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سلسلة الناشئة في رحاب اآلل واألصحاب ()1

طالب االبتدائي في
رحـــــاب اآلل واألصحـــاب
إع ــداد

جنيب خالد العامر (

)

مراجعة و تنقيح

د .خلود عبداللطيف الديني
ومركز البحوث والدراسات باملبرة

$
احلمدهلل وحده ال �شريك له وال�صالة وال�سالم على نبينا وقدوتنا حممد بن عبداهلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
وبعد  ..ف�إن مربة الآل والأ�صحاب تت�شرف �أن تقدم هذا الإ�صدار اجلديد الذي يخ�ص �أبناءنا ال�صغار امتداد ًا
للخط الذي انتهجته املربة حتت �شعار « �آل البيت وال�صحابة  ..حمبة وقرابة» وتكري�س ًا لهذا املفهوم ،وغر�س ًا حلب
ذلك اجليل الطاهر الطيب من الآل والأ�صحاب يف ن�شء الأمة ،بالإ�ضافة �إىل كونها حت�صين ًا لهم منذ ال�صغر �ضد
الت�أثر ب�أي من ال�شبهات والنعرات الطائفية التي ال ي�ستفيد منها �إال �أعداء الإ�سالم.
وهذا الإ�صدار يعد الأول من نوعه يف املكتبة الإ�سالمية بالتعاون مع الأ�ستاذ الفا�ضل جنيب خالد العامر (رحمه
اهلل ) ،وبعد �أن نفدت كميات الطبعة الثانية ،هاهي الطبعة الثالثة ب�شكل جديد وب�إ�ضافات مرثية وب�إ�شراف
ومراجعة تربوية من الدكتورة الفا�ضلة  /خلود عبداللطيف الديني.
واملربة ترحب مب�ساهمات كل الإخوة والأخوات �أ�صحاب االهتمام يف هذا املجال من الإ�صدارات املوجهة للن�شء،وال
ي�صب يف خدمة الإ�سالم و�أهله.
ت�ستغنى مربتكم عن مقرتحاتكم و�آرائكم فيما ُّ
وفق اهلل اجلميع ملا يقرب منه ..
�إخوانكم و�أخواتكم
يف مربة الآل والأ�صحاب
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ل ّون  /ل ّوني
العبارات التالية

اهلل بديع ال�سموات والأر�ض
اهلل ربي هو رازقنا جميع ًا
�سبحانك ال �إله �إال �أنت
�سبحان اهلل واحلمد هلل
6

ل ّون  /ل ّوني
العبارات التالية

اللهم احفظ �أمي و�أبي
اللهم بارك فيهما
اللهم بارك يف عمرهما
اللهم ارزقهما اجلنة
7

