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 إهداء
 

 اللهم إجعل هذا العمل عمال خالصا في سبيلك

 قبوال حسنا  وتقبله 

   والصالح دوالسدا اللهم إجعل فيه البركة

 

 أهدي هذا العمل المتواضع الى أمي وأبي

 جزاكما هللا عني خير الجزاء

 وجمعني بكما على الخير والصحة واإليمان

 

 إبنتكم أم رحمة 
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 / الرحلةحمتوايت الكتاب

 متهيد
  واملدرسنيمقدمة عامة: كلمة اىل الوالدين واملربني

 
 الفصل األول: العبادات

  :القسم األول: أركان اإلسالم 
 ُمقدمة عامة: أركان اإلسالم اخلمسة      
 رُكن وآية من الكتاب احلكيم       
 اهداف الصالة         
 شروط الصالة 
 سورة الفاحتة 
 دو  اإلسووع  لصالياجل 
 كيف خنشع يف صالتنا؟ 
 اسئلة عن الصالة 
 أهداف الزكاة 
 مصارف الزكاة 
 شروط الزكاة 
 إخترب نفسك 
 أهداف الصوم 
 شروط الصوم 
 اجلدو  اليوم  لصوم شهر رمضان 
 أسئلة عن الصوم 
 أهداف احلج 
 شروط احلج 
 اركان احلج وواجواته 
 إخترب نفسك 

 :القسم الثاين: أركان اإلميان 
 يث اإلميانحد 
 أمساء هللا تعاىل احُلسىن 

http://www.alukah.net/


 

 4 سجى رايض صاحل

  www.alukah.net  األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 
 املالئكة 
 الكتب السماوية 
 نوذة عن ما يُعلمنا القرآن الكرمي: من ُهم عواد الرمحن؟ 
 نوذة عن ما يُعلمنا القرآن الكرمي: من هم الذين يرثون الفردوس؟ 
 اإلعجاز العلم  يف القرآن الكرمي 
 الُرسل 
 األنوياء الذين ذُكروا يف القرآن الكرمي 
 وم اآلخرالي 
 عالمات اليوم اآلخر 
 اجلنة والنار 
 أبواب اجلنة الثمانية 
 القدر خريه وشره 
 إخترب نفسك 

 
 الفصل الثاين: املعامالت

 أنواع املعامالت 
 النقاط الذهوية يف العناية ابلنفس 
  وقيت..حياي..مستقول 
 التخطيط والتنظيم 
 اللياقة الودنية 
 اجلدو  اليوم  والشهري لللياقة الودنية 
 ذائ  دوائ ..خطيت اليومية للغذاء والصحةغ 
 بر الوالدين 
 دوري يف اجملتمع 
 دور املسجد يف حياة العائلة املسلمة 
 أان والدعاء 
 ال للمخدرات والكحوليات والتدخني 
 ُحب القراءة..منهج حياي 
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 الثقة ابلنفس 
 القواعد الذهوية يف التعامل مع اآلخرين 
 االخوة واحملوة يف هللا 
  الويفصفات الصديق 

 
 الفصل الثالث: األخالق

 أمهية األخالق  
 وصية لُقمان لولده 
 عقد: ال ال ال 
 عقد: نعم نعم هلذه األخالق احلميدة 
 أسئلة حرجة 
 الدين املعاملة  
 أدآب النصيحة 
 أدآب احلديث والكالم 
 أدآب احلوار 
 ادب اإلختالف 
 أدآب العلم والتعلم 
 أدآب الطعام 
 عامةأدآب إحرتام امللكية اخلاصة وال 
 أدآب الطريق 
 أدآب اإلستئذان 
 الغضب 
 أدآب الغضب وكيفية السيطرة عليه 
 أدب اإلجيابية 
 أدب إحرتام اآلخرين  
 أدب الُشكر 
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 نعم هللا تعاىل 
 أدب القناعة 
  أدآب النوم 
 أدآب النظافة يف اإلسالم 
 أداب الصالة 
 أدب احلياء 
 أدب الصرب 
 أدب التسامح 
 أدب الرفق ابحليوان 
 أدب التعاون 
 امها ُمسكوخت 
 إحرص على هذه العشر 
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 متهيد
 

حممد  وحويونا والصالة والسالم على سيدان احلمد هلل الذي خضع كل شئ مللكه،...احلمد هلل رب العاملني
 وعلى اله وصحوه وسلم...

 
مقالة يل يف  تمع الكويتيةعندما نشرت جملة اجمل رحلة هذا الكتاب قول أكثر من الزمان بدأت

تعرضت املقالة وبشكل سطح   "كيف نُنشئ جيال ملتزما؟": ابب تربية األسرة حتت عنوان فحتني حتتص
اىل إرشاد الوالدين اىل تعليم أوالدهم أمور الدين عن طريق الرتكيز على ثالث نواح : العوادات، واملعامالت، 

 واألخالق.
ة أعرفهم فيه هبذه األمور. ملذا ال "ملاذا ال أكتب كتااب للناشئقالة وقُلت لنفس : لقد رجعت اىل هذه امل

 ."هاهنمأكلمهم عن العوادات واملعامالت واألخالق أبسلوب موسط وشرح يقرب هذه املفاهيم اىل أذ
  

وهو يستخدم هذا الكتاب، هذا الكتاب أرى الطفل الناشئ أمام   يف صفحات كنت وأان أكتب
دمون هذا الكتاب كمصدر وكمحفز وكفخر يُري أو املعلمة وهم يستخ ،أو املريب ،الوالدين وُكنت أختيل

 نتأطفالنا كيف أن اإلسالم عظيم يف مشوليته، عظيم يف إهتمامه بُكل التفاصيل مهما كرُبت أو صُغرت. كُ 
يوصلنا اىل جناح وسعادة  أن اإلسالم هو منهج حياة أريد للناشئ املسلم أن يقرأ الكتاب ويرى وما زلت

 صواح واىل آخر نفس جنرهحياتنا من أو  حلظة نفتح هبا عيوننا إلستقوا  نسيم ال نستعمله يف الدنيا واآلخرة،
شعلة مضيئة فيها السويل املستقيم الذي يعينه أن يكون  اإلنسانطيوة إن إختار  يف هذه احلياة الدنيا... حياة

 ...ملستقول ذهيب المع
 

 هذا هو أمل  يف الكتاب...
  أمتىن أن أكون قد حققته.

 رياض صالحسجى 

 اجستير في التربية الخاصةم

 بكالوريوس في علوم القران الكريم
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تَِنا قُ رََّة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَمامًا{ الفرقان:تعاىل: } سوحانه قا  ، وقا  74َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر ايَّ

يُع الدَُّعاء{ ا  عمران:على لسان عوده زكراي:}قَاَ  َربِ  َهْب يل ِمن لَُّدنَك ُذر ِيَّ  عز وجل . 38ًة طَيِ َوًة ِإنََّك مسَِ
لم يكن الدعاء ف هذا ما يدعو به عواد الرمحن يف كل حني ووقت وهم راجني عفو هللا تعاىل ورزقه الكرمي.

 املواركة. ابلرغوة يف الذرية فحسب وإمنا ابلذرية الطيوة الصاحلة
 

اطفا  اليوم هم رجا  ونساء الغد وعليهم يعتمد إهتم االسالم بتنشئة الذرية الصاحلة، كيف ال و 
من قول الزواج حبسن اختيار مسؤولية تودا  الوالدين ابلدرجة االوىل، ولكنهاوالرتبية ه  مسؤولية  .مصري االمة
و شريكة احلياة، وجعل الدين هو احلكم الفصل يف إختيار الزوجني اليت يقرر اساس جناح احلياة شريك أ

 .، وجناح تربية االوالد بشكل خاصالزوجية بشكل عام
 

لعل هذا التساؤ  هو  كيف ننشئ جيال يكون على الصراط املستقيم؟ كيف ننشئ جيال ملتزما؟
نعلم أوالدان  لنا أن أهم سؤا  يوحث عن جوابه كل أم وكل أب وكل مريب ومنشئ لألجيا  القادمة. كيف

ما وقر  أن االسالم واإلحسان.. بل كيف نعلمهم اإلسالم كوسيلة للحياة، كيف نعلمهم اإلسالم واإلميان
 يف القلب وصدقه العمل، والتزم به االفراد يف كل حني ووقت.. 

 
مالت واخالق وكل ما يرتتب تعليم النشئ املسلم االسالم جبوانوه الثالث الرئيسية من عوادات ومعا

درسة واملسجد واجملتمع ولكن ايخذ الكثري من الوقت واجلهد من الويت وامل على هذه النواح  الثالث
 ه  جيل ملتزم خياف هللا ويقيم حق اخلالفة يف االرض كما ارتضاها هللا تعاىل له. إبذن هللا النتيجة

 

 كيف ننشئ جيال ملتزما؟
 كلمة الى الوالدين والمربين
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خياف هللا  بعض الطرق املعينة على تربية جيل ملتزمتسعى إىل تسليط الضوء اىل  هذه الصفحات

ز على تعليم الطفل ثالث أركان مهمة لتنشئة مستقول تعاىل ويعمر األرض ويسعى اىل اخلري من خال  الرتكي
 : العوادات، املعامالت، واألخالق.وذهيب قلوا وقالوا سعيد

 :اوال: العبادات
تعليم الطفل اساسيات العوادة من طهارة وصالة وصوم وزكاة وصدقة اىل اخره. ويف اثناء تعليم الطفل هذه 

 نظر االعتوار عمر الطفل ومستوى إدراكه واهتماماته، ومن هنا املفايهم البد أن يضع الوالدين أو املريب يف
ضرورة تقريب املفاهيم اىل الطفل من خال  إعطاء أمثلة من حياة الطفل الواقعية، من خال  الرتغيب أيي 

التوشري وليس التنفري، التحويب وليس التخويف. ومن هنا فمن االفضل أن يودأ الوالدين  ،وليس الرتهيب
الطفل على مفاهيم اجلنة ووصف اجلنة والشوق اىل لقاء املوىل بتوسع والنار إبختصار من دون بتعريف 

الدخو  يف التفاصيل ومن دون التخويف ابلنار وعذاب السعري، خاصة أن االطفا  يف اعمارهم األوىل 
  .يكون ادراكهم وتفكريهم قاصرين على ما تعطيهم من معلومات

 
م حبسب العمر والقدرة الذهنية: طفل اخلامسة قد ال يكون مطالوا وكمثا  على إختالف التعلي

ابلوضوء للصالة ولكن تكون فكرة طيوة أنه لو انك ما بني حني وحني اتخذه وتتوضيان سوية على اهنا نوع 
من انواع اللعب ابملاء وهكذا يودا الطفل على اعتوار عملية الوضوء عملية مسلية وهو يف هذا العمر املوكر 

. أما طفل السابعة فإنه مأمور ابلصالة عند وصوله لتلك شكيل شخصية طفلكذي تستطيع فيه ان تودا بتال
املرحلة العمرية. ميكن للوالدين أن يعمال له إحتفاال خاصا له لتلقيه هذه املسؤولية العظيمة، ويعطى له هدية 

ع امها. يعين اهلدف من كل ذلك هو سجادة الصالة مثال للولد وللونت ثوب الصالة االبيض اليت تنتقيه م
حماولة جعل العوادات جبوانوها املتعددة شئ حموب اىل نفس الطفل وليس واجب ثقيل عليه أن يفعله من 
أجل أن يتجنب غضب والديه أو انر رب العاملني، فيكون الدافع هو دافع شخص  إلرضاء شئ يف نفس 

أرحنا هبا اي ((صلى هللا عليه وسلم إسوة حسنة:   رسو  هللا ولنا يف قو  .الطفل ال دافع يغذيه اخلوف والرهوة
 ، أي ان الدافع هو الراحة والسرور وليس الواجب أو اخلوف من العقاب.))بال !

 
من األمور املساعدة على تعليم الطفل الصالة ه  احملافظة على صالة اجلماعة يف املسجد أو يف 

و  أمهية الصالة وملاذا جعلها هللا ركنا أساسيا من أركان داخل الويت املسلم والدخو  معه يف حوار ح
اإلسالم.  تكلم مع طفلك عن ما تعلمه الصالة من احرتام للوقت، توثيق لروابط االسرة، تقرب وجنوى مع 
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اخلالق، شعور ابحملوة واالثر النفس  الرائع الذي يعقب الصالة ابالضافة اىل كون الصالة تنهى عن الفحشاء 

كان هناك والد يقو  الوالده خال  مخسة وعشرين   .وه  وسيلة للتقرب والشكوى اىل رب العاملني واملنكر،
عاما عند حضور وقت الصالة: "هلموا للقاء املوىل عز وجل! فلو كان عندكم موعد مع مدير املدرسة أو 

 وأكرم". ىلرئيسكم يف العمل فلم تكونوا لتتاخروا ولو دقيقة واحدة عن املوعد، فاهلل تعاىل او 
 
 

املتوفر يف  سووع  لتقييم التزام االطفا  ابلصالةاإلدو  اجل ايضا توفري نسخ منمن االفكار املفيدة 
نزهة  يكافأ مكافأة تشجيعية كأن يتحصل على كتاب معني او لعوة او منهم ، والذي حيسنهذا الكتاب

 غريه. معينة أو
  

 
 :توثيق صلة الطفل ابلقران الكرمي

 :د من الطرق اليت نستطيع هبا أن نوثق صلة الطفل ابلقران الكرمي، من ذلكهناك العدي
 .مساع القران الكرمي يف كل صواح ومساء 
  تذكري الطفل ان القران هو كتاب هللا تعاىل وأننا حنب كتاب هللا تعاىل ونعمل مبا جاء فيه ألن يف

األساسيات اليت لو جنحنا يف ذلك مصلحتنا وسر جناحنا يف الدارين. هذه النقطة تعد أساس من 
تعليمها ألوالان لكنا جنحنا يف تنشئتهم التنشئة احلسنة.. فما أمجل أن يقو  الطفل أان ال أسرق 
ألن هللا تعاىل أمرين يف كتابه الكرمي أبن ال أفعل كذا، وأين سوف أعط  من مصرويف وأتصدق 

ألن هللا  لتشريد بسوب احلروب واآلفاتأو ا هلذا الولد الفالين الذي أبتل  ابلطوفان أو الزلزا 
تعاىل وعدين يف كتابه الكرمي أن من يقرض هللا تعاىل قرضا حسنا فأنه سوف جيد أجره عند لقاء 

 ربه أضعافا مضاعفة.
 وهنا أحب أن انوه اىل أن التحفيظ جيب أن يقرتن مع حتفيظ الطفل بعض سور القران الكرمي ...

 مية من دون فهم قليل الفائدة. الفهم، ألن سرد الطفل آلايت كر 
  ذكر قصص القران الكرمي من قصص االنوياء واالمم السابقة وقصص رسو  هللا تعاىل مع قريش

واقوام جزيرة العرب وجعل القصة أو الغزوة يف اسلوب خمتصر، مفيد، وممتع يضم الفكرة الرئيسية 
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ما يقوي من شخصيته وجيعله  الرئيس  مع تشجيع الطفل على السؤا  واالستنتاج وهذاواهلدف 

 على فهم اكرب ملا وراء القصة.
  ذكر قصص الصحابة والصاحلني وكيفية تعاملهم مع القران الكرمي، ونذكر مثا  ذلك قصة فاطمة

ايت آ بنت اخلطاب رض  هللا عنهما عندما رفضت أن تعط  اخاها عمر بن اخلطاب صحيفة فيها
دى تصرفها وشجاعتها يف احرتام منزلة كلمات هللا تعاىل اىل لقران الكرمي، قول اسالمه، وكيف أمن ا

 دخو  عمر رض  هللا عنه يف االسالم.
  ربط تعليم مفاهيم علمية مبا جاء يف القران الكرمي: مثا  ذلك عند تعليم الطفل بعض مواضيع

اىل يف ذلك العلوم مثل الفلك والتاريخ او علم النوات، يشري الوالدين اىل ما جاء يف كتاب هللا تع
املوضوع. فعندما تتكلم عن املنضومة الشمسية اذكر اايت هللا تعاىل اليت تكلمت عن السماء 

وغريه. وعندما  وتوسيع هللا يف بناء الكون والربوج والشمس والقمر والنجوم والنيازك والشهب
ء اي املطر اىل أرض هللا تعاىل املا تتكلم عن النوات اذكر اايت هللا تعاىل اليت تشوه الوعث ابرسا 

كل شجر وحجر أن   نوتت من جديد. تكلم عن اايت هللا من حولك وكيف جدابء فاذا هبا قد أ
احليوان تكلم عن رمحة االسالم يسوح هلل تعاىل ولكنا ال نفقه تسويحهم. عندما تتكلم عن عامل 

عن الطعام، وعن الرجل  ابحليوان واذكر امثلة على املراة اليت حاسوها هللا تعاىل على حوسها للقطة
، أو هدي الرسو  عليه أفضل الصالة والسالم عندما الذي غفر له ذنوه النه سقى كلوا عطشا

أمران أبن ال نضح  الدواب على مرآة من شاة اىل شاة حىت ال تعذب، وكثري من األمثلة االخرى 
 يف هذا اجلانب. 

