، ما إليَّ  هللا فأوحى حسنها، ِمن ينعتها أن يستطيع هللا خلق ِمن أحد فما

تك؟ على رب ك َفَرض ما: فقال - وسلَّم عليه هللا صلَّى - موسى إلى فنزلتُ  وليلة، يوم : قال صالة، خمسين: قلت أمَّ

َتك فإنَّ  التخفيف، فاسأله ربك إلى ارجعْ   فرجعتُ : قال وخبرتهم، إسرائيل بني بلوتُ  قد فإني ذلك، ُيطيقون ال أمَّ

، يا: فقلت ربي، إلى ا، عني فحطَّ  أمتي، على خف ف رب  ا، عني حطَّ : فقلت موسى، إلى فرجعتُ  خمس   إنَّ : قال خمس 

تك   وبين - وتعالى تبارك - ربي بين أرجع أزلْ  فلم: قال التخفيف، فاسأله ربك إلى فارجعْ  ذلك، ُيطيقون ال أُمَّ
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 خمسون فذلك عشر، صالة لكل   وليلة، يوم كلَّ  صلوات خمسُ  إنهنَّ  محمد، يا: قال حتى - السالم عليه - موسى

ا، له ُكتبت عملها فإنْ  َحَسنة، له كتبت يعَمْلها فلم بحسنة َهمَّ  وَمن صالة،  ُتكتب لم يعمْلها فلم بسيئة همَّ  وَمن عشر 

ا، : فقال فأخبرُته، - وسلَّم عليه هللا صلَّى - موسى إلى انتهيتُ  حتى فنزلت: قال واحدة، سي ئة ُكتبت َعِملها فإنْ  شيئ 

 حتى ربي إلى رجعتُ  قدْ : فقلت: - وسلَّم عليه هللا صلَّى - هللا رسولُ  فقال التخفيف، فاسأله رب ك إلى ارجعْ 

 استحييت منه(.
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 بين من فرضت وقد اإلسالم، أركان من الثاني الركن  هي الصالة      

  الميزان، في خمسون األداء في خمس  وهي السابعة، السماء في األركان

 والحشر، القبر في النور وهي العباد، على وتخفيفه هللا فضل من وهذا

 وإن كله العمل صلح صلحت فإن القيامة، يوم العبد عنه ُيحاسب ما وأول

 تعالى هلل بالسجود الخالئق يؤمر القيامة ويوم كله، العمل فسد فسدت

 المنافقون ويحاول الدنيا في هلل يسجدون كانوا الذين المؤمنون فيسجد

 . االنحناء على يقدرون فال ظهورهم تتصلب إذ يستطيعون فال السجود

 في الطفل يبادر  حيث ، الممات إلى الميالد من المسلم حياة منهاج  وهي

 يؤمر ثم الصالة فُيعلَّم يميز ريثما واإلقامة باألذان حياته من لحظة أول

 مرات، خمس يومية عبادة وتبقى البلوغ، عند بأدائها يكلف ثم بها،

 الفجر صالة في يومه به يبدأ ما أول فهي تطوع، لمن المرات وعشرات

 وبينهما المحبوبة، الوتر صالة في يومه به يختم ما وآخر المشهودة،

 أمر   في تحيَّر وإذا صلى، أمر حزبه فإذا والنافلة، الفرض بين صلوات

 وترفعان ذنبه تغسالن ركعتين صلى أذنب وإذا االستخارة، صالة صلى

 السماء أجدبت وإذا صلى، القمر خسف أو الشمس كسفت وإذا وزره،

 صالة بالدنيا عهده آخر كان ربه على وقدم المنية وافته وإذا صلى،

 .الجنازة
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 "وسلم عليه هللا صلى"  الرسول هجرة قصة( 8)

 

 .وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول الصحابة محبة عظم استشعار :القصة من العام الهدف

 