ل ّون  /ل ّوني
العبارات التالية

8

رحلـة الأحبـاب
لــلآل والأ�صحـــاب

ق�صة عمر وح�سن صفحة املعلم واملعلمة
عمر وح�سن �صديقان يف ال�صف الرابع (�أ) ،يف مدر�سة علي بن �أبي طالب االبتدائية للبنني ،يحبان بع�ضهما البع�ض ،كما �أن جميع التالميذ
يحبونهما لتفوقهما و�أخالقهما العالية ،ولكن يف �صفهما �أح��د التالميذ �أخذته الغرية واحل�سد منهما ،وذل��ك ب�سبب تفوقهما وحمبة
التالميذ لهما .وهذا التلميذ ا�سمه غ�ضبان ،ويحاول غ�ضبان �أن يفرق بينهما.
نحن الآن يف املدر�سةّ ،
رن اجلر�س معلناً عن انتهاء احل�صة الثالثة ،خرج التالميذ متوجهني �إىل مق�صف املدر�سة ،ففكر غ�ضبان يف حيلة
لإيذائهما  ..فبينما عمر وح�سن ذاهبان اىل املق�صف ،وهما يتحدثان مع بع�ضهما بحديث ُو ِّدي يبت�سم ُكل منهما يف وجه �أخيه�،إذ رمى غ�ضبان
ق�شر املوز �أمام عمر ،ف َز ِلق عمر و�سقط على الأر�ض و�أ�صيب بر�ضو�ض ،فما كان من ح�سن �إال و �أن �أ�سر َع و�أم�سك بيد عمر و�أقامه و�أ�سنده على
كتفه وذهب به �إىل عيادة املدر�سة ..عالج الطبيب عمر وبد�أت حالته تتح�سن تدريجياً ..عمر وح�سن مل َي ْعلَما من رمى ق�شر املوز.
بعد �أيام حان وقت االختبارات .و قبل اختبار الريا�ضيات التقى عم ُر ح�سناً يف منزل عمر ،وكان عمر متميزاً يف الريا�ضيات ،ف�ساعد ح�سن يف
حل امل�سائل ال�صعبة  ..ويف اليوم التايل قدما االختبار بكل ي�سر و�سهولة.
ال�صعبة،
وقبل اختبار العلوم ،ذاكر عمر وح�سن يف منزل ح�سن ،وكان ح�سن متميزاً يف مادة العلوم ،ف�ساعد عمر يف �شرح بع�ض التجارب َّ
ويف اليوم التايل قدما االختبار بكل ي�سر و�سهولة ،وعلى هذا احلال من الي�سر وال�سهولة �أمتا تقدمي جميع االختبارات بتوفيق اهلل تعاىل
لهما.
ويف يوم وزع املعلم ال�شهادات ،و�إذ بعمر وح�سن قدح�صال على االمتياز يف جميع املواد ،ففرحا فرحاً �شديداً ،وتعانقا ،وهن�أهما التالميذ على
تفوقهما� ،أما غ�ضبان فقد ر�سب يف الريا�ضيات والعلوم واللغة االجنليزية ،فحزن حزناً �شديداً ،و ندم على ما فعل ،وعزم على تغيري�سلوكه
ال�سيء فذهب �إىل عمر وح�سن ،وهن�أهما على النجاح والتفوق وقال لهما � :أنا الذي رميت ق�شر املوز الذي انزلق به عمر ،و�إين نادم �أ�شد
الندم لأنني كنت �أح�سدكما ،ونتيجة لهذا احل�سد مل يوفقني اهلل .وكرهني التالميد ل�سوء �أخالقي ،كما �أنني ر�سبت يف ثالث مواد ،وكنت
�أجهد نف�سي يف �أن �أفرق بينكما ف�أبث الكذب بني التالميذ حتى يكرهوكما ،ولكن كان التالميذ متيقظني لد�سائ�سي وكرهي فلم يروا منكما
علي و�صدق اهلل �إذ يقول « وال يحيق املكر ال�سيئ �إال ب�أهله» (فاطر.)43/
�إال ال�صدق والإخال�ص واملحبة ،لهذا رجع كذبي وح�سدي ً
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�أخويّ عمر وح�سن � :أكرر ندمي و�أعاهد اهلل ب�أنني لن �أتعر�ض لكما بل �س�أتعامل معكما ك�أخوان يل ،وال �أُ ِك ُّن لكما �إال كل حمبة ومودة  ..ثم
�سلم عليهما وعانقهما  ..فقال عمر  :يا غ�ضبان لقد عفوت عنك و�أنت الآن �صديق عزيز علينا  .والآن لنكنْ يداً واحدة متما�سكة ن�سعى لر�ضا
اهلل �سبحانه وتعاىل ونتعاون لبناء وطننا الغايل .وقال ح�سن لغ�ضبان مثل ما قال �أخوه عمر.

�ضع عالمة (✔) �أو (✘)

(
( )1عمر وح�سن يف املرحلة املتو�سطة
( )2جميع التالميد يحبون عمر وح�سن �إال غ�ضبان (
(
( )3كان عمر متفوقاً يف مادة العلوم
(
( )4رمى غ�ضبان ق�شر الربتقالة فانزلق عمر
( )5مل ينجح غ�ضبان يف التفريق بني عمر وح�سن (

)
)
)
)
)

�ضع يف الفراغ الكلمة املنا�سبة

اخرت االجابة ال�صحيحة

( )1عمر وح�سن يف ال�صف (الرابع االبتدائي  -الثالث االبتدائي  -الأول االبتدائي)
( )3كان ح�سن موهوباً يف مادة ( الريا�ضيات  -اللغة االجنليزية  -العلوم )
( )3الذي انزلق بق�شر املوز ( غ�ضبان  -عمر  -ح�سن)
( )4عمر وح�سن ( مل ي�ساحما  -طردا � -ساحما ) غ�ضبان
( )5يجب �أن (نقرتب  -نبتعد  -نر�ضى ) عن احل�سد والغرية

( )1كان ال�صديقان  ..................و .........................متحابني
( )2كانت الفر�صة بعد احل�صة ....................................
( )3ا�سم مدر�سة عمر وح�سن  ......................االبتدائية
( )4ندم .................على رميه ق�شر املوز
( )5يجب على امل�سلم �أن يبتعد عن الغرية و ..............
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�صل بني العمود (�أ) وما ينا�سبه من العمود ( ب)
(�أ)
( )1كـــــــان عمـــــــــر وحـــــــــــ�سن
( )2احلـــــ�سد والغــــرية عمــــــــــل
( )3الـــــنا�س يحبون امل�ســــلم �صاحب
( )4التعــــــــاون طريــــــــق
( )5امل�ســـــــــلم ال يــــــــــــ�ؤذي