  
 ىل: األعياد ما بني العبادة والتمتع مبا أحله هللا تعا

استغال  الوالدين لالعياد من اجل ترسخ مفاهيم اسالمية، سواء كانت هذه األعياد متعلقة بعيد  
الفطر أو عيد األضحى او غريها من األعياد. إستغل عيد الفطر املوارك لشرح مفاهيم الصوم واهدافه 

كر لولدك وافهمه معىن العيد التعودية والدينية والودنية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية اىل اخره. اذ 
وكيف كان الرسو  يفرح ويفرح معه املسلمون ابلعيد الذي ارتضاه هللا تعاىل هلم. يف عيد االضحى 
املوارك، إشرح له احلج وامهيته الدينية والدنيوية من لقاء املسلمني وجتميع كلمتهم ومل شتاهتم وتقوية 

أهنا جعلت من اجل أن تكون رمحة للفقراء، وفرحة شوكة اقتصادهم. اشرح له مفاهيم االضحية وكيف 
وال تنسى األعياد األخرى من ربطها بديننا ومفاهيمنا إن كانت  .للمساكني وخري عميم للمسلمني
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 تتماشى معها، فمثال يف يوم عيد العما  تكلم عن رمحة هللا تعاىل ابلعامل وكيف أمران الرسو  الكرمي

أو  وا األجري أجره قول أن جيف عرقه((.أعطه عندما قا : ))ه وسلم أبن يعطى حقصلى هللا علي
الكالم عن األم ومكانتها يف يوم عيد األم وكيف أن اإلسالم أمران ابلعناية هبا واحرتامها يف كل حني 

 ووقت .. كيف ال وقد وصفت اجلنة أهنا حتت اقدام األمهات.. 

 
 اثنيا: املعامالت:

ايش االنسان يف هذه الدنيا يقوم على ثالث اسس: تعامله مع هللا، تعليم الطفل ومنذ الوداية أن تع 
 مع النفس، ومع االخرين.

 
 . التعامل مع هللا تعاىل:1

تعليم الطفل مفهوم التقوى، والتقوى كما وصفها عل  بن ايب طالب كرم هللا وجهه: "أهنا اخلوف 
لطفل أمساء وصفات هللا تعاىل، وتعزيز تعليم ا ،"من اجلليل والعمل ابلتنزيل واالستعداد ليوم الرحيل

مفاهيمها يف نفسه، تعليمه أن هللا تعاىل يراه يف كل مكان وزمان وأنه أقرب اليه من حول الوريد وأنه 
مطلع على ما يف الصدور.. تعليمه أن يكلم هللا تعاىل ويشكو اليه حاله يف دعائه وصالته وجهره 

يب العواس عود هللا بن عواس رض  هللا عنه قا  كنت خلف عن أوعالنيته. وال ننسى احلديث الرائع 
اي غالم , إين أعلمك كلمات : إحفظ هللا حيفظك , إحفظ )) :النيب صلى هللا عليه وسلم يوماً فقا 

هللا جتده جتاهك , إذا سألت فاسأ  هللا وإذا إستعنت فاستعن ابهلل , واعلم أن األمة لو اجتمعت 
فعوك إال بش ء قد كتوه هللا لك , وإن اجتمعوا على أن يضروك بش ء مل على أن ينفعوك بش ء مل ين

سوحان هللا العظيم، لو  ((. يضروك إال بش ء قد كتوه هللا عليك , رفعت األقالم وجفت الصحف
األساس يف تنشئتهم لشريف، لكنا قد جنحنا يف وضع بنية إستطعنا تعليم أوالدان معاين هذا احلديث ا

 ، فهذا احلديث يعلمنا ما يل :الصاحلة تنشأةال
 .كن مع هللا يكن هللا معك 
  توجه اىل ربك ابلشكوى والدعاء عند السراء والضراء، عند الصحة واملرض، عند الفقر

 والغىن.
  ُل مكتوب يف كتاب هللا، علم نفسك وولدك أن القدر مكتوب، وأن كل شئ نصيب. ك

يف اأَلْرِض َوال يف أَنُفِسُكْم ِإالَّ يف ِكَتاٍب مِ ن قَ ْوِل  أتمل قو  هللا تعاىل:}َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَوةٍ 

http://www.alukah.net/


 

 13 سجى رايض صاحل

  www.alukah.net  األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 
رَأََها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسرٌي. ِلَكْيال أَتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تَ ْفَرُحوا مبَا آاَتُكْم وَ  ُ ال َأن ن َّو ْ اَّللَّ

 .23-22حيُِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍ  َفُخوٍر{ احلديد: 

 تعامل مع النفس:ال. 2
ق التشجيع طري تعليم الطفل احرتام الذات وتقوية شخصية الطفل وزايدة ثقته بنفسه عن 

تعليم الطفل كذلك   صالح اإلجيايب للسلويات يف تصرفات الطفل.االجيايب لألعما  املرغوبة واإل
فة واللعب والعلم االهتمام ابلنفس عن طريق إعطاء النفس حقها من الراحة والغذاء والعوادة والنظا

 والتمارين الودنية والذهنية وان كل جزء من جسده له حق عليه.
 

املتوفر يف  للطفل ، اإلسووع ، الشهري، أو السنوييوم أرجو توفري نسخ من اجلدو  ال
من انحية تعيني أوقات للدراسة، للعوادة، لللعب،  ية إستغال  وقتهكيفل هذا الكتاب كطريقة
قضاء اجللسات االسرية العامة اليت جتتمع فيها االسرة ككل أو لقاء مع لالسرتاحة، واوقات 

، ومن انحية تنظيم وختطيط أهداف عملية صحاب سواء يف الويت او يف املسجد أو النادياأل
 متوازنة حتقق له السعادة يف األمور الدنيوية والدينية. 

 
 . التعامل مع االخرين:3 

مع من حوله بدائ من والديه اىل اخوته واقاربه وجريانه  السوي تعليم الطفل اسس التعامل 
هم ميزاته ان يكون صادقا حموا ن اختيار الصديق الصدوق وكيف ان أواصحابه. تعليمه حس

أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه. تشجيعه على أن يسأ  عن من غاب ملتزما أمينا حريصا على 
نه. تعليم يف الصالة فيسألون عنه ويزورو  من أصحابه كما كان الصحابة يتفقدون من غاب عنهم

ن حيب الخيه ما حيب لنفسه عن طريق تشجيعه على اطعام الطفل حموة اجلار وأداب اجلرية وأ
احللوى مثال لصديقه أو اعطاء صدقة ملسكني يف الطريق أو زايرة صاحوه املريض أو على االقل 

 .هللا ان يرسل له بطاقة مكتوب عليها مشاىف أو طهورا ان شاء
 

تعليم الطفل ان العالقات االجتماعية ليست وليدة اليوم والليلة وامنا ه  نتيجة تفاعالت 
لصلة لوجه هللا كلما كانت اجتماعية على مر االايم تتولد نتيجتها عالقة محيمة، وكلما كانت ا

يب هريرة عمر. كلم طفلك عن السوعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل اإل ظله: عن أاقوى وأ
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 ،سوعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظلهلنيب صلى هللا عليه وسلم قا  : ))رض  هللا عنه عن ا

ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا  ،ورجل قلوه معلق ابملساجد ،إمام عاد  وشاب نشأ يف عوادة هللا
ورجل تصدق  ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجا  فقا  إين أخاف هللا . ،عليه وتفرقا عليه

 .ر هللا خالياً ففاضت عيناه((ورجل ذك ،بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه

 
 اثلثا: االخالق:

أن من أوي من  او املربية الفاضلة حتويب الطفل اىل مكارم االخالق، وتذكر ايها الوالد احلنون
ق رسو  هللا صلى اله عليه االخالق قسما فقد اوي من اخلري كله. وخري االخالق ه  اخال

، وأنه "كان قراان 4وسلم وكيف انه كما وصفه هللا تعاىل: }َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ القلم: 
 ميش " كما وصفته السيدة عائشة رض  هللا عنها. علمه عن طريق القدوة احلسنة من قصص

تكون أنت وأمه قدوة امام عينيه  من الكتاب والسنة والصحابة والتابعني. وال تنسى أن الصاحلني
تلتزم ابالخالق احلميدة وتطوق مكارمها. علمه أن جيعل الدعاء سلما له لتحسني خلقه أبن يقو   

 كلما نظر يف املراة: "اللهم كما حسنت َخلق  فحسن ُخلق ." 
 

ومن الطرق املعينة على تعليم الطفل مكارم األخالق ه  طريق القصة الطريفة اليت تقرب  
 :ومن أمثلة ذلك .لصفة احلميدة اىل قلب الطفلا

 عن طريق تقويل اخيه الصغري واللعب معه. عن طريق سق  االزهار  تعليم الطفل الرمحة
 يف احلديقة حىت ال تذبل اوراقها.

 
  :وافضل طريقة لتعليم الصدق ه  ان تلتزم نفسك  تعليم الطفل الصدق والوفاء ابلعهد

يت به ما مل حيوسك حابس. ونذكر مثا  املرأة يف عهد اايه فال تعده بشئ اال وأوف
الرسو  صلى هللا عليه وسلم عندما اندت إبنها لتعطيه شيئا فلما سأهلا الرسو  صلى هللا 

لو مل يكن معك شئ تعطيه ))عليه وسلم عن ما أرادت ان تعطيه؟ فقالت مترة، فقا  
دق وجتنب الكذب وطوعا هذا االسلوب يعلم الطفل الص ((.لكتوت عليك كذبة

 واخليانة.
 

http://www.alukah.net/


 

 15 سجى رايض صاحل

  www.alukah.net  األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 
  تكلم عن شجاعة عل  رض  هللا تعاىل عنه عندما انم يف فراش تعليم الطفل الشجاعة :

رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عندما هاجر من مكة اىل املدينة وهو يعلم أن كفار 
ر  قريش قد أجتمعوا لقتل نيب هللا. تكلم عن عود هللا بن الزبري عندما مل يهرب من عم

 اهلرب.نه مل يعمل شيئا خطأ فلماذا خرون النه علم أكما فعل االطفا  اال
 

 ،ن تزرع، وكيف أنه من أجل أن جتين البد أ تعليم الطفل مفهوم التوكل وعدم التواكل
ومن أجل أن تتحصل على رضوان هللا وجنته، عليك أن تدفع مهرها وتقوم مبا أمرك به 

 رب العزة واجلال .
 

   سواء كان اهتمامه بشخصه كفرد يف االسرة او االهتمام وعدم املواالةتعليم الطفل :
اجملتمع، أو اإلهتمام مبصاحل االخرين وعدم ضرهم، واإلهتمام ابملمتلكات العامة وعدم 

 اإلفساد يف األرض. 
 

 ال  ما: اإلهتمام ابحلفاظ على خصوصية األشخاص وأن ال يتدخل فيتعليمه اخلصوصية
 إسالم املرء تركه ملا ال يعنيه." يعنيه وأن "من حسن

 
 :مه أن يقوم بعمل ما مره أمثا  ذلك الطفل عندما أت تعليم الطفل املثابرة وعدم التقاعس

فال جيب عليه أن يتذمر أو يقو  فليعملها فالن وإمنا تعليمه اخذ مسؤوليات وحتمل 
 نتائج اعماله وافعاله.

 
   بد له ان يدفع نه العندما يكون يف السوق أوتذكريه  عدم السرقةو تعليم الطفل األمانة

 ن يشرتيه قول أن يرتك السوق.مثن ما يريد أ
 

 واإلختالف. تعليم الطفل أداب احلوار 
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 وغريها كثري مما يتطرق اليه هذا الكتاب ابذن هللا  تعليم الطفل أداب الطريق واداب التعلم

 تعاىل.
 

 عنه: "التقوى ه  اخلوف من وه  كما ذكر عل  رض  هللا تعليم الطفل معىن التقوى 
اجلليل والعمل ابلتنزيل واالستعداد ليوم الرحيل." واضرب له مثل الونت اليت رفضت غش 
اللنب عندما أمرهتا أمها بذلك الهنا خافت من ان هللا انظرها وحماسوها، وليس من أمري 

 املؤمنني عمر رض  هللا عنه الذي منع الغش يف التعامل.
 

ثلة عن كيفية تعليم أوالدان األخالق االسالمية عن طريق تقريوها اىل اذهاهنم واعطائهم املثل وهذه بعض األم
 والقدوة، والقصة الطريفة يف إطار مشوق وحمفز. 

 
حماسونا على   البد لنا أن نتذكر أن تربية االوالد ه  أصعب مهمة على وجه االرض وأن هللا تعاىل 

ن ن أجل أم لعربة ليست ه  برتبية اجلسد وإمنا العربة برتبية االميان والتقوىاالماانت اليت حتت ايدينا، وأن ا
ن جيعلنا نعم االهل يف املظهر واجلوهر نساله تعاىل أ ...ننشئ جيال مسلما ملتزما حقا يف القلب والقالب 

النار وكسووا الدنيا  ن جيعلنا ممن وقوا انفسهم واهليهموأ ، ونعم املربني واملعلمني لنعم التالميذ،لنعم الذرية
 ..حبالوهتا واالخرة بنعيمها

  
 د الرمحن جعلنا هللا تعاىل منهم:اوأختم كلماي بدعاء هو جزء من وصف املوىل لصفات عو

 
ةَ أَْعيُن   يَّاتِنَا قُرَّ  }َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُر ِ

ا{   َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِمام 
 .74الفرقان: 
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 ابهر ذهيب دعوة اىل مستقبل
 

 ..الناشئة صديقيت املسلمةو  الناشئ املسلمصديق  
من خالهلا ونتعرف فيها نطوف ومثرية أان أدعوكم أن تشاركوين يف رحلة صغرية 

مهية وكيفية ان، وأاإلميأركان و  ،على ديننا اإلسالم  العظيم، نتعلم فيها أركان اإلسالم
. ولن ننسى وحنن يف هذه الرحلة أن نقف على من حولناالتعامل مع أنفسنا والناس 

ا حمطات تزودان ابلوقود وتعيننا على املض  يف طريق املستقول.... ليس أي مستقول وإمن
 نيا واالخرة إبذن هللا تعاىل.مستقول يضمن لنا السعادة والنجاح يف الد

 ولكن أتثريها وأمهيتها سوف حلة قد تستغرق بضع دقائق من وقتكم كل يوم،هذه الر 
األهم يف حياتكم،  ه  .. هذه الرحلة رمبا تكونإبذن هللا يستمران معكم مدى احلياة

 يف هذه الرحلة اليت ستوصلكم مثارها اىل مستقول فكونوا واثقني من رغوتكم يف املشاركة
 ابهر ورضا من الرمحن إبذنه وكرمه..و  ذهيب

 هل أنتم مستعدين....
 هيا للنطلق..

 بسم هللا الرمحن الرحيم...
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 الفصل األول: العبادات 

 أركان اإلسالمالقسم األول: 

 مقدمة عامة

 
 

بُـين اإلسـالم على ))هللا يقـول:  رمحن عبد هللا بن عـمر بـن اخلطاب رضي هللا عـنهما، قـال: مسعت رسولعن أيب عـبد ال
 . رمضان((هللا، وإقامة الصالة، وإيـتـاء الـزكـاة، وحـج البيت، وصـوم  خـمـس: شـهـادة أن ال إلـه إال هللا وأن حممد رسول

 

 هل تعلم؟
ه إال هللا وأشهد أن حممدا رسو  هللا(، ه  أو  شرط من شروط اإلسالم، وأهنا أن كلمة الشهادة )أشهد أن ال ال .1

الكلمة اليت تضمن لك دخو  اجلنة... فأكثر من قوهلا ومتعن يف كلماهتا ومعانيها... قا  تعاىل:}ُقْل اَي أَي َُّها 
يًعا الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ  َماَواِت َواأَلْرِض ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو حُيِْي  َومُيِيُت َفآِمُنوْا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِه النَّاُس ِإين ِ َرُسوُ  اَّللَِّ إِلَْيُكْم مجَِ

 (. 158النَّيِبِ  اأُلمِ  ِ  الَِّذي يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّوُعوُه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن{ ) األعراف : 
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صلتك ابهلل تعاىل فال تقطعها وأدم على حتسينها وجتميلها  ية( ه فروضة )الصلوات اخلمس اليومإقامة الصالة امل .2

على طهارة وُخلق وكن تقف بني يدي موالك، فكن يف هندام حسن نظيف  عندما تصل  فإنك وتذكر أنك
 حسن. 

 
 هل تعلم أن الصالة ه  أو  شئ حناسب عليه يوم القيامة.  .3
من مث )جيب الطهارة والوضوء ألداء الصالة( و  أوال سادانهل تعلم أن هللا تعاىل فرض علينا الصالة طهارة ألج .4

 .والوغ  طهارة لنفوسنا ألهنا تنهاان عن الفحشاء واملنكر
 

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي  .5 هل تعلم أن هللا تعاىل فرض للزكاة مثاين مصارف كما جاء يف قوله تعاىل: )ِإمنَّ
َها وَ  َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم( اْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِويِل اَّللَِّ َواِْبِن السَِّويِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

 .60التوبة: 
 

تعلق حبب هل تعلم أن هللا تعاىل فرض الزكاة كوسيلة لتنقية نفس الغين من الشح والوخل وحب املا  حىت ال ت .6
 نفس الفقري من احلسد واحلقد على الغين. لالدنيا، وتنقية 

 
اليت  "صدقة الفطر"ب املمتلكات أو زكاة الصوم أو ما يسمى  )سواء كانت زكاة األموا  أمهل تعلم أن الزكاة  .7

 تعني على تنشئة جمتمع متكافل متعاون يعني بعضهم الوعض.تعطى يف هناية شهر رمضان( 
 

 تعاىل فرض الزكاة على الذهب والفضة )النقود االن(، والوضائع التجارية، واألنعام وه : اإلبل، هل تعلم أن هللا .8
 والوقر، والغنم، والزروع والثمار.