  ا - وسلَّم عليه هللا صلَّى - النبي   كان  - فاسَتعَمل التوحيد، دين ودخولهم قوِمه ِهداَية على الِحرص أشدَّ  َحِريص 

فق أساليب كلَّ  معهم - وسلَّم عليه هللا صلَّى عوة في الر  ا ولكنَّ  هللا إلى الدَّ  وعدم دعوته محاربة إالَّ  أَبتْ  قريش 

 في دعَوِته على للَقضاء اسَتطاُعوا ما كلَّ  معه واسَتخَدُموا اإليذاء، أنواع بُكل   أصحابه وآذوا  فآذوه ،له االستجابة

ا أكثر يكون آَخر مكان   إلى بالهجرة نبيه هللا فأمر َمهِدها،  َيثِرب، هو المكان هذا فكان دعوته، لقبول اسِتعداد 

 : الهجرة هذه أحداث أحبابي يا وإليكن الهجرة، بهذه ومخرجا   فرجا   للمسلمين هللا وجعل

 والنبي الهجرة في يستأذنه بكر أبو فجعل المدينة إلى بالهجرة  عليهم هللا رضوان للصحابة وجل عز هللا أذن   

ا لك يجعل هللا لعل تعجل، ال: "له ويقول يمهله وسلم عليه هللا صلى  على السالم عليه جبريل نزل حتى ". صاحب 

ا أن وأخبره وسلم عليه هللا صلى النبي ا منها يخرج وأن بمكة ليلته يبيت أال وأمره لقتله، خططت قد قريش   . مهاجر 

 ينقضواخروجه ل ينتظرون الليل، في قريش شباب من مجموعة وقف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بيت أمام   

 ليطمئنوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فراش إلى والحين الحين بين ينظرون الكفار هؤالء وكان ويقتلوه، عليه

 -عنه هللا رضي- طالب أبي بن عليَّ  وسلم عليه هللا صلى النبي فأمر ،وأنه لم يفلت من بين أيديهم  وجوده على

 قريش وفتيان وسلم عليه هللا صلى النبي فخرج .هللا بإذن يؤذوه لن المشركين بأن وطمأنه فراشه، في بالنوم

 ، يروه فلم اللحظة تلك في عنه أبصارهم أعمى هللا ولكن ليقتلوه، خروجه ينتظرون ببيته محيطون وفرسانها

 باب من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع وخرج ماله، كلمعه   -عنه هللا رضي- الصديق بكر أبو حملو

رضي هللا عنه للغار  أبوبكر دخل وهناك الغار، وصال حتى وانطلقا أحد يراهما ال حتى المنزل نهاية في صغير

محبة وخوفا  على رسول هللا صلى هللا  والعقارب الحيَّات منه خلو   من ليطمئنقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  .عليه وسلم من أن يصيبه أذى يضره

    ووزع المهام بين أبنائه لنصرة  ،ميناأل الرسول على وخوفه حبه وأظهر سالماإل لنصرة بماله ضحى بكر بوأ

يتردد عليهما ليأتيهما بأخبار ما تكيده لهما  عبدهللا ابنهلهما الطعام،  وكانت ابنته أسماء تصنع فقد نبيهم دينهم و

 يرعىقريش فكان يأتيهما ويبات عندهما ويغادرهما في السحر حتى ال يعلم عنه أحد، ومواله عامر بن فهيرة 

فأي حب هذا وأي . أقدام عبدهللا آثار بها وليزيل حليبها، من ليشربا مساء، الغار عند ويريحهما نهارا   نمهغ

 تضحية تلك !!