(
(
(
(
(

(ب)
) الأخالق العالية
) متحابني
) ال يحبه النا�س
) النـــــــــا�س
) بناء املجتمـــــــع

ل ّون هذه اجلمل ب�ألوان خمتلفة ( وذلك ب�أن يكون لكل جملة لون مميز يف�صلها عن ال�سابقة ):

متحابان
عمر وحسن
متحابان
ّ
اإلسالم يدعو إلى األخالق العالية
اللهم اجعلنا متحابني
التعاون طريق لبناء النجاح
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املسلم الصغير يبحث عن كلمة السر

ظلل الكلمات اآلتية أفقي ًا فقط .
يبقىعندك  12حرف ًا ،اجمعها في ثالثة مقاطع فتصبح اسم ًا ألحد
اخللفاء الراشدين رضي الله عنهم

قال رسول الله 
« كونوا عبـ ــاد الله إخوان ـ ــا »

اسم اخلليفة هو:

ر�ضي اهلل عنه
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(2
(4

(1 : ÉgôcPG
(3

�أنا �أحاور �أمي و�أبي
أنا  :من فضلك يا أمي ا ذكري لي أمي .................................... :
أسماء بعض صحابة رسول الله  ..........................................
أنا  :ما واجبي نحوهم ؟

أمي .................................... :
..........................................

أبي .................................. :
أنا  :من فضلك يا أبي اذكر لي
أسماء بعض آل بيت نبينا محمد  .........................................
أنا  :ما واجبي نحوهم ؟
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أبي .................................. :
.........................................

صفحة للمعلم واملعلمة

دعائي في اليوم والليلة

دعاء االستيقاظ من النوم:

دعاء الصباح:

احلمدلله الذي أحيانا بعد
ما أماتنا وإليه النشور

اللهم إني أسألك علم ًا نافع ًا ورزق ًا
ً
ً
متقبال
وعمال
طيب ًا

احلمام:
دعاء دخول
ّ

احلمام:
دعاء اخلروج من
ّ

بسم الله اللهم إني أعوذ
بك من اخلبث واخلبائث

غفران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

دعاء قبل الوضوء:

دعاء بعد الوضوء:

دعاء استفتاح الصالة:

دعاء لبس الثوب:

بس ـ ــم الله

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك
اسمك وتعالى جدك وال إله غير ك

أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن
محمد ًا عبده ورسوله
احلمدلله الذي كساني هذا الثوب
ورزقنيه من غير حول مني وال قوة
دعاء االنتهاء من الصالة:

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
اللهم أنت السالم ومنك السالم،
تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام
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النبي [ وصاحبه
( أبو بكر الصديق )  ليلة الهجرة في غار ثور
اكتب اآلية التي ذكرت هجرة النبي [ وصاحبه أبي بكر ]

.....................................................................................................
.....................................................................................................
سورة التوبة  :آية 40:

غار ثور
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ل ّون  /ل ّوني
العبارات التالية

أمهات املؤمنني
زوجـ ـ ــات الرسـ ـ ـ ــول 
خديجة
بنت خويلد

بنت عمر

عائشة

س ــودة

بنت أبي بكر

زين ـ ــب

حفصة
بنت زمعة

ميمونة

جويرية

بنت احلارث

بنت خزمية

أم سلمــة
بنت أبي أمية

بنت احلارث

زينب

بنت جحش

صفية
بنت حيي

أم حبيبة
بنت أبي سفيان
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املسلم الصغير يحب أن يدعو

خالد وجعفر
(أخ ــوان)

عمر وحسن
(أصحــاب)
عثمان وحسني
(أحبـ ـ ــاب)

•اللهم اشهد أني أحب آل بيت نبيك محمد [ األطهار.
•اللهم اشهد أني أحب أصحاب  /صحابة نبيك [ األخيار.
•اللهم ال جتعل في قلبي كره ًا للمسلمني.
•اللهم اجعلنا متحابني فيك.
•اللهم أ ِّلف على اخلير قلوبنا.
•اللهم اجمع شمل أمة محمد [.
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عائشة وفاطمة
(صديقات)

ورقية
صفية
َّ
(أخوات)
خديجة وصفية
(أحبـ ـ ــاب)

من أحفاد الرسول ([) رضي الله عنهم؟

احلسني

احلسن

زينب
بنت علي بن أبي طالب

بن علي بن أبي طالب

عبد الله
بن عثمان بن عفان

بن علي بن أبي طالب

أم كلثوم

أمامة

بنت علي بن أبي طالب

ابنة زينب بنت
النبي[

بنت العاص بن الربيع

من هم العشرة من الصحابة الذين بشرهم الرسول [
حديث واحد؟
باجلنة في
ٍ

< عثمان بن عفان
< سعد بن أبي وقاص

			 < عمر بن اخلطاب
< أبو بكر الصديق
		
		 <الزبير بن العوام
< علي بن أبي طالب
< عبد الرحمن بن عوف < أبوعبيدة بن اجلراح
< طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعني.
			