 
يف  وإعانتنا على حتصيل التقوى هل تعلم أن هللا تعاىل فرض علينا الصوم تطهريا لنفوسنا وتقريوها من رب العاملني .9

 . ضان()رم نشهر مس  بشهر القرآ
 

سو  اَّللَّ صلى هللا هل تعلم أن احلج ميحو سيئات ما قد مضى فيكون اإلنسان وكأنه قد ولد من جديد. قا  ر  .10
 .فث ومل يفسق، رجع كيوم ولدته أمه((من حج هلل فلم ير عليه وسلم: ))
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 ية من الكتاب احلكيمرُكن وآ

ية وبعض األايت هلا أكثر من أكتب إسم الركن جبانب األية اليت تشتمل أو تتعلق بذلك الركن )بعض األركان هلا أكثر من أ
 مث انقش ما تفهمه من هذه االايت مع زميل أو صديق.  -ركن(

                  
1. ____________________ 

}اي أيها الذين آمنوا ُكتب عليكم الصيام  كما كتب 
 (183على الذين من قولكم أايما معدودة{ )لوقرة :

2_______________________ ._ 
}شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائماً 

 (18ابلقسط{ )آ  عمران:
3_______________________.__ 

ن الصالة كانت على املؤمنني كتااًب موقواًت{ )لنساء }إ
:103) 

4________________________._ 
ك لرسو  هللا{ ا جاءك املنافقون قالوا نشهد أن}ذ

 (1)ملنافقون: 
5________________________ ._ 

 (31}وأوصاين ابلصالة والزكاة ما دمت حيا{ )مرمي : 
6_______________________ . 

 على الناس حج الويت من استطاع إليه سوياًل{ )آ  }وهلل
 (97عمران :

7_______________________ . 
}اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة 
فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا الويع ذلكم خري لكم إن كنتم 

 (9تعلمون{ )سورة اجلمعة: 
8______________________ . 

 ة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسو  لعلكم ترمحون{}وأقيموا الصال
 (56)سورة النور: 
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 الصالة ه  شطر الدين، أي أهنا نصف الدين. هناك أهداف عديدة للصالة، منها:
 

 الصالة ه  صلة العود ابهلل تعاىل. .1
ربه ف من العود أبن هللا تعاىل هو الصالة ه  عوادة وتضرع وإبتها  اىل هللا عز وجل. ه  إعرتا .2

 .ورب السموات واالرض وما بينهما وإله العاملني وخالقه
 عندما نتوضأ فإننا نطهر أبداننا من األدران واألوساخ. .الصالة ه  طهارة للجسد.. .3
﴿ِإنَّ واملنكر. قا  تعاىل: الصالة ه  طهارة للروح، تعني النفس على النه  عن الفحشاء  .4

 .45ُمْنَكِر َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكوَ ُر﴾ العنكووت: الصَّاَلَة تَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َوالْ 
توفر الصالة حبركاهتا وركوعها وسجودها مرونة وصحة للجسد تعينه على أن يوقى بصحة ولياقة  .5

 بدنية. 
يف كل ركعة من كل صالة، وفيها ندعو هللا تعاىل أبن يهدينا  )أم الكتاب( حنن نقرأ سورة الفاحتة .6

 }إهدان الصراط املستقيم{.اىل الصراط املستقيم: 
 الصالة ه  تذلل بني يدي هللا تعاىل ودعوة لإلنسان ابلتواضع هلل بوضع اجلوهة على األرض. .7

ه  تذكرة لذلك االنسان أن ال تنسى أنك من الرتاب/ األرض وأنك يوما ما ستعود اليها ومنها 
 خُترج اترة اخرى.

 . ه وسلم يقو  لوال : ))أرحنا هبا اي بال ((صلى هللا عليالصالة راحة نفسية. كان رسو  هللا  .8
 الصلوات اخلمسة تعيننا على إحرتام وإستغال  الوقت على أمثل وجه. .9

 صالة اجلماعة هتدف على مجع صفوف املسلمني وتوحيد كلمتهم وتقوية شوكتهم. .10

 
 

http://www.alukah.net/


 

 22 سجى رايض صاحل

  www.alukah.net  األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

 

 
 

 
 

عود اىل هللا تعاىل هو عند السجود ألن السجود هو عالمة اخلضوع واإلستسالم هلل تعاىل وإقرار أقرب ما يكون ال
من العود بربوبية وألوهية هللا الواحد األحد املتفرد يف حق السجود له... أكثر الدعاء عند السجود وأدعو هللا تعاىل 

هللا عليه وسلم كان يقرأ هذا الدعاء يف سجود  حممد. ورد أن رسو  هللا صلىأبن يغفر لك ولوالديك ولكافة أمة 
التالوة: ))سجد وجه  للذي خلقه وشق مسعه وبصره حبوله وقوته فتوارك هللا أحسن اخلالقني. اللهم إكتب يل هبا 

 وتقولها مين كما تقولتها من عودك داود((. ،وإجعلها يل عندك ُذخرا ،وضع عين هبا وزرا ،عندك أجرا

 شروط

 الصالة

 

. إستقبال 6

 القبلة

 

 

. ستر العورة5  

 

 

 . النية 4

 

 

 

 

 . الوضوء3

 

 
 

. الطهارة من 2

الحدثين: األصغر 

 واألكبر

 

دخ .1

ول 

الو

 قت
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  أو  ما يفتتح به القران الكرمي وه  تقرأ يف كل ركعة من كل صالة، بل ال تصح الصالة إال هبا. سورة الفاحتة ه
 ما ه  أمهية هذه السورة العظيمة؟ ف

 
 ."ه  السوع املثاين والقرآن العظيم((أم القرآن ))قا  رسو  هللا : "عن أيب هريرة قا : 

قا  هللا تعاىل: )قسمت الصالة بيين وبني عودي ))مسعت رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم يقو : "وقا  أبو هريرةأيضا:  
ملني، قا  هللا: محدين عودي، وإذا قا : الرمحن الرحيم، قا  هللا: نصفني ولعودي ما سأ ، فإذا قا  العود: احلمد هلل رب العا

أثىن عل  عودي، وإذا قا : مالك يوم الدين، قا : جمدين عودي، فإذا قا : إايك نعود وإايك نستعني، قا : هذا بيين وبني 
ملغضوب عليهم وال الضالني، عودي ولعودي ما سأ ، فإذا قا : اهدان الصراط املستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غري ا

   ."((قا : هذا لعودي ولعودي ما سأ 
. اإلميان 2. أصو  الدين من حيث العقيدة والعوادة. 1: إشتملت هذه السورة املباركة على عدة أمور رئيسية، منها

ب اهلداية اىل الطريق ل. تفرد هللا تعاىل ابلدعاء واإلستعانة وط4. اإلميان بصفات هللا تعاىل احلسىن. 3ابليوم االخر. 
 الني. ألمم السابقة: املغضوب عليهم والض. اإلخوار عن ا5 املستقيم.

 

 

 سورة الحمد

 

 الوافية

 

 الكافية
 

  الشافية

 

 أم القران

وأ  

 أم الكتاب

 

 السبع المثاني

فاتحة الكتاب 

 أو

 فاتحة القران

 أسماء

 سورة الفاتحة
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ْوقُوت ا{ الصالة على وقتها: 103النساء: }إِنَّ الصَّالةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتَاب ا مَّ  

 
 الصلوات الخمس السبت األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة

 

ركعة 2صالة الفجر:          

 

ركعة 4صالة الظهر:          

 

ركعة 4صالة العصر:          

 

كعةر 3صالة المغرب:          

 

ركعة 4صالة العشاء:          

 

 

 هل أحسنت الوضوء لصالتي؟ 

 

 هل صليت صالة الجمعة في المسجد؟ 

 

صلوات جماعة في المسجد أو مع أهل بيتي هذا  هل صليت أكثر من خمس 

 األسبوع؟ 

خير من : )))وخاصة ُسنة صالة الفجر هل صليت صالة ُسنة هذا األسبوع 

ورد عن الرسول صلى هللا عليه وسلم(( كما الدنيا وما فيها  

؟ذكر هللا تعالى بعد الصالةهل جلست أ   

الل ُهـمَّ أَْنـَت السَّالُم ، َوِمـْنَك السَّالم ،   )َاَلَا (أَْسـتَْغِفُر هللا)الذكر بعد الصالة: 

وهللاُ يا ذا الَجـالِل َواإِلْكـرام(، )ُسـْبحاَن هللاِ، والَحْمـدُ هلل ،  وتعاليت تَباَرْكتَ 

ُ َوْحـدَهُ ال شريَك لهُ، لهُ الملُك ولهُ الَحْمد،  أْكـبَر.)َالَا  وَالَين( ال إلهَ إال  ّللا 

.وُهَو على ُكل  َشيء  قَـدير(  
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وع هنا كما يقو  ابن  ، واخلش45قا  تعاىل: }َواْسَتِعيُنوْا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة َوِإن ََّها َلَكِوريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنَي{ الوقرة:

 ومراقوته".  والتواضع، واحلامل عليه اخلوف من هللا، والوقار، والتؤدة ،والطمأنينة ،اخلشوع هو السكون"كثري يف تفسريه: 
 أسباب تستحضر اخلشوع يف صالتنا:

 اإلستعداد الودين للصالة من حيث الوضوء وحسن امللوس والتزين للوقوف بني يدي هللا تعاىل. .1
 

 عداد النفس  وختيل عظمة وكرامة السماح لنا أبن نقف بني يدي هللا تعاىل.اإلست .2
 

السكون والطمأنية: عدم اإلستعجا  يف حركات الصالة، فامت الركوع والسجود وال تعجل هبا كنقر الديك للحب.  .3
 لقد ورد أن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم كان يطمئن يف صالته حىت يرجع كل عظم اىل موضعه.

 
صل صالة مودع كما أمران الرسو  صلى هللا عليه وسلم، أي كأنك تتخيل أن هذه ه  أخر صالة تصليها  .4

 فأحسنها وأمتها على أحسن وجه.
 تفكر يف االايت اليت تقوهلا أثناء الصالة، ويستحسن أن تنوع السور اليت تقرأها حىت ال تصري عملية روتينية. .5

 
 

َواألَْرِض َواْخِتالِف  }إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواتِ 

ُوِلي األَْلبَاِب   اللَّْيِل َوالنََّهاِر ََليَات  أل ِ

ا َوقُعُود ا َوَعلََى  َ قِيَام  الَِّذيَن يَْذُكُروَن ّللاَّ

ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت 

َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذَا بَاِطال  ُسْبَحانََك 

 نَا َعذَاَب النَّاِر{فَقِ 

 191-190ال عمران: 
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 إخترب نفسك
 الصالة؟ أداء من أهداف أذكر ثالثة .1
___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
 . ما هو الغرض من وراء الوضوء إستعدادا للصالة؟2

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
  ما ه  أمهية صالة اجلماعة؟   .3

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

ية الكرمية عن ، ماذا تعلمنا هذه اآل103النساء: قا  تعاىل:}ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتااًب مَّْوُقواًت{ .4
 الوقت؟

__________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 
 
 ؟ 45تعاىل: }َوأَِقِم الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة تَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر{ العنكووت:  ماذا نستخلص من قو  هللا. 5

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
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  عندما أمره أن ينادي وقا  لوال رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم: ))وجعلت قُرة عيين يف الصالة(( قا  .6

 ؟ين احلديثني، ماذا نتعلم من هذ ((أرحنا هبا اي بالابلصالة: ))
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
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 أهداف الزكاة

 

 [.11]سورة احلديد: 
 

 

 أهداف

 الزكاة

 أهداف

 للمجتمع

 والدولة

 

 أهداف 

 للمستلم

 
 

 
 

أهداف 

 للمعطي

 

 شكر هلل

على 

نعمة 

المال، 

وبركة له 

فيما 

 أنفق.

 تعلمه

أن ال 

يتعلق 

بحب 

الدنيا 

 ومفاتنها.

طهر ت

 المعطي

 من 

 البخل

 والجشع

وحب 

 .الذات

تطهير 

لنفسه من 

الحسد 

والغيرة 
 والبغضاء
 للغني. 

إعانة 

المحتاج 

في أمور 

حياته 

وتوفير 

إحتياجاته 

 المادية.

القضاء 

على 

التسول 

ومد اليد 

ن.لالخري  

تنشيط 

للطاقة 
اإلقتصادية

 في البلد.

 

إعانة في 

توفير 
الضمان 

 اإلجتماعي 

 للمحتاج.

تازر 

وتعاون 

المجتمع 

كالبنيان 

 الواحد.
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َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْهَ قا  هللا سوحانة تعاىل يف كتابه احلكيم ا َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويِف : )ِإمنَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم(  .60التوبة:  الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِويِل اَّللَِّ َواِْبِن السَِّويِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

 

. في سبيل 7

 هللا

 

: الذي . الغارمين6

عليه دين غير قادر 

 على تأديته

 

. في الرقاب: 5

عتق العبد أو 

 األسير

 

من  :. المؤلفة قلوبهم4

الم حديثا أو من دخل اإلس

يُرجى إسالمه أو مساندته 

للمسلمين ويحتاج الى عون 

 وتثبيت.

 

. العاملين 3

عليها: من يجمع 

 الزكاة

 

 . المساكين2

 

. الفقراء1  

 

. إبن السبيل: 8

 المسافر الغريب
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 شروط الزكاة

 

    
 يف املا  مادام الشخص مالكا اتما له أي أنه ُحر التصرف يف املا . الزكاة واجوة 
 ب على املا  إن كان زائدا عن حاجة الشخص لتوفري الطعام، والسكن، وامللوس، أو لسداد الزكاة جت

 الدين.
  يشرتط يف املا  املوجب للزكاة أن يكون انميا أي أنه قابل للنمو يف املستقول سواء منو حقيق  كاإلبل

 املاشية، أو منو تقديري كالنقد والذهب والعقارات واملعامالت التجارية.و 
  من أصل املا .2.5النصاب يعين قدر معني من املا . مقدار النصاب هو % 
 .احلو  هو عام هجري واحد 

. النماء7  

 

. الزيادة عن الحاجة6  

 

 . النصاب: 5$$

 

. النية4  

. الملك التام3  

 

. الحرية أي أنه غير 2

 مملوك

 

. اإلسالم1  

 

. مرور الحول8 - 
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 ما ه  مصارف الزكاة الثمانية؟ إخترب نفسك:

 
 مصارف الزكاة ومل جيعلها حسب رغوة املزك ؟سؤا : ملاذا حدد هللا تعاىل 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________

7.  

6 . 

5 . 

4 . 

3. 

2 . 

1 .  

 

8 . 
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 وفوائده أهداف الصوم

، أي أين أتعود هللا تعاىل وحتقيق التقوى هدف من وراء الصوم هو العوادةأهم  .1
  أبين إمتثلت ألمره أبن أصوم وإن كان يف ذلك مشقة على نفس .

تعليم النفس على قوة اإلرادة يف ترك الشهوات وإن كانت مواحة يف وقت اخر   .2
  .واملعاشرة الزوجية كالطعام والشراب

.قا  تعاىل: }َوِإن تَ ُعدُّواْ نِْعَمَة اَّللَِّ  تعاىل علينا وعدم التوذير هلاإحساس بنعم هللا .3
 18اَل حُتُْصوَها ِإنَّ اَّللََّ َلَغُفوٌر رَِّحيٌم{ النحل:

 
نا على أن نتصدق تعاطف مع الفقري اجلائع أبن حنس إبحساسه مما قد يدفع .4

  أكثر.  ونعني احملتاجني
لقران ألنه نز  القران الكرمي فيه )يف ليلة القدر(، كما أن شهر رمضان هو شهر ا .5

فهو شهر  الرسو  صلى هللا عليه وسلم كان يكثر من قراءة القران يف رمضان.
 تتجد وتنمو عالقتك ابلقران الكرمي.

 

 زايدة املودة والتكافل بكثرة الصدقات وصلة األرحام. .6

 
ة والتقوى. تذكر أن التقوى ه  أن تعلم أن مراجعة النفس وشد العزم على العواد .7

  هللا يراك وإن كنت ال تراه.
متاسك املسلمني ووحدهتم عندما يصومون ويفطرون معا، وعندما يصلون صالة  .8

. هذا التماسك جيعله أدعى أن يقفقون كالونيان املرصوص الرتاويح يف مجاعة.
  آيزر بعضه الوعض.

 ونفسية عظيمة يشهد هبا كل من جرب الصوم. للصوم فائدة صحية بدنية  .9
 

قا   ففيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر. أال تريد اجلنة؟ 10
  .صلى هللا عليه وسلم: "من صام رمضان إمياان وإحتسااب غفر له ما تقدم من ذنوه"
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 صومال شروط

 

اإلقامة فال تجب . 5

 للمسافر

 

اإلستطاعة  البدنية . 4

 والصحية

 

. العقل3  

 

. البلوغ2  

1. 
      