 الحيرة من بكف كف ّا ويضربون وصاحبه وسلم عليه هللا صلى الرسول عن يبحثون حيارى فإنهم مكة كفار أما    

 األقدام، آثار فتتبعوا إلنسان خيال وال ألحد فيها أثر ال ولكن أمامهم، مكشوفة اتساعها على فالصحراء والعجب

، فوق رؤوسهم قريبين من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر الغار، أمام فوقفوا ثور، غار إلى فقادتهم

 عليه هللا صلى الرسول له فقال .لرآنا قدميه تحت أحدهم نظر لو هللا، رسول يا: قاللما رأهم  بكر أبا إن حتى

  أيام. ثالثة الغار في وصاحبه وسلم عليه هللا صلى الرسول ومكث ثالثهما هللا باثنين ظنك ما بكر، أبا يا: ) وسلم
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ا الصحراء في وسالحه بفرسه مالك بن سراقة انطلق     يجد لمن اعطائها الكفار قرر التي الجائزة في طمع 

ثم  صلى هللا عليه وسلم وهي مئة من اإلبل، فلما أبصرهما واقترب منهما عثرت فرسه فسقط عنها الرسول

 مهما إنسان يستطيع ولن ،يحمي رسوله ويحفظه تعالى هللا أن سراقةحينها  فأيقن، الرمال في فرسه أقدام غاصت

 . منه ينال أن فعل

 إلى الصبح صالة بعد يوم كل يخرجون فكانوا إليهم، وسلم عليه هللا صلى الرسول بهجرة المدينة أهل علم   

 إلى يعودون وال إليهم، وسلم عليه هللا صلى الرسول لمقدم وتشتاق الطريق، إلى تتطلع وعيونهم المدينة مشارف

 صلى هللا رسول يثرب أهل انتظر األول ربيع من عشر الثاني االثنين يوم وفي ،الظهيرة حر اشتد إذا إال بيوتهم

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقبل قليل وبعد لبيوتهم، فانصرفوا عليهم، الحر اشتد حتى كعادتهم، وسلم عليه هللا

 جاء، قد صاحبكم هذا قيلة، بني يا:  صوته بأعلى فصاح نخلة، على يقف كان يهودي رجل فأبصرهما وصاحبه

 حر من بردائه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُيظل كان الذي بكر أبي وصاحبه نبيهم الستقبال المسلمون فأسرع

 .هللا برسول كبيرا   فرحا   المدينة هلأ فرحو الشمس
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 الزمان

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

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

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

 األماكن

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

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

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

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

الشخصيات التي 
 ذكرت في القصة 

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

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

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

........................ 
ما الذي استفدته من 

 القصة 

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

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

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

كيف حقق الرسول 
التوكل على ربه من 

ما ظنك : )خالل قوله
(  باثنين هللا ثالثهما

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

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

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

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

صف كيف استقبل 
أهل المدينة رسول 

  هللا

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

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

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

........................ 
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 مع الصغار ( تعامل الرسول 9)

 .إليه والشوق وسلم عليه هللا صلى هللا محبة رسول  :من القصة  الهدف العام

ة  يعلى يقول طرقاته، في حتى هللا صلى هللا عليه وسلم يداعب األطفال رسول كان      خرجت: بن  ُمرَّ

 النبي فأسرع الطريق، في يلعب الحسين بن علي فإذا طعام، على وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النبي مع

 كان بل ويضاحكه، يالحقه هللا ورسول هنا، ويفر هنا يفر فطفق الغالم ليأخذه يديه بسط ثم القوم، أمام

 اللهم: »ويقول يضمهما ثم ناحية على كل فخذه على فيقعدهما علي بن والحسن زيد بن أسامة يأخذ

 .رواه أحمد في مسنده «أرحمهما فإني ارحمهما

 إذافكان  صالته في فحملها زينب، ابنته بنت أمامه جاءته وكان رحيما  باألطفال حتى في صالته فقد   

 . حملها قام وإذا وضعها ركع

 رسول إن: الساعدي سعد بن ر األطفال ويحترمهم ، روى سهليقدّ  صلوات ربي وسالمه عليه وكان    

 فقال األشياخ، وعن يساره غالم يمينه وعن منه، فشرب بشراب تِيأُ  وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا

ا منك بنصيبي أؤثر وهللا ال ال: الغالم فقال هؤالء؟ أعطي أن لي أتأذن: »للغالم  .«أحد 

 أهله إلى خرج ثم األولى صالة -وَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى- هللا رسول مع صليت: قال سمرة بن جابر وعن   

: قال خدي فمسح أنا وأما: قال. واحدا   واحدا   أحدهم خدي يمسح فجعل ولدان، فاستقبله معه، وخرجت

عطار   ُجؤنة من أخرجها كأنما ريحا   أو بردا   ليده فوجدت
4

 مسلم رواه.  