< سعيد بن زيد
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تواريخ وأرقام تهم املسلم الصغير

ضع خط ًا تحت اإلجابة الصحيحة :

( )1عدد أشواط الطواف حول الكعبة ( )9-8-7أشواط.
( )2عدد أركان اإلسالم (  )6-5-4أركان.

( )3عدد األوالد الذكور أبناء الرسول  (  )4-3-2أوالد.
( )4عدد بنات الرسول  ( )6-5-4بنات.
( )5عدد الخلفاء الراشدين ( )6-5-4خلفاء.
( )6خلق الله (  )9-8-7سماوات.

( )7مجموع ركعات الصلوات الخمس (  )18-17-16ركعة.
( )8عدد أمهاتنا زوجات الرسول  (  )12-11-10زوجة.
( )9عدد األشواط عند السعي بين الصفا والمروة ( )8-7-6أشواط.
( )10تعدل الصالة في المسجد الحرام (  )100000 - 10000 - 1000صالة فيما سواه.

( )11تعدل الصالة في مسجد الرسول  (  ) 100000 - 10000 - 1000صالة فيما سواه.
( )12عدد أبناء علي بن أبي طالب من السيدة فاطمة رضي الله عنها (. )4-3-2

( )13عدد أشهر السنة الهجرية (  )13-12-11شهراً.
( )14عدد سور القرآن الكريم (  ) 115 - 114 - 113سورة.
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املسلم الصغير يكتب
اطلب من والديك أن ُ
يق َّصا عليك
قصة هجرة الرسو ل  وصاحبه
أبي بكر الصديق  واكتبها
باختصار في هذا املستطيل
اطلب من معلمك أن
يقص عليك قصة غزوة
خيبر واكتبها باختصار
في هذا املستطيل
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ل ّون  /ل ّوني
العبارات التالية

قال رسول الله  :
«املسلم من سلم املسلمون من لسانه
َّ
بالطعان وال
ويده» وقال  « :ليس املؤمن
اللعان وال الفاحش وال البذيء».
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املسلـ ــم الصغي ــر
يحف ـ ــظ أحاديـ ــث الرســول 
(أبوبكر في اجلنة  -الصديق  ،-وعمر في اجلنة  -ابن اخلطاب ، -
وعثمان في اجلنة  -ابن عفان  ،-وعلي في اجلنة  -ابن أبي طالب ،-
العوام  ،-وسعد في اجلنة  -ابن أبي وقاص ،-
والزبير في اجلنة  -ابن ّ

وعبد الرحمن في اجلنة  -ابن عوف  ،-وأبو عبيدة في اجلنة  -ابن اجلراح ،-
وسعيد في اجلنة  -ابن زيد ،-وطلحة في اجلنة  -ابن عبيد الله)رضي الله عنهم أ جمعني.
ليفر من أمام عمر ).
قال رسول الله[( (إن الشيطان
ّ

 قال رسول الله [(هما ريحانتاي من الدنيا)(يعني احلسن واحلسني

).

 قال رسول الله [(أخـذ الراية سيف من سيوف الله ) (يعني خالد بن الوليد ).
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صفحة للمعلم واملعلمة

معلومات إسالمية مهمة للمسلم الصغير
اختر اإلجابة الصحيحة وضع حتتها خط:
( )1الذي أصلح الله به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
(احلسن بن علي -خالد بن الوليد ـ ـ أبو هريرة )
( )2قال رسول الله [ إن الشيطان ليفر من أمام :
(عمر بن اخلطاب ـ ـ عثمان بن عفان ـ ـ سعد بن أبي وقاص )
( )3أعطى الرسول [ الراية يوم خيبر ل ـ ـ :
(خالد بن الوليدـ ـ علي بن أبي طالب ـ ـ أبي عبيدة بن اجلراح)
( )4من مؤذني رسول الله [ (أبو ذر ـ ـ بالل بن رباح ـ ـ الزبير بن العوام )
( )5ثالث اخللفاء الراشدين(أبو بكر الصديق ـ ـ عثمان بن عفان ـ ـ علي بن أبي طالب)
( )6اسم أكبر أبناء علي بن أبي طالب ] (احلسني ـ ـ احلسن ـ ـ عمر )
.
( )7حفيد الرسول [ (احلسني بن علي ـ ـ أسامة بن زيد ـ ـ أبو عمير )