1.  

 

. اإلسالم1  
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 اليوم
 

 

القران 
 الكرمي

 

 صالة اجلماعة

 

 صالة الرتاويح

 

 الصدقة

 

 صلة الرحم

 

 الدعاء

 

 الذكر

 

عمل حسن 
 وإجيايب

 

 العلم واملعرفة

 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29/30          
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 أسئلة عن الصوم

كان ال له: "إذهب وكلها يف م  هنار رمضان وقا مل يف هذه القصة: أعطى الوالد ولده قطعة حلوى يفأت .1
الذي يطلع على   يراك فيها أحد." عاد اليه الصيب بعد قليل قائال: "ُأيب! مل أجد أي مكان أختوئ به من هللا

 كل شئ. سوف أكل احللوى بعد اإلفطار إن شاء هللا". ماذا تعلمنا هذه القصة؟
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
 ؟مع هللا تعاىلاإلميانية كيف يعيننا الصوم على حتسني عالقتنا  .2

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 
 ما ه  فوائد الصوم الصحية )الودنية والنفسية(؟ .3

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 
 ؟ملاذا أمران رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ابإلكثار من صلة الرحم يف رمضان .4

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
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 نز  القران الكرمي يف ليلة من ليايل رمضان. ما أسم تلك الليلة وما أجر العوادة يف تلك الليلة املواركة؟ .5

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 
أمران ابإلكثار  صف رسو  هللا صلى عليه وسلم أبنه كان كالريح املرسلة من كثرة صدقته يف رمضان، ملاذاوُ  .6

 يف رمضان؟من الصدقة 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________ 

يقض  كثري من املسلمني هنار رمضان ابلنوم أو مبشاهدة العديد من الربامج الرتفيهية. ما رأيك يف هذا األمر؟  .7
__________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________ 

 
من قوله  ف والتوذير، ما رأيك يف هذه الظاهرةيتمتع كثري من الناس مبائدة عامرة يف رمضان اىل درجة اإلسرا .8

 . 31َوالَ ُتْسرُِفواْ إِنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي{ االعراف:  تعاىل:}وَُكُلواْ َواْشرَبُواْ 
 ________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________ 

 
 ______________________________________________________ 
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 العشر األواخر من رمضان؟  ما ه  أمهية .9
 ________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________ 

 
ة وتستعد للذهاب لصالة العيد ومن مث ما هو أحساسك يف صواح يوم العيد وأنت ترتدي املالبس اجلديد .10

 إرسم صورة تعرب فيها عن مشاعرك.  مقابلة األهل واألصحاب إحتفاال ابلعيد؟
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 أهداف احلج

)َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلوَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه : والطاعة ألمر هللا تعاىل العوادة .1
 واإلستطاعة هنا يقصد هبا القدرة املادية واجلسدية .97َسِويال( آ  عمران:

  على مشاق احلج ومصاعوه. والنفسية
احلج مطهر للذنوب: قا  صلى هللا عليه وسلم: "من حج هذا الويت فلم  .2

 يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
  

صفا إقامة ذكر هللا تعاىل من خال  شعائر احلج كالطواف والسع  بني ال .3
 واملروة ورم  اجلمرات وغريها.

  
التفكر يف قصة إمساعيل وإبراهيم عليهما السالم: قصة ماء زمزم، وقصة  .4

فيها من عرب ومعاين كاحلرص على ، وقصة بناء الكعوة والتأمل يف ما الذبيح
(، والصرب على املشقة، والثقة تعاىل طاعة الوالدين )فيما ليس فيه معصية هلل

  وغريها من العرب.ابهلل تعاىل

 

 
احلج يدعو اىل ترك املعاص  والفسوق، والسع  اىل طريق احلق وهذا يولد  .5

 جمتمع أفضل.
 

سلمني ليتعاونوا احلج خيلق نوع من أنواع اإلجتماع والتعاون العامل  ما بني امل .6
 على الرب والتقوى.

  
يوفر فرص العمل احلج أيضا ينعش احلالة اإلقتصادية للولدان املسلمة و  .7

 .واإلنتاج
 

 

يسهم يف إعانة احملتاج وإطعام الفقري اللحم الذي ايتيه من أضاح   احلج .8
 احلج.
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. اإلستطاعة 6

 المالية

 

. اإلستطاعة  5

 البدنية والصحية

 

. العقل4  

 

. البلوغ2  

 

. اإلسالم1  

 

 . الحرية3
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 وواجباته احلج أركان

 

 
 واجبات احلج

 .اإلحرام من امليقات: التلوية .1
 .االوقوف بعرفة اىل الليل .2

 .املويت مبزدلفة .3
 .املويت مبىن ليايل أايم التشريق .4

 .رم  اجلمار .5
 .احللق أو التقصري للرجا  .6

 .طواف الوداع .7
 صيغة التلوية: 

إن احلمد والنعمة "لويك اللهم لويك، لويك ال شريك لك لويك، 
لك وامللك، ال شريك لك"

 الحج أركان

 

 االسعي ما بين الصف

 والمروة

 

طواف اإلفاضة   

 

 الوقوف بعرفة

 

 اإلحرام: النية
 

 

 

 

http://www.alukah.net/


 

 41 سجى رايض صاحل

  www.alukah.net  األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 
 إخترب نفسك:

 
 

 

 ))اللهم إين أسألك ُحبك وُحب من ُُيبك
 والعمل الذي يُبلغين ُحبك!
 اللهم إجعل ُحبك أحُب إلي 

 من نفسي وأهلي ومن املاء البارد.((
 

1.  

2.  

3.  4.  

5.  

 أركان

 اإلسالم
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 أركان اإلميانالقسم الثاين: 

 حديث اإلميان

 
لَِّذَي أَنَزَ  ِمن قَ ْوُل َوَمن : }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّ  َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب اقا  هللا عز وجل

  [. 136]النساء: َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضالالً بَِعيًدا{  َيْكُفْر اِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِوِه َوُرُسِلهِ 
عن عمر بن اخلطاب رض  هللا عنه، قا : بينما حنن جلوس عند رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع  

د، حىت جلس إىل النيب صلى رى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحسواد الشعر، ال يُ  بياض الثياب، شديدُ  علينا رجل شديدُ 
كوتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقا : اي حممد أخربين عن اإلسالم. فقا  رسو  هللا صلى كوتيه إىل ُر هللا عليه وسلم فأسند ُر 

، اإلسالم: أن تشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسو  هللا، وتقيم الصالة، وتؤي الزكاة، وتصوم رمضان))هللا عليه وسلم: 
ن ))أ؟ قا : اإلميانقا : صدقت، قا : فعجونا له يسأله ويصدقه، قا : فأخربين عن  (حتج الويت إن استطعت إليه سوياًل(و 

صدقت. قا : فأخربين عن   قا :  ،((تؤمن ابهلل، ومالئكته، وكتوه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن ابلقدر خريه وشره
؟ قا : الساعةقا : صدقت. قا : فأخربين عن  ،((فإن مل تكن تراه فإنه يراك ن تعبد هللا كأنك تراه،))أ؟ قا : اإلحسان

احلفاة العراة العالة  ن تلد األمة ربتها، وأن ترى))أا، قا : أماراهتقا : فأخربين عن  ،((ا املسئو  عنها أبعلم من السائل))م
( قلت: هللا ورسوله أعلم، ( عمر أتدري من السائل ؟اي). مث انطلق فلوث ملياً، مث قا : ) ((يتطاولون يف الونيان رعاء الشاة

 ( رواه مسلم.(هذا جربيل أاتكم يعلمكم دينكم)قا : )
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ََن فَادأُعوُه َِبَا{ )ألعراف:  ُسأ َاُء احلأ َمسأ إن هلل وقال صلى هللا عليه وسلم: )). (180قال هللا سبحانه تعاىل: }َوّلَِلَه األأ

 ((.ل اجلنة، فهو وتر وُيب الوترتسعة وتسعني امساً، من أحصاها دخ
 علينا أبن حنرص على تعلم أمساء وصفات هللا تعاىل كي:

 ندعوه ونسأله ونتعبد ِبا. كي.1
 نثين على هللا تعاىل ِبا فهو أهل الثناء واجملد.كي . 2
 على حمبته وخشيته والسعي اىل مرضاته. . تعلم أمساء هللا احلسَن سيعيننا3
 .وق اىل لقائهنا ُحب هللا تعاىل والشعلم. تعلم األمساء سي4
 . أن نعمل مبقتضاها حىت تتحصل لنا اجلنة إبذنه تعاىل.5

أمساء ذي اجلاللة أن نتذكر أن هللا تعاىل واحد أحد فرد صمد متعال يف صفاته، كامل يف ي وقبل أن نتعلم من الضرور 
يس كمثله شئ وهو ند له كما جاء يف قوله الكرمي: }ل ذاته وصفاته وأمسائه وأفعاله، وأنه ال شريك له وال شبيه له وال

أي مبعَن أن رمحته ليست كرمحة البشر، وأن جربوته ليس كجربوت البشر، وأنه مالك  ،11السميع البصري{ الشورى: 
  املُلك ذو اجلالل واإلكرام.
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خلق هللا سوحان وتعاىل املالئكة من نور وخلقهم خاضعني ألمره غري قادرين على عصيانه أو اإلمتناع عن أوامره  
هلم  هم خلقا بعينهسوحانه وتعاىل. املالئكة هم ليسوا بذكور أو إانث بل هم ليسوا كالوشر وإمنا هللا سوحانه وتعاىل جعل

 أجنحة وصفات هو أعلم هبا. 
 

 بعض أمساء املالئكة الذين ذكروا يف القران الكرمي، ومنهم:حنن نعلم 
 
 نوياء والرسل ابلوح  وهو الذي لقنوهو الذي نز  اىل مجيع األ إبالغ الوح هو مسؤو  عن  جربيل )عليه السالم(: .1

 الرسو  صلى هللا عليه وسلم اايت القران الكرمي.
 
 .إبذن هللا تعاىل وإنوات النوات نزا  املطرهو موكو  إبميكائيل )عليه السالم(:. 2
 
 ق( حىت ينفخ به عند قيام الساعة )يوم القيامة(.هو حامل للصور )الوو  إسرافيل )عليه السالم(:. 3
 
 .قوض األرواح وله أعوان من املالئكةوكله هللا تعاىل ب ملك املوت)عليه السالم(:. 4
 
 .أو أمينها خازن ابب اجلنةهو  رضوان )عليه السالم(:. 5
 
وحفظتها ومعذبني أهلها عافاان هللا هم تسعة عشر ملك اوكلهم هللا تعاىل ابلنار فهم خزنتها : مالك ومثانية عشر ملكا. 6

 تعاىل من أن نكون معهم.
 هم الذين حيملون عرش الرمحن عز يف عاله. محلة العرش:. 7
 .حفظ اإلنسان وظيفتهم احلفظة:. 8
وون أعما  الوشر وحيصوها عليهم، فالذي على اليمني مكلف إبحصاء األعما  هم الذين يكت: الكرام الكاتبون. 9

 الصاحلة، والذي على الشما  مكلف بكتابة وإحصاء األعما  السيئة.
معنون بتأييد املؤمنني يف اجلهاد يف سويل هللا تعاىل مثل الذين انصروا الرسو  صلى هللا عليه  مالئكة اخرون.وهناك 10

 ركة بدر. وسلم يوم غزوة مع
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 تذكر!
أو من أي تشويه، القران الكرمي هللا تعاىل أي حفظ  ،9{ احلجر:ْكَر َوِإانَّ لَُه حَلَاِفظُونِإانَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا الذ ِ قا  تعاىل: }

 اإلجنيل. التوراة و  املسيحية يف و  د تغيري، أو توديل كما حصل مع اليهو 
 لقران الكرمي من التبديل والتغيري:فظ هللا تعاىل لحأسباب 

 وهو الكتاب السماوي اخلامت لكل الكتب السماوية. أن القران الكرمي هو معجزة اهللا اخلالدة الواقية اىل يوم القيامة  أوال:
اوية السابقة ولكنه أن القران الكرمي احتوى على الشرائع كاملة، أي أنه جاء مصدقا ابلرسل كلهم وابلكتب السم اثنيا:

 ماح  ومكمل للتشريعات السابقة. 
سل من قوله، وكذا وجب رسل للناس كافة وليس ألمة خمصوصة كما حصل مع الرُ أن الرسو  صلى هللا عليه وسلم أُ  اثلثا:

 .ب الكرمي لك  يكون معجزة وشاهد على األمم اىل يوم الدينحفظ الكتا
 

الكرمي أو القران العظيم ألنه كتاب يُقرأ، الفرقان ألنه فرق ما بني احلق والواطل، الذكر  القران :أمساء القران الكرمي أشهر من
 ألنه يذكر األحكام والشرائع، احلق املوني، النور، الذكر احلكيم، الكتاب املوني، املوعظة، والنوأ العظيم.

أو  الكتب

 الصحف 

 السماوية

 

 صحف إبراهيم

 

 

ل : نزالزبور

على داوود 

 عليه السالم

 

 صحف موسى

 

 

كتاب  التوراة:

 الديانة اليهودية

 

كتاب اإلنجيل: 

 الديانة المسيحية

 

القران الكريم: 

كتاب اإلسالم 

 والمسلمين
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 ؟ لدالذين وعدوا جبنة اخل هل تُريد أن تكون من عباد الرمحن
 هبذه الصفات: إذا حتلى
 ابلتواضع وعدم التكرب. جتمل .1
 ترفع عن إجابة اجلاهلني عندما خيطئون يف حقك. .2
 أقم الصالة وضع جوهتك على األرض خضوعا لرب العاملني. .3
 إجعل لسانك رطوا بذكر هللا تعاىل والدعاء كلما إستطعت اىل ذلك سويال. .4
 يف حياتك. والوسطية العتدا أنفق من غري ُُبل وال إسراف وإمنا حتلى اب .5
 ال تدعو وال تطلب من أحد اال من هللا، وال تشرك ابهلل تعاىل أحدا. .6
  ال تقتل أي نفس إال ابحلق. .7

 وما مل تعلم. منه ما علمتيف ذلك اليوم، ما عملت  ُتب ُكل يوم وُكل ليلة عن .8
 ال كلمة حق. وال تقل إ ،ال تشهد الزورال تزين، و  .9

 الثرثرة الفارغة.، وترفع عن اللغايني واملشغولني ابلنميمةأو تشارك  ال جتالس .10
 تأمل عظمة اخلالق وإبداعه.إدعو وسوح وأنت ترض والسموات واخللق و لك من اايت هللا يف األأنظر اىل ما حو   .11

 حمن الرحيمبسم هللا الر

ْحَمنِ ُهم من   ؟ِعبَاُد الرَّ
ا. َوالَِّذي} ْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى األَْرِض َهْون ا َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسالم  َن َوِعبَادُ الرَّ

ا . َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّ  د ا َوقِيَام  ا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن يَبِيتُوَن ِلَرب ِِهْم ُسجَّ

ا. َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَيْ  ا َوُمقَام  ا. إِنََّها َساَءْت ُمْستَقَرًّ َن ذَِلَك َغَرام 

ا آَخَر َوال يَْقتُلُ  ِ إِلَه  ا. َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع ّللاَّ ِ َوال يَْزنُوَن قََوام  ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم ّللاَّ وَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

ا. يَُضاَعْف لَهُ اْلعَذَاُب يَْوَم اْلِقيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه ُمَهان ا. إِالَّ َمن تَ  اَب َوآَمَن َوَمن يَْفعَْل ذَِلَك يَْلَق أَََام 

 ُ ُل ّللاَّ ا فَأُولَئَِك يُبَد ِ ا. َوَمن تَاَب َوَعِمَل َوَعِمَل َعَمال َصاِلح  ِحيم  ا رَّ ُ َغفُور   َسي ِئَاتِِهْم َحَسنَات  َوَكاَن ّللاَّ

ِ َمتَاب ا. ا فَإِنَّهُ يَتُوُب إِلَى ّللاَّ ا.  َصاِلح  وا ِكَرام  وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوإِذَا َمرُّ َوالَِّذيَن ال يَْشَهدُوَن الزُّ

ُروا بِآيَا ا َوُعْميَان ا. َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن َوالَِّذيَن إِذَا ذُك ِ وا َعلَْيَها ُصمًّ ِت َرب ِِهْم لَْم يَِخرُّ

ا. أُْولَئَِك يُْجَزْوَن اْلغُْرفَةَ بَِما  ةَ أَْعيُن  َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِمام  يَّاتِنَا قُرَّ َصبَُروا َويُلَقَّْوَن أَْزَواِجنَا َوذُر ِ

ُ بُِكْم َرب ِي لَْوال دَُعاُؤكُ فِ  ا. قُْل َما يَْعبَأ ا َوُمقَام  ا. َخاِلِديَن فِيَها َحُسنَْت ُمْستَقَرًّ ْم فَقَدْ يَها تَِحيَّة  َوَسالم 

اْ   77-63الفرقان                                                                 {.      َكذَّْبتُْم فََسْوَف يَُكوُن ِلَزام 
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 ؟من ُهم الذين يرثون الفردوس

 ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س؟ إذا حتلى ِبذه الصفات:هل تريد أن تكون من املؤمنني الذين وعدوا ابخللود يف الفردو 
حافظ على صلواتك يف وقتها وإحرص على اخلشوع يف الصالة. إذا أردت أن ختشع يف صلواتك فتخيل نفسك  .1

  ك.بني يدي هللا سوحانه وتعاىل وأنت تصل  والرسو  صلى هللا عليه وسلم شاهد على صالت اواقف
 

                        ال تنسى زكاة مالك.  .2
 

 عن اللغو من احلديث وهو الثرثرة والكالم الفاض  الذي ال فائدة منه. أعرض .3

 
  حافظ على عفتك وُصن جسدك من الزان ومن احلرام. .4

 
  .والثقة املوضوعة بني يديك حافظ على األمانة .5

 
 إلتزم ابلعهد والوعد وال ختلفه أو تنكثه. .6

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

َوالَِّذيَن ُهْم َعِن . الَِّذيَن ُهْم فِي َصالتِِهْم َخاِشعُونَ  .قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ }

َكاةِ فَاِعلُونَ . اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ  َوالَِّذيَن هُْم ِلفُُروِجِهْم . َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّ

. ْم أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم َغْيُر َملُوِمينَ إِالَّ َعلَى أَْزَواِجهِ . َحافُِظونَ 

َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِهْم . فََمِن اْبتَغَى َوَراء ذَِلَك فَأُولَئَِك ُهُم اْلعَادُونَ 

أُْولَئَِك ُهُم . َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافُِظونَ . َوَعْهِدِهْم َراُعونَ 

 {. الَِّذيَن يَِرَُوَن اْلِفْردَْوَس ُهْم فِيَها َخاِلدُونَ . ِرَُوناْلَوا
 (11-1المؤمنون)
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ُهَو الَِّذي َجعََل }

 رالشَّْمَس ِضيَاء َواْلقَمَ 

نُورا  َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل 

ِلتَْعلَُمواْ َعدَدَ الِس نِيَن 

 ُ َواْلِحَساَب َما َخلََق ّللا 

ُل  ذَِلَك إِالَّ بِاْلَحِق   يُفَِص 

اَليَاِت ِلقَْوم  

5يونسيَْعلَُموَن{  

 أمثلة عن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مراحل خلق اإلنسان

 

ن تَُراب  َُمَّ ِمن نُّْطفَة  } َن اْلبَْعِث فَإِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ يَا أَيَُّها النَّاُس إِن ُكنتُْم ِفي َرْيب  م ِ

َخلَّقَة  َوَغْيِر ُمَخلَّقَة  ل ِنَُبي َِن لَُكْم َونُِقرُّ فِي األَْرَحاِم َما َُمَّ ِمْن عَ  ْضغَة  مُّ لَقَة  َُمَّ ِمن مُّ

ن يُتََوفَّى  ى َُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطْفال َُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَُشدَُّكْم َوِمنُكم مَّ َسمًّ نََشاء إِلَى أََجل  مُّ

ن يَُردُّ إِلَى أَْرذَ  ِل اْلعُُمِر ِلَكْيال َيْعلََم ِمن بَْعِد ِعْلم  َشْيئ ا َوتََرى األَْرَض َوِمنُكم مَّ

ْت َوَربَْت َوأَنَبتَْت ِمن ُكل ِ َزْوج  بَِهيج   .َهاِمدَة  فَإِذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماء اْهتَزَّ  

َ ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّهُ يُْحِيي اْلَمْوتَى َوأَنَّهُ  َعلَى ُكل ِ َشْيء  قَِدير  ذَِلَك بِأَنَّ ّللاَّ  

َ َيْبعَُث َمن فِي اْلقُبُور {َوأَنَّ السَّاَعةَ آتِيَة  ال  َرْيَب فِيَها َوأَنَّ ّللاَّ  
  7-5سورة الحج:

 

َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيَل }

َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر 

ُكلٌّ ِفي فَلَك  يَْسبَُحوَن 

 33األنبياء{

َ يُوِلُج اللَّْيَل فِي } أَلَْم تََر أَنَّ ّللاَّ

النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل 

َر الشَّْمَس َواْلقَمَ  َر ُكلٌّ َوَسخَّ

 َ ى َوأَنَّ ّللاَّ َسمًّ يَْجِري إِلَى أََجل  مُّ

29لقمانبَِما تَْعَملُوَن َخبِير  {  
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  تعاىل الُرسل؟ملاذا أرسل هللا

إرشادهم اىل الطريق التوحيد وعوادة هللا الواحد األحد الفرد الصمد و   تعاىل الُرسل اىل الناس ليتعلمواأرسل هللا
 بيوم الوعث حني حُياسب هللا تعاىل الناس على ما عملوه من خري أو شر.  املستقيم وإنذارهم

ية اليت شرعت هلم القوانني واألحكام اليت تنظم حياهتم أيضا أرسل هللا تعاىل مع بعض الُرسل الكتب السماو 
ُمَوشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنْ َزَ  َمَعُهُم  َكاَن النَّاُس أُمًَّة وَّاِحَدًة فَ وَ َعَث اَّللَُّ النَِّويِ نيَ وترشدهم اىل طريق الصواب. قا  تعاىل: }

أُوتُوُه ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءتْ ُهُم  ْختَ َلُفوا ِفيِه َوَما اْختَ َلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذينَ بَ نْيَ النَّاِس ِفيَما ا الِكَتاَب اِبحَلقِ  لَِيْحُكمَ 
نَ ُهْم فَ َهَدى َواَّللَُّ يَ ْهِدي َمن يََّشاُء ِإىَل ِصرَاٍط  اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَ َلُفوا ِفيِه ِمَن احَلقِ  إبِِْذنِهِ  الوَ يِ َناُت بَ ْغًيا بَ ي ْ

 .213البقرة:  {َتِقيمٍ مُّسْ 
 

 كم عدد األنبياء الذين ذكروا يف القران الكرمي؟
. ولكن هناك أيضا العديد من األنوياء والرسل االخرين الذين خيربان من األنوياء والرسل 25ذكر القران الكرمي 

ُهْم َمْن  ِلكَ قَ وْ ِمْن  ُرُساًل  أَْرَسْلَنا}َوَلَقْد  القران الكرمي أنه مل خيربان عنهم: قا  تعاىل: ُهْم َمْن ملَْ  َقَصْصَناِمن ْ  نَ ْقُصصْ َعَلْيَك َوِمن ْ
  ﴾ ٧٨غافر ﴿ُهَناِلَك اْلُمْوِطُلوَن{  َوَخِسرَ  اِبحْلَق ِ  ُقِض َ  اَّللَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  فَِإَذا  ۚاَّللَِّ  إبِِْذنِ ِإالَّ  ِِبيَةٍ  أَيِْيَ أَْن  لَِرُسو ٍ َعَلْيَك ۗ َوَما َكاَن 
 لعزم من الُرسل؟من هم أول ا

أويل العزم اي أصحاب اإلرادة الصلوة القوية. إختلف العلماء يف تعداد أويل العزم من الُرسل، ومنهم من قا  أبن  
كل األنوياء والُرسل كانوا أويل عزم، ولكن بعض العلماء قا  أهنم مخسة: الرسو  حممد صلى هللا عليه وسلم، نوح، إبراهيم، 

 الم مجيعا. موسى، وعيسى عليهم الس
 ما هي رسالة كل األنبياء؟

كل اإلنوياء والرسل عليهم السالم كانت رسالتهم واحدة وه  التوحيد وعوادة هللا تعاىل الواحد األحد الذي مل يلد 
هناك أيضا جوانب اخرى دعى اليها الُرسل، منها العد  اإلجتماع ، عدم الغش يف التعامل ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد. 

د هللا تعاىل وتشريعاته، وغريها... فهم هذه االسواب قتصادي، عدم الظلم والتعدي على حقوق اآلخرين، االلتزام حبدو اال
 مهم للغاية ألنه يرينا مبا ال يقول الشك أن اإلميان البد أن يكون مقروان بعمل يؤدي اىل صالح الفرد واجملتمع.

 ما الفرق ما بني الرسول والنيب؟
. هللا تعاىل ولكنه مل يؤمر ابلتوليغأنوياء ولكن ليس ُكل األنوياء هم ُرسل. النيب هو الذي أوحى اليه  ُكل الرسل هم

أما الرسو  هو من أوح  إليه بشرع وأمره هللا تعاىل بتوليغه اىل الناس سواء اىل الولدة اليت ه  فيها مثل قوم نوح وموسى 
 ثل الرسو  حممد صلى هللا عليه وسلم.وعيسى أو اىل العاملني أبسرهم )اإلنس واجلن( م
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 األنبياء الذين ذكروا يف القران الكرمي

 إسم النيب أو
 الرسو  

 قومه /عالمات النووة/ العقاب الذي وقع على قومه/ أمور هامة

. علمه هللا تعاىل ليخرجه وزوجته حواء من اجلنة احملرمة / أغواه الشيطان ابألكل من الشجرةأبو الوشر ادم )ع(
 لكلمات اليت جعلته مكرما على املالئكة.ا

ق/ هو إبن شيث إبن ادم عليهم السالم/ يقا  أنه مُس  إدريس ألنه كان حيب دراسة اولد يف العر  إدريس )ع(
 الصحف/ كان هو أو  من خط ابلقلم.

ه هللا تعاىل أمر  جيب اال القليل من الضعفاء.عاما فلما مل يست 950 ملدة أو  الرسل/ دعا نوح قومه نوح )ع(
أبن يوين سفينة ويضع فيها زوجني ذكر وأنثى من كل فصيلة من احليواانت مث أرسل هللا تعاىل الطوفان 

 لكافرين.عقااب ل
ابردة تركتهم كأهنم أعجاز  قوم عاد/ عاقوهم هللا تعاىل ملا مل يؤمنوا وأصروا على الُكفر بريح صرصر عاتية هود )ع(

 وية.خنل خا
ه  الناقة اليت تسق  القرية أبكملها من حليوها/  )ع( ية صاحلكانت آأرسل اىل أهل الشام/  مثود/ قوم  صاحل )ع(

 ابلصيحة املدمرة اليت أماتتهم مجيعا.  ملا عقروا الناقة هللا تعاىل عاقوهم
ا هلم حىت يعود قومه اليه ولد يف زمن إنتشرت به عبادة األصنام، فقرر أن يُهشم األصنام اال كبري  ولد يف العراق/ إبراهيم )ع(

فيعلمون أن احلجر الذي ال ينطق وال يسمع وال يرى، غري قادر على أن يكون إهلا ينفع ويضر ويعطي ومينع، لكن 
من النار فجعلها بردا وسالما/ بَن الكعبة قومه إستكربوا وأصروا وقرروا أن يرموه يف النار لكن هللا تعاىل أجناه 

جنح يف إمتحان هللا تعاىل له ملا أمره بذبح إبنه  /احلجوهو أول من اندى اىل  عليه السالم املكرمة مع ولده إمساعيل
عظيم وكانت هذه أول ملا ُشرع يف اإلسالم فيما  إمساعيل، فلما إمتثل وإبنه ألمر هللا تعاىل، أكرمهما هللا تعاىل بفدي
أكرمه هللا تعاىل أبن مساه "خليل هللا"/  /جم احلبعد من تقدمي األضاحي والقرابت اىل هللا تعاىل بعد أداء مراسي

 مُسي أببو األنبياء ألنه كثري من ذريته جعلهم هللا تعاىل أنبياء./ "صحف إبراهيم"أعطاه هللا تعاىل 
ولد إبراهيم عليه السالم/ سكن مع والدته هاجر يف وادي غري ذي زرع )مكة املكرمة(، رزقهما هللا  إمساعيل )ع(

/ بىن الكعوة مع كان مثاال للرب ابلوالد وطاعته واإلمتثا  ألمر هللا تعاىل يف قصة الذبحمزم/  تعاىل ماء ز 
 والده إبراهيم عليهما السالم.

 ولد إبراهيم عليهما السالم من زوجته سارة/ وصفه هللا تعاىل أبنه سيكون }غالم عليم{. إسحاق )ع(
م مجيعا/ ويعقوب هو "إسرائيل" وهو أبو األسواط اإلثين عشر ولد إسحاق وحفيد إبراهيم عليهم السال يعقوب )ع(

يَن َفال مَتُوُتنَّ ِإال َوأَنْ ُتْم  الذين ذكرهم بوصيته الشهرية قول وفاته:}اَي َبيِنَّ ِإنَّ اَّللََّ اْصطََفى َلُكْم الدِ 
 .132ُمْسِلُموَن{ الوقرة: 

قوب ابن إسحاق إبن إبراهيم عليهم السالم مجيعا.  أحد أوالد يعقوب عليه السالم. هو يوسف ابن يع يوسف )ع(
كاده أخوانه فرموه يف الوئر وهو صغري، وقصته قصة رائعة يف الصرب على الوالء ولو كان من االقربني، 
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وكيف أن هللا تعاىل يعوض الصابر خري وهو أكرم األكرمني وه  أيضا قصة يف الرمحة واملغفرة واملساحمة 

 فاز فوزا عظيما. عاش يف مصر.وأن من يتق  هللا فقد 
هو إبن أخ إبراهيم عليه السالم/ أرسله هللا تعاىل اىل قرية سدوم )مكاهنا االن ه  الوحر امليت( اليت   لوط )ع(

كانت تعمل الفواحش )الشذوذ اجلنس (/ كان عقاهبم شديدا فلقد دمر هللا تعاىل قريتهم أبن جعل 
 سل عليها الدمار الشامل والعياذ ابهلل. عاليها سافلها وأرسل عليها الصيحة وأر 

مُس  ُبطيب األنوياء/ أرسل اىل بين مدين يف أطراف الشام/ كان قومه يعودون اإليكة وهو نوع من  شعيب )ع(
الشجر، وينقصون يف املكيا  أي امليزان وكانوا سيئ اخللق/ كان عقاهبم أبن أرسل هللا تعاىل عليهم يوم 

جفاف( أرسل فيه هللا تعاىل عذابه، وأرسل عليهم الصيحة والرجفة أي الزلزا   الظًله )غمام جائهم بعد
 والعياذ ابهلل.

نيب الصرب/ أعطاه هللا تعاىل من األموا  واخلريات الكثري ومن مث ضيق عليه يف املا  واألوالد والصحة،  أيوب )ع(
ومن مث بدله هللا تعاىل  صرب لسنوات طويلة وساندته زوجته يف ذلك بعد أن ختلى األصحاب عنه،

 وأعطاه خريا مما أخذ منه.
ذكر هللا تعاىل إسم ذا الكفل مع النوني: }َوِإمْسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ مِ َن الصَّابِرِيَن{ األنوياء:  ذا الكفل )ع(

 ، ولكن القران الكرمي ال يعرض لنا أي تفاصيل عن قصته.85
  تعاىل اىل قرية يف دمشق يف الشام.أرسله هللا إلياس )ع(
 نيب من أنوياء هللا تعاىل. اليسع )ع(
أرسله هللا تعاىل اىل مدينة نينوى يف مشا  العراق/ خرج من املدينة مغاضوا لقومه ألهنم مل ميتثلوا ألمره  يونس )ع(

تسميته بذو النون والنون  بعوادة هللا الواحد األحد فاختربه هللا تعاىل أبن يوتلعه احلوت ومن هنا جاءت
يف ظلمات ثالث )ظلمة الليل، وظلمة الوحر، وظلمة بطن  هو احلوت. دعا هللا تعاىل بدعاء عظيم

فسوحان هللا كان يف دعائه تسويح  "ال إله اال أنت سوحانك إين ُكنت من الظاملني"،: احلوت(، قا 
رجه من احلوت وأعاده اىل قومه الذين رفع وإعرتاف ابلتوحيد وإقرار ابلذنب/ أكرمه هللا تعاىل أبن أخ

  هللا تعاىل عنهم العذاب وصاروا مؤمنني.
أرسله هللا تعاىل اىل فرعون مصر/ أعطاه هللا تعاىل تسع أايت: العصا، اليد الويضاء من غري سوء،  موسى )ع(

 تعاىل آية فلق الطوفان، اجلراد، القمل، الضفادع، الدم، اجلدب أو القحط، ونقص الثمرات. أعطاه هللا
الوحر اىل نصفني حىت يهرب من فرعون وجنوده مث قفل هللا تعاىل الوحر على فرعون وجنوده فغرق 

 .كتاب التوراة وصحف موسىفكان من اخلاسرين/ أعطاه هللا تعاىل  
بين هو أخو موسى عليه السالم، كان وزيره وساعده األمين يف مشوار دعوة فرعون ومالئه وإخراج  هارون)ع(

 إسرائيل من مصر. 
قتل داؤد طالوت وكان ملكا ظاملا، وتزوج داؤد إببنة جالوت وكان ملكا على قومه/ كانت آيته أن اآلن  داؤود )ع(

هللا تعاىل له احلديد فكان يصوغها ألوسة وأدرعة للحرب/كان صوته مجيال وخاصة عندما كان يرتل 
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 الزبور)الصحف اليت ااته هللا إايها(.