 

 

                                                           
4
يب فيها العطارُ  َيحفظ ، بالجلد ُمَغشَّاة مستديرة ُسليلةجؤنة العطار: هي    الط 



 

25 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 من التي حملها رسول هللا وهو يصلي ؟* 

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

 صف شعور الحسين بن علي ؟* 

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

 مع األطفال؟ عالم يدل تصرف رسول هللا *

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

 عّبر عن حبك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟*

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

 أعطى أنه يجد وسيرته ـ وسلم عليه هللا صلى ـ النبي حياة في المتأمل

 عليه هللا صلى ـ فكان اهتمامه، من كبيراً  وجانباً  وقته، من نصيبا الطفل

ويقبِّل  ويالعب، يداعب حكيما، ومربياً  حنونا، أباً  األطفال مع ـ وسلم

 .والحنان بالعطف فيشعرون ،ويمازح

 الدعوة بأمور ـ وسلم عليه هللا صلى ـ اشتغاله وشدة همومه كثرة ومع

 ويدخل الصحابة، أطفال يالطف كان أنه إال الناس وأموروالجهاد  والعبادة

 وِعظم منزلته علو في ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هو َمن   وهو عليهم، السرور

 . مسؤولياته
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 االستسقاء قصة( 11)

   .، وأن إجابة الدعاء داللة حسية على وجود هللاوالمجيب السميع هللا اسميّ  ترسيخ : القصة منالعام  الهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عليه هللا صلى النَّبِي   َعْهدِ  َعلَى َسَنة   النَّاسَ  أََصاَبتِ : َقالَ  َمالِك   ْبنِ  أََنسِ  عن

بِي   َفَبْيَنا وسلم، ، َقامَ  ُجُمَعة ، َيْومِ  ِفي َيْخُطبُ  وسلم عليه هللا صلى النَّ  أَْعَراِبي 

 َوَما َيَدْيِه، َفَرَفعَ  لََنا هللاَ  َفاْدعُ  اْلِعَياُل، َوَجاعَ  اْلَماُل، َهلَكَ  هللاِ  َرُسولَ  َيا: َفَقالَ 

ماءِ  ِفي َنَرى ، السَّ َحابُ  َثارَ  َحتَّى َوَضَعَها َما ِبَيِدهِ  َنْفِسي َفَوالَِّذي َقَزَعة   السَّ

 لِْحَيِتهِ  َعلَى َيَتَحاَدرُ  اْلَمَطرَ  َرأَْيتُ  َحتَّى ِمْنَبِرهِ  َعنْ  َيْنِزلْ  لَمْ  ُثمَّ  اْلِجَبالِ  أَْمَثالَ 

 َوالَِّذي اْلَغِد، َوَبْعدَ  اْلَغِد، َوِمنَ  ذلَِك، َيْوَمَنا َفُمِطْرَنا وسلم، عليه هللا صلى

، ذلِكَ  َفَقامَ  األُْخَرى اْلُجُمَعةِ  َحتَّى َيلِيِه،  َيا: َفَقالَ  َغْيُرهُ، َقالَ  أَوْ  األَْعَراِبي 

مَ  هللاِ  َرُسولَ   اللَُّهمَّ : َفَقالَ  َيَدْيِه، َفَرَفعَ  لََنا هللاَ  َفاْدعُ  اْلَماُل، َوَغِرقَ  اْلِبَناُء، َتَهدَّ