.
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( )8شهر يصومه املسلمون ( :رمضان ـ ـ شعبان ـ ـ محرم)ـ
( )9السورة التي يقرؤها املسلم في كل ركعة ( :الفاحتة ـ ـ اإلخالص ـ ـ
الكوثر)ـ
أجب عن األسئلة اآلتية:
( )1أول مسجد بني في اإلسالم هو.................................. :
( )2من هو الصحابي الذي نام في مكان الرسول [ في ليلة الهجرة ؟
........................................................ .......................
( )3اذكر أسماء اخللفاء الراشدين بعد النبي [:
أ.] ................................ -
ب.] .............................. -
ج.] .............................. -
د.] .............................. -
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( )4بنات الرسول [ هن:
أ................................ -
ب.............................. -
ج.............................. -
د...............................-
( )5ثالثة مساجد أمرنا الرسول [ أن ال نشد الرحال إال إليها:
أ................................ -
ب.............................. -
ج.............................. -
( )6الصلوات اخلمس التي نصليها باليوم والليلة هي بالترتيب:
أ................................ -
ب.............................. -
ج.............................. -
د...............................-
هـ .............................-
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اخترالطائرةالتي ستصل إلى مطــار اآلل واألصحاب
طائرة األنانية
طائرة
احملبة والتآلف

طائرة العداوة
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مطــار اآلل واآلصحاب

طائرة االختالف

ل ّون  /ل ّوني
العبارات التالية

اآلل واألصحاب
أصهار وأحباب
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أركان اإلسالم جتمعنا
è◊G
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الصغير في اشتياق
املسلم
ٍِ
لزي ــارة مبــرة اآلل واآلصحـ ــاب

ألن�����ه�����ا ج���ع���ل���ت���ن���ي أزداد
ح��ب��ا آلل رس�����ول ال���ل���ه [
وصحابته الكرام].

كما أنها تعمل جاهدة لتوحيد املسلمني
وأصدرت لنا كتاب ًا قيما يعزز محبتنا
لآلل واألصحاب فأود أن أحصل على
نسخة منه قبل أن ينفذ.

أنا سأزور غد ًا مبرة اآلل
واآلصحاب إن شاء الله ،
ما رأيك يا أخي احلبيب
حسن أن تأتي معي؟

خالد

مل�����اذا ك���ل ه����ذا احل���رص
ع��ل��ى زي������ارة م���ب���رة اآلل
واألصحاب يا خالد.

حسن

خالد

خالد

لقد شوقتني كثير ًا لزيارة
املبرة واقتناء الكتاب! بالله
ع��ل��ي��ك م���ا اس����م ال��ك��ت��اب يا
خالد؟

خالد :احلمد لله وصلنا املبرة سوي ًا.
اسم الكتاب طالب االبتدائي في رحاب اآلل واألصحاب.
حسن :جزاهم الله خير ًا على هذا اجلهد املبارك.

حسن
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من إصداراتنـ ـ ـ ــا
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من إصداراتنـ ـ ـ ــا
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لغتي العربية لغة القرآن الكرمي
فأحب أن أحتدث بها

من أسماء اآلل واألصحاب رضوان الله عليهم مرتبة هجائي ًا حسب األحرف األولية

أ

أبو بكــر الصديق

ر

ب

بـالل بن رباح

ز

ت

متــيم الداري

ث

ثابت بن قيس

ج

جعفر بن آبي طالب

ح

خ

حفصة بنت عمر(أم املؤمنني) خديجة بن خويلد ( أم املؤمنني )

د

دحية الكلبي

س ش ص ض ط ظ

ذ

ذكوان مولى النبي [

ع

رقية بنت النبي [

زينب بنت النبي [

سعد بن أ بي وقاص

شجاع بن أبي وهب

صفية بنت حيي أم املؤمنني

الضحاك بن حارثة

طلحة بن عبيد الله

ظهير بن رافع اآلنصاري عائشة بنت آبي بكر (أم املؤمنني)

غالب بن عبدالله

فاطمة بنت النبي [

قيس بن سعد بن عبادة

كعب بن مالك

لبيد بن ربيعة

محمد بن مسلمة

نسيبة بنت كعب

هند بنت أبي طالب

غ

ف

ق

ك
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ل

ي

ياسر بن عامر

م

ن

هـ

و

ورقة بن نوفل
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