هو ولد داؤد عليه السالم/ ااته هللا تعاىل ملكا مل يؤتيه أحدا من بعده فكان يتحكم يف الريح، وله  )ع( سليمان
ُسلطة على اجلن يسخرهم يف خدمته ويف الصناعة والغوص والوناء، واعط  القدرة على فهم احليواانت 

 وادي النمل.وله قصص مجيلة مذكورة يف القران الكرمي كقصته مع اهلدهد ومع النملة يف 
كان نويا وكان وصيا على مرمي عليها السالم عندما كانت تتعود يف الكنيسة وكان هو زوج خالتها/  زكراي )ع(

رزقه هللا تعاىل الذرية بعد أن بلغ به الكرب وكانت زوجته عاقرا وهذا من رمحة هللا تعاىل اليت ال ييأس 
 منها اال الظاملون.

سالم/ أعطاه هللا تعاىل احلكم وهو صيب ووصفه حبنيته وبره لوالديه وإبعطاء الزكاة/ قُتل ولد زكراي عليه ال حيىي )ع(
 حيىي عليه السالم ملا مل يقول إبعطاء فتوى تويح زواج احملارم.

عيسى عليه السالم هو املسيح إبن مرمي من غري أب، أنطقه هللا تعاىل وهو يف املهد دليال على طهر  عيسى )ع(
ء، أعطاه هللا تعاىل عدة أايت منها أنه كان يعلم ما كان خيوئ الناس يف خمازهنم، وأنه كان مرمي العذرا

وكل يربء األكمه واألبرص واألعمى وحيىي املوتى وخيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيها فتكون طريا 
 تعاىل من كان أصحابه يسمون ابحلواريني/ أجناه هللا  أعط  كتاب اإلجنيل// ذلك إبذن هللا تعاىل

 صلب.التعذيب والصلب فرفعه اليه ومل يُ 
القران . كانت آيته ومعجزته ه  )اإلنس واجلن( أرسل حممد )ص( اىل قومه قريش واىل العاملني مجيعا حممد )ص(

ية للناس اىل يوم الدين/ أكرمه هللا تعاىل أبن قرن أمسه إبسم هللا تعاىل يف كلمة حىت يوقى آالكرمي 
عترب سرية وحياة الرسو  صلى هللا عليه وسلم التطويق احليوي لكل ما يف جاء  يوم الدين/ تُ الشهادة اىل

 يف القرآن الكرمي.
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 أمساء اليوم االخرمن بعض 

 سبب التسمية اإلسم
 ألنه اليوم الذي يقوم فيه الناس هلل رب العاملني. يوم القيامة
 وأخران. ى ما قدمناألنه يوم احلساب واحملاسوة عل يوم الدين
 ألنه اليوم الذي يوعث هللا تعاىل فيه الناس من املوت وحييهم للحساب. يوم البعث
 ألنه القلوب تقرع من هو  ذلك اليوم. يوم القارعة
 ألنه اليوم الذي ُيصاحوه صوت مريع يؤذي األمساع واألذان. يوم الصاخة

 على كل أمر اخر.ألنه اليوم الذي يطم ويطغى  يوم الطامة الكربى
 ألنه اليوم الذي يتحسر ويتندم الناس فيه على ما قدموا من عمل. يوم احلسرة
 فزع وهو  ذلك اليوم.ألنه اليوم الذي يغشى الناس من  يوم الغاشية

 وذلك لقرب ذلك اليوم وسرعة قدومه. زفةيوم اآل
 حياسب على ما قدم واخر من عمل.اي اليوم الذي يفصل فيه ما بني املؤمن والكافر وكل  يوم الفصل
 ألنه واقع وحادث ال حمالة. يوم الواقعة
 ألنه اليوم الذي جيمع هللا تعاىل فيه الناس للحساب. يوم اجلمع
 ألنه اخللود يعقب ذلك اليوم، إما اىل اجلنة وإما اىل النار عافاان هللا منها. يوم اخللود

 
 :عالها وإحبث عن اآلايت اليت تذكرها يف القران الكرمي. إخرت مخسة من األمساء املذكورة أ حتدي 

1. _________________________________________________ 
 

2__________________________________________________. 
 
3__________________________________________________. 
 
4__________________________________________.________ 
 
5__________________________________________________. 
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 احلساب؟  وعد هللا سوحانه وتعاىل اخللق أبنه سوف يوعثهم ليوم ما الغرض من 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

 

  :ٌف َعَليأَهمأ(قا  تعاىل َم اآلَخَر َوَعَمَل َصاحَلًا َفأل َخوأ املائدة:  )َمنأ آَمَن اَبهلَل َوالأيَـوأ
 للمؤمنني يوم احلساب؟ ، كيف تكون هذه اآلية الكرمية مصدر طمأنينة69

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
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َنا َوحَنُْن نَ َتَذاَكُر روى مسلم َعْن ُحَذيْ َفَة ْبِن َأِسيٍد اْلِغَفارِيِ  رض  هللا عنه قَاَ  : اطََّلَع النَّيِبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َعَلي ْ

َلَها َعْشَر آاَيٍت َفذََكَر الدَُّخاَن َوالدَّجَّاَ   ِإن ََّها َلْن تَ ُقومَ ))قَاَ  :  ،قَاُلوا : نَْذُكُر السَّاَعةَ  ((َما َتَذاَكُروَن؟))فَ َقاَ  :  َحىتَّ تَ َرْوَن قَ و ْ

ابََّة َوطُُلوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغرهِِبَا وَ  َوأَيَُجوَج َوَمْأُجوَج َوَثالثََة ُخُسوٍف َخْسٌف اِبْلَمْشرِِق  نُ ُزوَ  ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َعَلْيِه السالمَوالدَّ

 ((.َوآِخُر َذِلَك اَنٌر خَتْرُُج ِمْن اْلَيَمِن َتْطُرُد النَّاَس ِإىَل حَمَْشرِِهمْ  ،ِرِب َوَخْسٌف جِبَزِيَرِة اْلَعَربِ َوَخْسٌف اِبْلَمغْ 

 

 

 أهوال يوم القيامة
 ختيل معي هذه املناظر املهولة...

 ىل احلشر واحلساب...وم تتوعثر الُقوور، وتنشق األرض، ويوم يوعث هللا تعاىل املوتى فيقوموا سراعا ُعراة اي
 يوم ُتدك اجلوا  فتكون قاعا صفصفا...

 يوم تتفجر األهنار نرياان...
 يوم تطوى السماء كط  الُصحف...

 يوم تكون األرض غري األرض والسماء غري السماء...
 يوم العرض على هللا تعاىل كما خلقنا أو  مرة...

 يوم احلساب والسؤا  عن ُكل كورية وصغرية عملناها...
 يوم امليزان... اللهم ثقل موازيننا ابخلري واألعما  الصاحلة وتقوى هللا.

، وأن يسقينا من حوض السرت يف ذلك اليوم وأن يظلنا يف ظله يوم ال ظل اال ظله تعاىل نسأل هللا

 الكوثر مع صحبة الرسول عليه أفضل الصالة والسالم!

 ية مخيفة!آ

 تُْرَجعُوَن{ ال َوأَنَُّكْم إَِلْينَاقال تعالى: } أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا 
 115المؤمنون: 
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  والنار اجلنة

 :ايها()رزقنا هللا تعاىل إ من أمساء اجلنة
وهذا هو اإلسم األكثر شيوعا ومسيت جنة ملا ختفيه من ما ال عني رأت وال أُذن مسعت وال  اجلنة: .1

 خطرت على قلب بشر من األمور اليت ال يعلمها إال هللا تعاىل.
 : ألهنا ستكون دار سالم من كل بلية وأذى ومكروه.دار السالم .2
 وما.ألن املؤمن خيلد ويوقى فيها أبدأ ود دار اخللد: .3
 أي مكان اإلستقرار والويات الدائم. جنة املأوى: .4
 : أي دار اخللود األبدي حيث ال موت فيها أبدا.دار احليوان .5
 أي املقام األمني من الزوا  واخلراب والنقص. املقام األمني: .6

قال هللا عز وجل: أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال )) قال صلى هللا عليه وسلم:
َفَي هَلُم مَين قـُرهَة  }. وقال تعاىل: ((ت، وال خطر على قلب بشرأذن مسع َفال تـَعأَلُم نـَفأٌس مها ُأخأ

 .17السجدة: َأعأنُيٍ َجَزاء مبَا َكانُوا يـَعأَمُلوَن{

 :)عافاان هللا تعاىل منها( من أمساء النار
م عافاان هللا مسيت جبهنم ألهنا جتهم يف وجوه الوشر فتحرق وأتكل بشرهتم وحلومه جهنم: .1

 . ، وقيل مسيت جهنم إشارة اىل عمق قعرهاتعاىل
 بذلك ألن فيها عظيم اجلمرات. ت: مسياجلحيم .2
 ألهنا حتطم العظام اليت تتعذب فيها والعياذ ابهلل. : مسيت بذلكاحلُطمة .3
 ألنه يسعر فيها من الوقود ما عافاان هللا تعاىل منه. :السعري .4
 ب هللا تعاىل به الكافرون واملنافقني.ألن النار ه  أصل ما يعذ: نارال .5

 
 تنا يف الدنيا حسنة ويف االخرة حسنة وقنا عذاب النار""ربنا آ

 "ألك اجلنة وما قرب إليها من قو  وفعل وعمل"اللهم إان نس
 اللهم إان نعوذ بك من عذاب النار وما قرب"

 إليها من قو  وفعل وعمل" 
 "اللهم أجران من النار!"
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. باب صلة 8

 الرحم

 

باب الجهاد: . 7
 النفس والوطن

 

. باب الحج6  

 

 . باب الصدقة5

 

. باب الزكاة4  

 

. باب 3

 الريان/الصوم

 

. باب الصالة2  

 

باب  .1
 التوبة

 

الجنة أبواب  

 الثمانية
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، والوقت األوالد، الصحةأرزاق سواء كان الرزق يف املا  و  اإلميان ابلقدر أي الرضا مبا قسمه هللا تعاىل لنا من

 اجلما ، العلم والذكاء، املركز واجلاه،  الوظيفة واملمتلكات او غريه. 
 
وغريهم يوذخون وينعمون  واحلروب وع والطوفانثري من الناس ابجلملاذا ميرض االنسان؟ ملاذا ميوت ك مبا نتسائل:ر 
 طيوني ال يستحقون األمل والقهر؟ ملاذا أشياء سيئة حتدث لناس ؟ ابمللذات

 
إلميان ابلقضاء والقدر سواء كان خريا لنا أو شرا املعىن احلقيق  لاجلواب عن هذه األسئلة ليس ابلسهل ولكن هنا أيي 

 :عن هذه األسئلة لتالية بعض اإلجابةت واألحاديث ااي.. ولعل يف اآللنا.
 

تدبري شؤوننا وكشف الضر عنا أو  وحده ن له، واعواد هللا تعاىل وهو خالقنا وله نعود يوم الدين للحساب حنن .1
رَادَّ لَِفْضِلِه ُيِصيُب  }َوِإن مَيَْسْسَك اَّللَُّ ِبُضرٍ  َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن يُرِْدَك ُِبَرْيٍ َفالَ قا  تعاىل:  .جلب اخلري لنا

 .107بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَواِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{ يونس: 
 

أي أن فرح  أو حزين لن يغيري من  ابلشكل الذي إرتضاه هللا تعاىل له أن حيدث، له أن حيدث كل شئ مكتوب .2
ا َأَصاَب ِمن مُِّصيَوٍة يِف اأَلْرِض َوال يِف قا  تعاىل: }مَ . لن أيخذه أحد مين األحداث شيئا، وأن نصييبجمرى 

َرأََها ِإنَّ  . ِلَكْيال أَتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تَ ْفَرُحوا مبَا آاَتُكْم َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسريٌ  أَنُفِسُكْم ِإالَّ يف ِكَتاٍب مِ ن قَ ْوِل أَن ن َّو ْ
ُ ال حيُِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍ  َفُخو   .23-22ٍر{ احلديد: َواَّللَّ

 
: }َوَعَسى أَن َتْكَرُهواْ قا  تعاىل أو يوعد الشر عنه. اخلري له سان قد يكون قاصر عن معرفة ما جيلبأن فهم اإلن .3

ُ يَ ْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ  ًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواَّللَّ ٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن حتُِوُّواْ َشي ْ ًئا َوُهَو َخي ْ  .216لوقرة: ا{ َشي ْ
 

اخلوف والوالء أمر واقع على الوشر ليمتحن هللا تعاىل الصابرين ويعطيهم اجلنة جزاء هلم مبا عملوا ويكفر عن  .4
ُلَونَُّكْم ِبَشْ ٍء مِ َن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص مِ َن اأَلْمَواِ  َواألنُفِس َوالثََّمرَ  . الصَّابِرِينَ اِت َوَبشِ ِر سيئاهتم. قا  تعاىل: }َولَنَ و ْ

ُهم مُِّصيَوٌة قَاُلوْا ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعوَن. أُْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواتٌ  مِ ن رَّهبِ ِْم َوَرمْحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
 .157-155{ الوقرة: اْلُمْهَتُدوَن 
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وفيه تذكري لنا أن هللا تعاىل من رمحته أنه كما يرزق  ن املؤمن وجنة الكافر((قا  صلى هللا عليه وسلم: ))الُدنيا سج .5

ويطعم املؤمن يطعم الكافر أو غري املؤمن، وكما يول  املؤمن يول  الكافر ولكن املؤمن جيزى على عمله وصربه ما 
 ال يلقاه الكافر يوم احلساب. 

 
 

إن أصابه ما حيب محد  ،إن أمره كله خري ،جوت ألمر املؤمنع))أمر املؤمن كله خري. قا  صلى هللا عليه وسلم:  .6
 .كل أحد أمره كله خري إال املؤمن((و ليس   ،هللا و كان له خري وإن أصابه ما يكره فصرب كان له خري

 
 إن )قا  صلى هللا عليه وسلم: )واقع ال حمالة وإمنا الفرق يف كيفية تعاملنا مع املصيوة أو احلدث.  تعاىل أمر هللا .7

فله الرضا، ومن سخط، فله  عظم اجلزاء مع عظم الوالء، وإن هللا تعاىل إذا أحب قوما ابتالهم، فمن رض ،
 .1(السخط(

 
 

 
 

 

                                                 
وسيلة للوصو  اىل الصرب  27حتت عنوان: لإلطالع على املزيد حو  هذا املوضوع يرجى اإلطالع على مقاليت اليت  1

 /http://www.alukah.net/Sharia/0/42708والتشوث هبا على موقع األلوكة على الرابط التايل: 
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 إخترب نفسك:

أ

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 أركان

 اإليمان

 

6.  5.  4.  3.  2.  1.  
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 الفصل الثاين: املعامالت

 أنواع املعامالت 
 اية ابلنفسالنقاط الذهوية يف العن 
  وقيت..حياي..مستقول 
 التخطيط والتنظيم 
 اللياقة الودنية 
 اجلدو  اليوم  والشهري لللياقة الودنية 
 غذائ  دوائ ..خطيت اليومية للغذاء والصحة 
 بر الوالدين 
 دوري يف اجملتمع 
 دور املسجد يف حياة العائلة املسلمة 
 أان والدعاء 
 ال للمخدرات والكحوليات والتدخني 
 قراءة..منهج حيايُحب ال 
 الثقة ابلنفس 
 القواعد الذهوية يف التعامل مع اآلخرين 
 االخوة واحملوة يف هللا 
 صفات الصديق الويف 
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 التعامل ثالثة أصناف: 
  التعامل مع هللا تعاىل: .1

 
س رض  هللا عنه قا  كنت خلف النيب صلى هللا هذا احلديث العظيم: عن أيب العواس عود هللا بن عوا أتمل يف

إذا اي غالم , إين أعلمك كلمات : إحفظ هللا حيفظك , إحفظ هللا جتده جتاهك , ))عليه وسلم يومًا فقا  
عوك إال , واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بش ء مل ينف سألت فاسأل هللا وإذا إستعنت فاستعن ابهلل

, رفعت ضروك إال بش ء قد كتوه هللا عليك, وإن اجتمعوا على أن يضروك بش ء مل يلك بش ء قد كتوه هللا
 ((.األقالم وجفت الصحف

 

ع التعامل م  

 

 التعامل مع النفس

 

 

 التعامل مع االخرين
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  :التعامل مع النفس .2

 
قات اإلجتماعية واألصدقاء، وللعوادة. للعب، وللعاللحاو  أن ختصص لك وقتا للعمل، وللراحة، وللدراسة، و 

 لنفسك عليك حقا((.إن )) تذكر:
 

  :ع االخرينالتعامل م .3
 

كم حىت حيب ألخيه ما ال يؤمن أحد  عليه وسلم حىت يكمل إميانك: ))حاو  أن تعمل بوصية رسو  هللا صلى هللا
 حُيب لنفسه((.
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 سوحان هللا، اإلسالم دين متكامل دعاان هللا تعاىل فيه اىل أن نعتين أبنفسنا حىت نستطيع أن نعني أنفسنا ومن مث

أبن نطور أنفسنا ونتعلم من املهد اىل اللحد حىت يكون العلم هو اهلدف والوسيلة والنتيجة لطموحنا  عاىلت وأمران من حولنا.
، والعقل، والروح، فكيف / اجلسموحياتنا. بشكل اخر، ميكن لنا أن نقو  أن هللا تعاىل يريدان أن نكون سليمني يف الودن