َحابِ  ِمنَ  َناِحَية   إِلَى بَِيِدهِ  ُيِشيرُ  َفَما َعلَْيَنا َوالَ  َحَوالَْيَنا  اْنَفَرَجتْ  إاِلَّ  السَّ

ا، اةُ َقنَ  اْلَواِدي َوَسالَ  اْلَجْوَبِة، ِمْثلَ  اْلَمديَنةُ  َوَصاَرتِ   ِمنْ  أََحد   َيِجىءْ  َولَمْ  َشْهر 

ثَ  إاِلَّ  َناِحَية    ِباْلَجْودِ  َحدَّ

 المسير، على يدل األثر: فقال ربك؟ عرفت بم: البادية من ألعرابي قيل

 ذات وبحار فجاج، ذات وأرض أبراج، ذات فسماء البعير، على تدل والبعرة

 البصير؟ السميع على تدل أال أمواج،
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لدعوة الداعين وسؤال السائلين وعباده المستجيبين، وإجابته سبحانه / هللا تعالى هو المجيب 1

 وتعالى نوعان:

 .لداعينلعامة ا أوالً: إجابة عامة

 ثانيًا: إجابة خاصة: للمستجيبين له، المنقاِدين لشرعه، المخلِصين له في الدعاء والعبادة.

ع النبي صلى هللا عليه و / ورد في الحديث عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال: كنا م2

فقال النبي صلى هللا عليه و سلم )أيها الناس اربعوا على في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا،  سلم

اربعوا: أي ارفقوا بأنفسكم ولكن تدعون سميعاً بصيراً( أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا 

 فال تكلفوها برفع أصواتكم.

قد تكون المصلحة في تأخير وهو عبادة في نفسه، لكن  خيب أبداً ال ي أن دعاء المؤمن/ 3

ر  ضه هللا بما يصلحه، وربما أخَّ اإلجابة، وقد يكون ما سأل العبد ال مصلحة فيه أصاًل؛ فيَُعو 

تعويضه إلى يوم القيامة، فالمؤمُن الحقُّ ال يقطع المسألة المتناع اإلجابة، فإنه متعبّد بالدعاء 

 مأجور عليه.
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 الكهف أصحاب قصة( 11)

 

 بيان قيمة وفضل الثبات على دين هللا تعالى وعظيم قدرة هللا تعالى. من القصة:العام الهدف 

 الدينية القيمة ويعرف يعرفها، أن مسلم على ينبغي التي العظيمة القصص من الكهف أصحاب قصة       

 عظيمة قصة فهي باسمها، الكريم القرآن في كاملة سورة ُسمّيت ما القصة هذه ِعظم ولوال منها، المستخلصة

 .باالهتمام جديرة

 إعادة و البعث على فضل الثبات على الدين وقدرته على واقعيا   مثال   الكهف أصحاب بقصة تعالى هللا ضرب   

 . فنائها بعد الحياة إلى األجساد

 :فاستمعوا لهذه القصة  يا أحبائي 

 المستقيم، الطريق عن وأهلها ملكها ضل مشركة، قرية هناك كانت   

فقد كانوا يعبدون األصنام  ،ينفعهم وال يضرهم ماال هللا مع وعبدوا

 ألوهيتها يدل على هللا بال دليل من دون يعبدونهم، والطواغيت ويذبحون لها

 أحد يمسها أن يرضون وال المزعومة، اآللهة هذه عن يدافعون وكانوا

  . يعبدها وال بها يكفر من كل ويؤذون، بسوء

 فضتر قليلة ثلة ،العقالء الشباب من مجموعة ظهرتوفي هذه القرية     

 قومهم يصنع ما إلى ونظروا. شيء كل بيده الذي( هللاخالقها ) لغير السجود

 ألصنامهم السجود من قومهم يصنعه الذي هذا أن فعرفوا بصيرتهم بعين

بربهم،  واألرض، فتية  آمنوا السموات خلق الذي هلل إال ينبغي ال لها والذبح

 .الرشاد طريق هداهم بأن زادهم هدى وألهمهموشكر  فثبتهم هللا

راسخ وقرار، فقد قرروا أن ال يتنازلوا عن  إيمان وقد كانوا أصحاب 

 الحجة إقامة منهم وطلبوا باهلل، شركهم قومهم على فأنكروا دينهم أبدا ، 

 .هللا غير آلهة وجود على

                               ؟ اإليمان على وهم كفرال على قومهم رأوا عندما فعلوا فلننظر ماذا

  ، عنه يفتنوهم لئال قومهم من بدينهم فروا الذين ، الفتية أولئك عن تعالى يخبر

 يرجموكم عليكم يظهروا إن إنهم} ،قومهم كي يتمكنوا من عبادة ربهم ويعتزلوا يذهبوا أن وتشاوروا اجتمعواأنهم 
 ؟ ذلك بعد لهم حدث فماذا قومهم فاعتزلوا ﴾، أبدا   إذا   تفلحوا ولن ملتهم في يعيدوكم أو

 

 

: كيف لنفكر سوياً يا أحبائي: 

 تعبد هذه المعبودات من دون هللا 

 أليس هللا يسمع وهي ال تسمع

 وهللا يتكلم وهي ال تتكلم

 وهللا يخلق وهي ال تخلق

وهللا ينفع ويضر وهي ال تنفع 

 وال تضر

وهللا يرزقنا ويشفينا ويساعدنا 

 وهي ال تملك شيئاً من ذلك!!
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 شماال ، عنه تميل غروبها وعند يمينا ، عنه تميل الشمس طلعت الشمس فكانت إذا به من حفظهم هللا لهم غارا   يسر

 بها. أبدانهم فتفسد حرها ينالهم فال

 . هيةاإلل معجزةال حدثت وهنا، يحرسه الكهف عند باب كلبهم وجلس الكهف، في الفتية استلقىو

 هللا عليهم وقد ألقى. أجاسدهم تهترئ ال حتى نومهم، أثناء يتقلبون وكانوا. سنوات وتسع ثالثمائة الفتية نام لقد

 .المس يد تمسهم وال أحد منهم يدنو لئال هابهم؛ إال عليهم أحد نظر يقع ال بحيث المهابة

 عليهم مضى كم يدركوا لم لكنهم الطويل، سباتهم من أخرى فاستيقظوا مرة هللا بعثهم ، سنوات وتسع ثالثمائة بعد

 . عليهم بادية الطويل النوم آثار وكانت. نومهم في الوقت من

 ! لبثنا؟ كم: فتساءلوا

 .يوم بعض أو يوما   لبثنا: بعضهم فأجاب

 وأن للمدينة، خلسة يذهب أن أحدهم من طلبوا ثم معهم، كانت التي النقود فأخرجوا ، الجوع إال بشيء يحسوا لم

 . أحد به يشعر ال حتى برفق إليهم يعود ثم النقود، بهذه طيبا   طعاما   يشتري

 البضائع تغّيرت. والوجوه األماكن تغيرت لقد ا ،عهدهما ك تكن لم أنها إال للقرية، متوجها   المؤمن الرجل خرج

 أو بعض يوم!! يوم في هذا كل يحدث كيف استغرب. والنقود

 ؟ غريب مكان من أتى الذي الرجل هذا الناس عرف هل

 التي ثيابه من غريب، أنه معرفة عليهم صعبا   يكن ولم. الرجل هذا دهشة يميزوا أن القرية أهل استطاع نعم

 . يحملها التي ونقوده يلبسها

 ! الرجل لهذا سعيدة مفاجأة حدثت لكن

 رجل مكانه وجاء الظالم، الملك وهلك ، آمنت قد وأصحابه هو منها خرج التي المدينة بعد ذلك أن الرجل اكتشف