 لنا ذلك؟  ميكن
 النقاط التالية: تطويقأو  حتقيق اجلواب يكمن يف السع  اىل

 لنظافة من اإلميان((.ااجلسم: قا  صلى هللا عليه وسلم: ))نظافة الشعر و  .1
فتكون مالبس غري شفافة أو  غط  العورة وال ختدش احلياء.نظافة املالبس ابالضافة اىل إرتداء املالبس اليت ت .2

 ابلنسوة للولد أو الونت.سواء  واصفة للجسد،
 فرش أسنانك ولو مرتني يف اليوم. نظافة األسنان: إحرص على .3
 تقليم األظافر: ويفضل تقليمها يوم اجلمعة إتواعا للسنة الشريفة. .4
 ُزر الطويب إن كنت مريضا وخذ العالج كما أمران الرسو  صلى هللا عليه وسلم ابلتداوي إن مرضنا. .5
 أكل الطعام احلال  الصح  املتوازن. .6
 يف اإلسووع. إحرص على الرايضة الودنية ولو أربع مرات .7
 إعتين بصحتك النفسية فركز على أن تكون اإلجيابية والتفكري املتفائل مها منهجك يف احلياة. .8
فاحرص على صلواتك اخلمسة وعلى صلتك برب العاملني فال تقطعها وقوها ابلعمل  إعتين بصحة روحانيتك .9

 الصاحل.
ما بينك وبني والديك. إستشريهم إحرص كل احلرص على أن يوقى اإلتصا  والكالم مفتوحا ومتواصال  .10

 وأشركهم يف إهتماماتك ومهومك وطموحك.
 إحرص على تكوين عالقات أبصحاب صاحلني يعينوك على حتقيق أهدافك ودفعك اىل الطريق الصحيح. .11
احرص على أن يكون لك قدوة حسنة يف حياتك، وشخص حكيم تتعلم منه... وخري قدوة لنا هو رسو   .12

 سلم.هللا صلى هللا عليه و 
 إبتعد كل الُوعد عن املخدرات واملشروابت الكحولية والتدخني. .13
 إعتين بعقلك فطوره ابلعلم املفيد.  .14
 إحرص على اإلستغال  األمثل لوقتك. .15
أو األجهزة  او اإلستعما  اإلجيايب للكمويوتر الرايضة، ،يدة وممتعة مثل املطالعة، التصويرطور لك هواية مف .16

 أو غريه. األلكرتونية
 بروحك وإسعى على أن تطوق شعائر الدين اإلسالم  اليت سوف تعطيك الراحة النفسية والطمأنينة إعتين .17

 واإلحساس ابلقرب من هللا تعاىل.
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 وقيت.. حيايت... مستقبلي
  عين حمروم أووكلمة مغوون ت ما كثري من الناس: الصحة والفراغ((نعمتان مغوون فيهقا  صلى هللا عليه وسلم: )) 

ن هنا ينوغ  للمسلم أو املسلمة إن أعطامها هللا تعاىل نعميت الصحة والفراغ أن يستغالمها على أكمل وجه عمال . ومخاسر
أي من مل يعمل على تطوير نفسه حىت جيعل الغد  سلم: ))من إستوى يوماه فهو مغوون((بقو  رسو  هللا صلى هللا عليه و 

 خريا من اليوم فهو إنسان قد خسر كثريا. 
طور لنفسك  .التخطيط والتنظيموقيت ابلشكل األمثل؟ اجلواب بوساطة يف كلمتان: يل أن أستغل  كيف  سائل:رمبا تت

وقتك. ميكن لك أن تنظر اىل الصفحة التالية  جدو  يوم ، إسووع ، أو شهري تقوم من خالله بتطوير قدراتك وإستغال 
 جلدو  تطوره لنفسك. كمثا   جدو لرؤية 

 :يف جدولك تراعيها اليت جيب أن هناك بعض الشروطلك، أن ختطط جلدو  لكن قول
 

 ق، أي ال جتعل فيه أهدافا خارقةعمل  قابل للتطوي أن يكون كدولالبد جل جدول قابل للتطبيق:أن يكون  .1
 .لك ةاملتاح أو اإلمكانيات مستحيلة التحصيل سواء من انحية قدراتك أو الوقت

 
يوم  وقت  يري والتجديد.مثال: أنت تريدللتغ قابالأي مران  حاو  أن يكون جدولك دول مرن:أن يكون اجل .2

ممكن هلا أن تتود  من  و األعما  الرتفيهية، والعالقات اإلجتماعية، لكن هذه األمورللدراسة، والعوادة، واملرح أ
 اجلهد واحلاجة والرغوة.حسب اليوم و  والتكرار حيث الوقت والتسلسل

 
. مثا  ذلك: والتحسني املتابعة من حيث التطور ةسهللك أهدافا حمددة  حاو  أن جتعل: جدول حمددأن يكون  .3

من املمكن لك ان جتعل لك هدفا عاما مثل: أان أريد أن أحافظ على صحيت ولياقيت الودنية. هذا اهلدف هو عام 
ة ملدة ة مخسة مرات يف االسووع، كل مر يرايض ألعاب : سألعبوغري حمدد. ممكن لك أن تضع أهدافا حتته، مثال

 أشرهبا اال إستهاللك  للمشروابت الغازية فال من اخلضراوات والفاكهة، سوف أقلل دقيقة، سوف أكل املزيد 30
 ....وهكذا بعرض أهداف حمددة، يسهل تقييمك لنفسكمرة يف اإلسووع 

 
ألمور من املمكن لك أن تستعمل األلوان يف جدولك، فمثال أي أمر يتعلق اب يف جدولك: األلوانإستخدم  .4

الدينية، ممكن أن تكون ابللون األخضر، األمور الدراسية: اللون األزرق، األمور الرتفيهية: اللون األمحر، العالقات 
 اإلجتماعية: اللون الذهيب، وهكذا.. 

االن، قم  شئ تستطيع أن تنجزه أن أي تعلم أن ال تؤجل عمل اليوم اىل الغد. أي ال للتسويف! تذكر:
 .فيما بعد وهذا سوف يطور ويزيد من إجنازاتكاالن وليس  بذلك
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، إسووعية، شهرية، أو سنوية ملا تريد أن حتققه يف حياتك. هذا التخطيط يساعدك على من الضروي عمل أهداف يومية

 . إبذن هللا تعاىل أبسرع مدة وأقل جهد حتقيق هدفك
 

 أهداف يومية
 

  صالة الفجر يف وقتها وأذكار الصواح
  د للمدرسةاإلستعدا

  الرتكيز والعمل على قدر جهدي يف املدرسة
  مؤدبة وحمرتمة مع األخرين ةالتعامل بطريق

  احلرص على أكل الطعام الصح  
    احلرص على الرايضة اليومية

  دقيقة يف اهلواء الطلق والشمس املشرقة 30حماولة قضاء ولو 
  ميمن القران الكر   ولو آيةقراءة أو دراسة تفسري

  دقيقة على األقل 30ملدة  املفيدة / املطالعةالقراءة
دف جيب أن ال أيخذ أكثر )هذا اهل /ألعاب إلكرتونيةوقت الراحة: تلفزيون/تلوين/كمويوتر

 يف اليوم الواحد( من ساعتني
 

  إهناء الواجوات املدرسية
  إهناء الواجوات الويتية سواء من ترتيب غرفتك أو املساعدة يف الويت

  أذكار املساء )تفضل بعد صالة املغرب(
  فرش األسنان وإعداد أغراضك )حقيوتك، مالبسك، واجواتك( لليوم التايل
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 أهداف إسبوعية

  قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة )أو على األقل مساعها(.
  الذهاب اىل صالة اجلمعة إن أمكن.

  .يف اإلسووعمرات  3-2ايضة الذهاب اىل النادي أو لعب الر 
  )صلة الرحم(. أو اإلتصا  هبم زايرة أحد األصحاب أو األقارب

  إستعما  الكمويوتر يف حتسني قدراي ومهاراي.
  أو أخوي والتحاور يف أمور هتمين وهتمهم. اجللوس مع ماما واباب

  جملة )لزايدة الثقافة العامة(.أو  ،جريدةكتاب،   القراءة يف

 أهداف شهرية
 ه  األهداف الشهرية اليت أريد أن أحققها )راع  أن هذه األهداف سوف تتغري من وقت اىل اخر(: ما

  السع  اىل حتصيل درجات جيدة اىل ممتازة يف املدرسة
  السع  على احملافظة على صلواي اخلمسة يف وقتها

  أين وصلت من تالوة املصحف الشريف؟
  /تصوير/ رسم/ رايضة/موسيقى...اخلهل تعلمت شيئا جديدا: هواية/كمويوتر

  هل أهنيت قراءة كتاب مفيد؟

 أهداف سنوية

  النجاح من املرحلة الدراسية اليت أان فيها اىل املرحلة التالية
  صوم رمضان على أكمل وجه أستطيعه

  إستغال  العطلة الصيفية مع اإلستجمام واإلسرتاحة.

ة، ركوب اخليل أو الدراجة اهلوائية، كرة القدم أو السل تعلم أو تطوير مهارة أعرفها: السواحة،
 أو غريه. الكمويوتر، الفن، أو املوسيقى، أو تعلم لغة

 

  عمل ألووم شخص  يريين فيه إجنازاي هذا العام )سواء ابلصورة، الرسم، أو الكلمات(.
  وبني صديق ويف أمني. التعرف على أو توطيد العالقة ما بيين

   ابملسجد والقران الكرمي.حتسني عالقيت
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 وحتدث مع زميل أو اخت لك عن ما تستخلصه منها. )سورة العصر( هذه السورة الكرمية :أتمل

ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا . ِإنَّ اإِلنَساَن َلِف  ُخْسرٍ . َواْلَعْصرِ ))
 .((الصَّاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا اِبحلَْقِ  َوتَ َواَصْوا اِبلصَّرْبِ 

 تذكر!
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 اللياقة البدنية

ليه وسلم أبن نعتين أبجسامنا وأن نتعلم الرماية والسواحة وركوب اخليل، أمران الرسو  صلى هللا ع
، وليس حصرا وهو ذكر هذه األصناف الرايضية للشواب واألوالد ألهنا كانت الواردة يف تلك الفرتة

مرات يف اإلسووع دقيقة ثالث اىل أربع  30حد منا أن خيصص ولو . من الضروري لكل واألنواعها
 .لرايضة واللياقة الودنيةخمصصة من أجل ا

 
 من أجل حتقيق اللياقة الودنية: كة لديعض اخليارات املتوفر واليك ب
 الرايضة يف املدرسة. .1
 الذهاب اىل النادي الرايض .اإلشرتاك و  .2
التنس، الكولف، الوادمننت، الوولنغ، الونغ  املختلفة مثل كرة القدم أو السلة، األلعاب الرايضية .3

 جلليد او غريها من األلعاب الرايضية.بونغ، التزجل على ا
 .السواحة .4
 ركوب اخليل. .5
 الدراجة اهلوائية. .6
  أو الركض. املش  .7
 .يف املنز  إستعما  فيديو خمصص للتمارين الرايضية .8
 لعب الكرة أبنواعها وأشكاهلا املختلفة. .9

 إستعما  الرتاموولني أو ما يسمى مبنصة الوهلوان. .10
 إستعما  حول القفز. .11
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  للياقة البدنية يومياجلدول ال
 نوعية الرايضة كم دقيقة يف اليوم اليوم
   اجلمعة
   السوت
   األحد
   اإلثنني
   الثالاثء
   اإلربعاء
   اخلميس

 

  اجلدول الشهري للياقة البدنية
 

كم مرة مارست الرايضة هذا  اخلميس األربعاء الثالاثء االثنني االحد السبت اجلمعة 
 ؟االسبوع

السبوع ا
 األول

        

االسبوع 
 الثاين

        

االسبوع 
 الثالث

        

االسبوع 
 الرابع
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اليومية للطعام والصحة خطيتغذائي دوائي....  

             

 
حصة يومية(.5أكل الكثري من الفواكه واخلضروات )  

          

ربع للرز  : ربع للحم )بروتني(،اىل أربع أقسام ماعونك قسم
أو اخلوز)كاربوهيدرات(، ربع للخضار)ألياف نواتية مطووخة 

 أو طازجة(، وربع للماء أو الشراب.

 

 
 أكل اخلوز األمسر: احلووب الكاملة.

 

   

 
(  ما بني الوجوات snackأكل وجوات خفيفة وصحية )

 الرئيسية.

      

 
يوم  ما بني حني واخر وليس كل واحللوى أكل احللوايت

 ابلضرورة.

 

 

 
أكواب يف اليوم على األقل. 8شرب الكثري من املاء:   

   

 
  والوجوات السريعة. جتنب العصائر احللوة والصودا

   

 
 لعب الرايضية بشكل يوم  ومنظم.

   

 
ساعة يف الليلة )حسب العمر  11-8النوم املعتد  املريح: 

 واحلاجة(.
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ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكوَ َر َأَحُدمهَُ }وَ قا  تعاىل:  ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن ِإمَّا يَ و ْ ا أَْو ِكالمُهَا َفاَل تَ ُقل َقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُوُدوْا ِإالَّ ِإايَّ
َُما قَ ْواًل َكرميًا َُما ُأفٍ  َواَل تَ ن َْهْرمُهَا َوُقل هلَّ ِمَن الرَّمْحَِة َوُقل رَّبِ  اْرمَحُْهَما َكَما رَب ََّياين َصِغريًا{ اإلسراء:  .َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذُّ  ِ  هلَّ

23-24. 
عندما ُسئل عن  حتت أقدام األمهات(( وقا : ))أمك مث أمك مث أمك مث أبوك(( اجلنةحممد صلى هللا عليه وسلم: ))وقا  

لتعوها مع  قول أن يذكر األب األم ثالث مرات وسلم ذكر. ذكر العلماء أن الرسو  صلى هللا عليه من جيب علينا أن نربهم
 وهللا أعلم. أوالدها يف احلمل والوالدة والرضاعة

 ؟كيف يمكن لي أن أبر والدي  
 يف موضوع ما.معهما على خالف  وإن كنتأبدب معهما يف كل حني ووقت، حىت تكلم  .1
فإن كان علينا أن  أخاه فليعلمه أنه حُيوه(( حب أحدكمإذا أوهما: قا  صلى هللا عليه وسلم: ))قل هلما أنك حت .2

 وأحق بذلك.، فأمنا وأبوان أوىل يف هللا نقو  ألصحابنا واخواننا واخواتنا من املسلمني أان حنوهم
  سرع وقت، وال تتأىن يف إطاعة أمر أمروك به.يف أطعهما كالمهما وأأمسع   .3
 "ماذا تريد؟"بدال من السؤا  بسخط:  "اباب نعم اي ماما أو اي"جاوهبما أبدب عندما يناداينك قائال:  .4
 .ال تُعوس يف وجههما أو تنظر بغضب اليهما ومها حيداثك .5
 ا ووجهة نظرمها.ال تنتقدمها وأحرتم رأيهم .6
أو ومساعدهتما يف أمور املنز  أدخل السرور على قلوهما سواء ابجملاهدة على حتصيل العلم لنفسك أو مساندهتما  .7

 كربهم.عند   االن أو رعايتهما
 تذكرمها اإل مبعروف أمام األخرين.حرص على مسعتهما فال إ .8
 ة تعكس والديك يف اجملتمع.حرص على مسعتك أنت ألنك مرآإ .9

 فاكهة أردت أن يتذوقاها. ، أوعلوة حلوى كانت بطاقة، وردة،أهديهما هدية، ولو   .10
 إبتسم بوجههما وأشكرمها على حسن تربيتك هلما.  .11
 .نسى أن تزورمها وتطمئن عليهماعندما تكرب وتتزوج، ال ت .12
 يف حياهتما وبعد أن يتوفاهم هللا.  الدعاء والتصدق هلماال تنسامها من   .13
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َا يَ َتذَكَُّر أُوُلو اأْلَْلَوابِ  .1 . وقا  9{ الزمر:أن أتعلم. قا  تعاىل: }َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن ِإمنَّ
 ((.طََلُب الِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلْى ُكلِ  ُمْسِلمٍ ))عليه وسلم:  صلى هللا

 
واألصحاب، واملدرسة، واحل  الذي أعيش فيه، والولد الذي أترعرع  ،حويل من األهل أهتم وأحرص على منأن  .2

هم وترامحهم مثل املؤمنني يف توادالنيب صلى هللا عليه وسلم قا  : ))فيه، ويف أمور وأحوا  املسلمني كافة. قا  
 .اعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى((وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى شيئا تد

 
 أتوقعه من االخرين.  أمتناه أو أن أكون قدوة حسنة وأن أبدأ ابلتغيري يف نفس  قول أن .3

 
أِلَِخيِه َما حيُِبُّ  اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ حيُِبَّ قا  صلى هللا عليه وسلم: ))أن أحب لغريي ما ُأحب لنفس .  .4

 .((لِنَ ْفِسهِ 
 

َوْلَتُكن مِ نُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف قا  تعاىل: } أن أسعى يف عمل اخلري وأن أجتنب الشر. .5
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر وَ  من رأى منكم منكرا هللا عليه وسلم: )) قا  صلىو  .104آ  عمران: أُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{َويَ ن ْ