 . صالح

 . الكهف إلى فروا وكيف أصحابه مع قصته عليهم قصّ  حاله عن سألوه عندما 

 عن يفتنوا لكيال قريتهم من هاجروا وقد، القرية هذه من آمن من أول ألنهم ،المؤمنين الفتية بهؤالء الناس فرحف   

 . الفرح القرية أهل حق فمن ،عادوا قد هم وها ،دينهم

 ... القصة نهاية إلى أحبائي يا وصلنا

 قلوب استيقنت وبعدما. األموات إحياء معجزة المعجزة، ثبتت أن وبعد.  الفتية لرؤية الكهف إلى القرية أهل ذهب

 أرواح هللا أخذ. أمامهم ملموس واقعي مثال برؤية يموت، من بعث على وتعالى سبحانه هللا قدرةب القرية أهل

 . تموت أن لها بد وال أجل، نفس فلكل. الفتية

 

لقصة وما فيها من عظمة قدرة هللا تعالى هل مر بخاطرك قصة من قصص ون  لتستمع موأنت

 القرآن بدت فيها هذه العظمة؟ 
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وسائل 
الثبات على 

 الدين

........... 

........... 

........... 

........... 

 :                                                              الدين على الثبات وسائل من

 .                          بهما والعمل والسنة كتاببال التمسك/ 1

 .هللا أمر على الصبر/ 2

 .الصالحة الصحبة/ 3

 .الثبات هللا سؤال/ 4
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 قصة الغالم والراهب( 12) 

 أن دين هللا هو الدين الحق الذي يجب الثبات عليه بيان  الهدف العام من القصة:

 كان فيمن ملك قال: )كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن صهيب عن

 غالما   إلي فابعث كبرت قد إني للملك: قال كبر فلما ساحر له وكان قبلكم

 فقعد راهب سلك إذا طريقه في فكان يعلمه، غالما   إليه فبعث السحر، أعلمه

 فإذا إليه وقعد بالراهب مر الساحر أتى إذا فكان فأعجبه، كالمه وسمع إليه

 فقل الساحر خشيت إذا فقال الراهب، إلى ذلك فشكا ضربه، الساحر أتى

 أتى إذ كذلك هو فبينما الساحر، حبسني فقل أهلك خشيت وإذا أهلي، حبسني

 الراهب أم أفضل آلساحر أعلم اليوم فقال الناس حبست قد عظيمة دابة على

  الراهب أمر كان إن )اللهم فقال: حجرا   فأخذ ؟ أفضل 

 فقتلها ( فرماها الناس يمضي حتى الدابة هذه فاقتل حرالسا أمر من إليك أحب

 أفضل اليوم أنت بني أي :الراهب له فقال فأخبره الراهب فأتى الناس، ومضى

 وكان علّي، تدل فال ابتليت فإن ستبتلى وإنك أرى ما أمرك من بلغ قد مني

 جليس فسمع .األدواء سائر من الناس ويداوي واألبرص األكمه يبرئ الغالم

 شفيتني. أنت إن أجمع لك هاهنا ما فقال كثيرة بهدايا فأتاه عمي قد كان للملك

 فشفاك، هللا دعوت باهلل آمنت أنت فإن هللا، يشفي إنما أحدا   أشفي ال إني فقال

 من الملك له فقال يجلس كان كما إليه فجلس الملك فأتى هللا، فشفاه باهلل فآمن

 . فأخذه هللا وربك ربي قال غيري؟ رب ولك قال ربي قال بصرك؟  عليك رد

 الغالم، على دل حتى يعذبه يزل فلم

 األكمه تبرئ ما سحرك من بلغ قد بني أي :الملك له فقال بالغالم فجيء 

 يزل فلم فأخذه ،هللا يشفي إنما أحدا   أشفي ال إني فقال وتفعل، وتفعل واألبرص 

 فأبى، دينك عن ارجع له: فقيل بالراهب فجيء الراهب،  على دل يعذبه حتى

 جيء ثم شقاه، وقع حتى فشقه رأسه مفرق في المئشار فوضع بالمئشار فدعا

 رأسه مفرق في المئشار فوضع فأبى، دينك عن ارجع ،له فقيل الملك بجليس

 فدفعه ،فأبى دينك عن ارجع ،له فقيل بالغالم جيء ثم ،شقاه وقع حتى به فشقه

 فإذا الجبل به فاصعدوا وكذا كذا جبل إلى به اذهبوا فقال أصحابه من نفر إلى

 فرجف شئت( بما اكفنيهم )اللهم فقال: الجبل به فصعدوا به فذهبوا فاطرحوه، وإال دينه عن رجع فإن ذروته بلغتم

 نفر إلى فدفعه هللا.  كفانيهم قال: أصحابك؟ فعل ما الملك:  له ، فقال الملك إلى يمشي وجاء فسقطوا الجبل بهم

  اذهبوا فقال أصحابه من

 

رسول هللا صلى هللا كان 

عليه وسلم يقص 

 القصص على أصحابه

من أسماء هللا الشافي فال 
شافي غيره، قد نتناول 
الدواء فنشفى، لكن ليس 
الدواء هو الذي شفانا بل 
هللا تعالى ولو أراد هللا لم 
ينفع بالدواء فيبقي فينا 
المرض.. فالحمد كله هلل 

 الشافي 

كيف  أرأيتم يا أحبائي
ثبتوا على دينهم!! في 
نظرك لماذا تمسكوا 
 بدينهم لهذه الدرجة؟ 
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 فاقذفوه، وإال دينه عن رجع فإن البحر به فتوسطوا 15قرقور في فاحملوه به

 وجاء فغرقوا السفينة بهم ( فانكفأت شئت بما اكفنيهم اللهم فقال: ) به فذهبوا

 للملك فقال هللا.، كفانيهم قال أصحابك فعل ما الملك له فقال الملك إلى يمشي

 في الناس تجمع قال ؟هو وما :قال به آمرك ما تفعل حتى بقاتلي لست إنك

 في السهم ضع ثم كنانتي من سهما   خذ ثم جذع على وتصلبني واحد صعيد

 قتلتني، ذلك فعلت إذا فإنك ارمني الغالم( ثم رب هللا )باسم قل: ثم القوس كبد

 ثم كنانته من سهما   أخذ ثم جذع على وصلبه واحد صعيد في الناس فجمع

 فوقع رماه الغالم( ثم رب هللا )باسم قال: ثم القوس كبد في السهم وضع

 فقال فمات. السهم موضع في صدغه في يده فوضع 11صدغه في السهم

 فقيل الملك فأتي الغالم، برب آمنا الغالم برب آمنا الغالم برب آمنا الناس:

 فأمر ،الناس آمن قد حذرك بك نزل وهللا قد تحذر كنت ما أرأيت :له

 دينه عن يرجع لم من وقال النيران وأضرم فخدت السكك أفواه في باألخدود

 لها صبي ومعها امرأة جاءت حتى ففعلوا اقتحم له قيل أو فيها فأحموه

 .أخرجه مسلمالحق(  على فإنك اصبري أمه يا الغالم لها فقال فيها تقع أن فتقاعست

 

                                     

                               

 

                         

 

 

                                                           
15
فينةُ لقرقور: اا   العظيمة الطويلة لسَّ
11
ْدغُ    واألذن العين بين ما: هو الص 

 إلى االلتجاء إن صدق
 طريقة و تعالى هللا

 باإلجابة الثقة و الدعاء
 : قال عندما ذلك و

 بما اكفنيهم )اللهم
 دعاء هو شئت( و

 الغالم ذلك فيه يحمل
 عز باهلل المطلقة الثقة
 استغنى حيث جل و
 كيفية في التفصيل عن
النجاة، ووكل  آلية و

أمر نجاته إلى هللا 
 سبحانه.