 .((فوقلوه , وذلك أضعف اإلميانفليغريه بيده , فإن مل يستطع فولسانه , فإن مل يستطع 
 

 ُقم بعمل ُُيبه هللا ورسوله  
مجع تربعات معنوية أو مادية للمحتاجني )سواء مواد غذائية للمساكني والفقراء،  مثال ذلك:

أحذية وجاكيتات للشتاء(، تنظيم مجع بطانيات و  مستلزمات الدراسة،د، مالبس أطفا ، هدية العي
، أو احل  جمموعة من الشواب والشاابت الذين يقومون بتنظيف األرض احمليطة ابملسجد أو املدرسة

زرع األشجار، مجع األشياء اليت ميكن أن يعاد تصنيعها مثل علب املاء والصودا وغريه، تعيني 
ة من أو ذوي احلاجات اخلاص أو املرضى يف املستشفيات زايرة دور العجزةجمموعة من الشواب ل

 بعمل تطوع  يف املكتوة العامة أو غريه.أجل تقدمي اخلدمات، القيام 
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، وإمنا فحسب وقت الصلوات املفروضة على أنه بيت من بيوت هللا تعاىل يذكر فيها إمسه ال يقتصر دور املسجد 
 :ياة العائلة املسلمةيف ح همللمسجد دور فعا  وم

}َلَمْسِجٌد ُأسِ َس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن أَوَِّ  قا  تعاىل: : فالصلوات اخلمس تُقام يف املسجد.  والروحي الدور الديين .1
ُ حيُِبُّ اْلُمطَّهِ رِيَن{  }َوأَنَّ ، وقا  تعاىل: 108التوبة:يَ ْوٍم َأَحقُّ أَْن تَ ُقوَم فيه ِفيِه رَِجاٌ  حيُِوُّوَن أَْن يَ َتَطهَُّروا َواَّللَّ

وسلم لوال  عند إقامته  وتذكر قو  الرسو  صلى هللا عليه. 18اْلَمَساِجَد َّللَِِّ َفالَ َتْدُعواْ َمَع اَّللَِّ َأَحدًا{ اجلن: 
  أي أهنا راحة وطمأنية للعود ألنه يتقرب هبا من خالقه وربه. للصالة: ))أرحنا هبا((

ملنظمة، سواء كان هذا من خال  خطب اجلمعة، اخلاطرات بعد الصلوات، احملاضرات ا :يفوالثقا الدور التعليمي .2
 ، مدارس حتفيظ القران، أو غريه.مدرسة هناية األسووع

إن إقامة الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر. قا  تعاىل:}ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاء  الدور الرتبوي: .3
 وصدقة كما أن املسجد حيفز املسلم على تطويق العوادات من صوم وصالة وزكاة  .45َواْلُمنَكِر{ العنكووت: 

حتسني خلق املسلم وتشجيعه على الطريق  وال ننسى أتثري الصحوة الصاحلة املوجودة يف املسلم على وحج وغريه.
 املستقيم.

 شئة اجليل اجلديد القيادي الذي سوف يكون له أثر يف تغيري األمة وحتسني أمورهايف تنسواء  الدور القيادي: .4
 اإلجتماعية والدينية والسياسية والرتبوية. 

 إعانة احملتاجني أو اليتامى، إعطاء سواء من خال  املشاركة يف فعاليات املسجد املسامهة يف جتماعي:الدور اإل .5
، إقامة العقيقة الكرمي الِقران ، توزيع حلوم األضاح ، إقامة مسابقات حفظ وتالوةالزكاة والصدقات ملن يستحقها

 ادية.املعنوية أو املسنادة املمبناسوة والدة طفل، أو مراسيم اجلنازة ومساندة العوائل يف وقت األزمة سواء 

ِ اْلعَالَِميَن. الَ  ِ َرب  }قُْل إِنَّ َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي َّللَّ

ُل اْلُمْسِلِميَن{ األنعام:   .163-162َشِريَك لَهُ َوبِذِلَك أُِمْرُت َوأَنَاْ أَوَّ
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 لدعاء:أمهية ا
وقا  ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون  وإعرتاف حباجة املرء اىل خالقه. قا  تعاىل:} لدعاء عبادةا .1

 . وقا  صلى هللا عليه وسلم: "الدعاء هو العوادة". 60عن عوادي سيدخلون جهنم داخرين{ غافر:
  من هللا تعاىل وتوسل اليه أن ال يدعك يف وقت حمنتك. الدعاء تقرب .2
 نفسية للمرء أبن هللا تعاىل معك وأنه قريب منك.  الدعاء راحة .3
على رمحته وكرمه. قا  تعاىل:}َوقَاَ  رَبُُّكُم اْدُعوين الدعاء مدعاة إلستجابة هللا تعاىل لك ودليل على توكلك  .4

ن أيب سعيد وع لك من الدعاء إحدى ثالث كما جاء يف احلديث الشريف.تذكر أن . 60َأْسَتِجْب َلُكْم{ غافر:
 س إبمث وال بقطيعة رحمما من مسلم يدعو، لييب_صلى هللا عليه وسلم_ أنه قا ))عن الن -رض  هللا عنه-اخلدري

إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له يف اآلخرة، وإما أن يدفع عنه من إال أعطاه هللا إحدى ثالث: 
 قا : إًذا نكثر، قا ))هللا أكثر((. ((السوء مثلها

تذكر أن الدعاء ال يعين التواكل وإمنا عليك أبن تسعى ابألسواب، فإذا ُكنت تدعو هللا تعاىل أبن 
تنجح يف إمتحان ما، فعليك ابإلستعداد له، وإن ُكنت تريد الشفاء من مرض ما، فعليك برؤية 

 الطويب وأخذ الدواء.
 :ص الكامل()يرجى الرجوع اىل كتب األذكار للحصول على الن أدعية وأذكار هامة

 األدعية واملأثورات اليومية( دعاء الصواح واملساء(. 
  دعاء اخلروج من املنز  أو الدخو  اىل املنز. 
 دعاء دخو  واخلروج من اخلالء/احلمام. 
 دعاء الطعام. 
 دعاء بعد الصالة. 

 
 
 

!يطان الرجيمأذكار الصباح والمساء هي حصن لك من الش  

ليلتك، فإحرص عليها أو  كم تعالى أن يُبارك لك في يوهللا الى توسل 

!وأدم عليها  
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 لكحولية، أو التدخني: املخدرات، املشروابت االثالث غرايتض أبن يقنعك أبن اخذك هلذه املرمبا حياو  الوع

سوف يغري حياتك لألحسن وسوف جيعلك حُتب احلياة وتتمتع هبا. إن حدث لك هذا فتأكد أن من يقو  لك هذا األمر 
املخدرات والكحوليات والتدخني مضرة لكل فرد ولكن هو شخص ال يهتم أبمرك بل إنه شخص يريد لك السوء واألذية. 

 ابألخص لالطفا  واملراهقني.
عواقب وخيمة منها وأمهها اإلدمان الذي  وأخذ شخص ما املخدرات، فإن هذا الفعل قد يؤدي به اىل إن حدث

إضطراابت يف  عنده تغيريات جذرية يف حياته فرتاه شاحوا شاردا غري قادر على الرتكيز واإلنتاج، سريع الغضب، يؤدي اىل
 غري موايل بدراسته وصحته وحياته.النوم والشهية للطعام، 

فه  مسيت كذلك ألهنا ختمر العقل أي تغطيه وتؤثر على قدرته على  )أم اخلوائث( الكحوليات واخلمر اأم 
التفكري السليم، وهلذا هناان هللا تعاىل عن تعاط  اخلمر ووعد من إمتثل ألوامره بنهر من مخر يف اجلنة لذيذ الطعم من دون 

يوما بعد يوم على مضارها وأضرارها الصحية على الفرد  والطوية علميةالتدخني، فال خيفى ما تكشفه الدراسات الأما مضاره. 
 من حوله وتعرض شارهبا ملخاطر السرطان واألمراض القلوية والتنفسية وغريه. صحة على حىت املدخن و 

              

 :ال  ملاذا جيب أن نقو 
 .هنا أمر يغضب هللا تعاىلأل .1
 ة على املتعاط .ألضرارها الصحية اجلسدية والنفسي .2
 .على العالقات اإلجتماعية واألسرية ألضرارها اإلجتماعية وأتثريها .3
 ألضرارها التعليمة وأتثريها على التعليم واإلنتاج والتطور.  .4
 ألضرارها اإلقتصادية وما هتدره وتستنزفه من مصادر وأموا  ممكن أن يُستفاد منها يف مكان اخر. .5

 مإن ُعرض عليك نت وأصحابكأ وتتمسك  ِبا ال تعلم كيف تقول
 املخدرات، الكحوليات، أو التدخني!
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ه   عن احلكمة يف كون أو  كلمة أوحاها هللا تعاىل اىل رسوله الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم  ماهل تسائلت يو 
القراءة ه  منهج  تعلم ألنحممد األم  الذي مل يتعلم القراءة والكتابة أن تقرأ وت كلمة: }إقرأ{؟ لقد أراد هللا تعاىل ألمة

 حياة، وألن العلم يؤدي اىل اإلميان، وألن العلم يؤدي اىل التطور واإلزدهار ليس للفرد فحسب وإمنا للمجتمع بكامله.
 

إال إذا كانت القراءة ملزمة  سؤا  اخر: ملاذا األغلوية العظمى من أطفا  وشواب املسلمني ال يقرأون يراودكورمبا 
ملاذا أمة إقرأ ال   ؟ ملاذا مل يغرس ُحب القراءة واملطالعة والتعطش للعلم يف عروقنا؟أو جامع  س كواجب مدر   عليهم
  تقرأ؟

 
ومهما تعددت األسواب يف تفسري قصوران وحرماننا أنفسنا من هذه النعمة العظيمة، فإن السؤا  األهم الذي 

 كيف أجعل املطالعة متعة وهدف يف نفس الوقت؟على أن أقرأ أكثر وأكثر؟   ومن حويل يطرح نفسه، كيف أشجع نفس 
 وإليك اجلواب:

 
إستحضر يف نفسك ُكل األسواب اليت تدعوك اىل أن تتعلم، سواء كانت أسواب دينية، علمية، أو  ملاذا أقرأ؟ .1

 ((.طََلُب الِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلْى ُكلِ  ُمْسِلمٍ قا  صلى هللا عليه وسلم: ))دنيوية. 
 

األسطوري؟ هل خليا  العلم ، أو ااريخ واألدب واإلجتماع، والدين،  أم عن سأقرأ كتب عن التهل  أقرأ؟ماذا س .2
أعمل كيف مثل: كيف أصنع بطاقات التهنئة،   تاب عن الرايضة أو كتب تعليم املهاراتسأقرأ رواية، جملة، ك

أو كيف  على الكمويوتر ، كيف أتعلم الطوخ أو احلياكة، أو أتعلم كيف أصمم برانمجمشاريع علمية يف الويت
 ؟ أركب ساعة وأصممها ابلشكل الذي أرغب فيه

 
. أيضا ، أو الشهري سواء الوقت اليوم ، األسووع فكر يف الوقت الذي تريد أن خُتصصه للقراءة: الوقت واملكان .3

 خوتك الصغار. بعيدا عن ضوضاء التلفزيون وصخيب إختري املكان الذي تقرأ فيه 
 

  نفسك جدوال أبمساء الُكتب اليت أمتمت قراءهتا، وُكن فخورا بتمكنك من قراءة هذه الكتب.إصنع ل نظما:ُكن مُ  .4
حظات حو  ما أحووت يف الكتاب أو أمر كنت حتب أن يعرضه املؤلف ومل يصنع، ميكن لك أن تكتب مال كما

 أو سؤا  أاثره الكتاب يف نفسك ومل جيوك عليه. 
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ال حُيب أن يقيد نفسه بكتاب ما، شجع نفسك أن تقرأ كل ما حولك: إن كنت ممن  القراءة يف كل ما حولنا: .5
صناديق الطعام وأنت تتسوق مع والديك، إشارات املرور وعناوين احملالت وأنت يف السيارة، طريقة تركيب لعوتك 

  اجلديدة، كيفية عمل كيكة الشوكالتة...اخل؟
 

ة تصفح اإلنرتنيت سواء من انحي ءة والشغوفني لتعلم اجلديدلقد فتح اإلنرتنيت عاملا جديدا حمليب القرا اإلنرتنيت: .6
 وأن توحث عن اإلجابة ألسئلتك. . شجع نفسك على أن تتساء اب اإللكرتويناو الكت

 
ال تنسى اخلري الكثري من الكتب اإللكرتونية املتوفرة على شاشات الكمويوتر أو  املطالعة عن طريق السماع: .7

 كنك من أن تسمع اىل الكتاب او القصة بدال من قرائتها بنفسك. األلواح اإللكرتونية اليت مت
 

 
خصص جزء من مصروفك الشهري جتمعه  حاو  أن تنوع يف مواضيعك وإهتماماتك. ك اخلاصة.تكون مكتب .8

 حىت تشرتي كتوا جديدة أو مستعملة وتضيفها اىل مكتوتك.
 

 ولو مرة يف الشهر. ُزر املكتبة العامة .9
 

فاالت. قا  صلى هللا عليه وسلم: ))هتادوا حتابوا(( وما يف مناسوات العيد وغريه من اإلحت أهدي أصحابك ُكتبا .10
 أحلى وأعظم هدية كتاب جتعله هدية حموة وصدقة جارية لك ألنه علم ينتفع به.

 
يف تكلم مع والديك عن إمكانية ختصيص يوم يف الشهر تلتق  فيه العائلة حىت تتناقش : كتاب الشهرمشروع   .11

وهل ينصح االخرين يف قراءة ذلك الكتاب أو ال ينصح بتوذير وقتك فيه. حاو  أن تكون يف  ،اليت تقرأها الكتب
 .يف إحرتام وجهة نظر األخرين واألدب نقدك موضوع ، وإستخدم الكلمة الطيوة

 
شارك أقاربك أو أصحابك يف مشروع يشجع اجلميع على ُحب  :أشهر( ة)مرة كل ثالث مشروع كتايب كتابك .12

من اجلميل أن القراءة. إتفقوا على قراءة كتاب أو رواية معينة ومن مث إلتقوا لتتناقشوا موضوع الكتاب ورأيكم فيه. و 
 وأنتم تتناقشون يف هذا املوضوع.والفواكه الطازجة أكعك ال تتمتعوا بوعض

 
خالله القراءة  و  منإن كنت ممن حُيب القراءة للصغار، حاو  أن تنظم برانجما حتا :راء املستقبلقُ مشروع  .13

أو  تلوينفعالية . ميكن لك أن تطور الفكرة أبن جتعل يف الربانمج أغنية، أو ملطالعة والكتبللصغار وحتويوهم اب
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. إسأ  وإستقص  إن كان إبمكانك عمل هذا الربانمج يف املدرسة، يف غريه حسب العمر الذي تتعامل معه

 املكتوة العامة، أو املسجد.
 

 
 

 
 
 

إقرأ كل يوم: القراءة ليست هي هواية فحسب، 

وإنما هي منهج لحياة سوف تفتح لك أبواب 

 المستقبل!
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 هي الثقة ابلنفس؟ما 

الثقة ابلنفس ه  أي قو  أو فعل أو عمل أو يقني يعكس إميانك وثقتك وإحرتامك لذاتك ونفسك وقدراتك. الثقة 
 . "نعم أان قادر على فعل كذا وكذا"س ه  قولك لنفسك: ابلنف

 ابلنفس: أو قلة الثقة عدم الثقة أضرار وعواقب
 ضعف الشخصية. 
 ما كانت بساطتهاالرتدد يف إختاذ القرارات مه. 
 عدم اجلرأة يف جتربة اجلديد وإقتحام التحدايت. 
 .عدم الثقة ابلتعوري عن أفكارك أمام اآلخرين 
 عدم القدرة على تنمية الذات وتطوير املهارات. 
 .ضعف اإلنتاجية ألن من ليس عنده ثقة بنفسه، ليس عنده طموح من أن ينتج ويُودع 

 كيف ُأطور ثقيت بنفسي:
 بشكل دوري.وتطورك ة/شهرية/ سنوية وراجع إنتاجاتك ضع خطط يومي .1
 بدال من القو : "هذا األمر صعب او مستحيل". "نعم أان أستطيع!"أكثر من قولك لنفسك:  .2
 وتتحدى نفسك اىل املستوى التايل. علم نفسك أن تدخل يف جتارب جديدة .3
 إدرس ُقدراتك، ومن  مواهوك، وخطط للمستقول، وطور طموحك وأحالمك. .4
رن نفسك بنفسك، مبعىن أين أان اليوم من حيث ُكنت قول عام أو كذا وبذلك تكون أنت تسابق نفسك قا .5

 بنفسك!
 تعلم مهارة جديدة وثقف نفسك. .6
 أحط نفسك ابلناس اإلجيابيني فهم سوف يعملون على أن يشجعوك على أن تثق بنفسك وأن تنظر اىل األمام. .7
ياتك وحاو  أن ترى املستحيل ممكنا، والصعب مقدور عليه، والسهل إنظر اىل اإلجيابية يف ُكل موقف مير يف ح .8

أتمل  بدال من التفكري أبنه نصف فارغ"! إنظر اىل الكوب على أنه نصف مملوءأمر مفروغ منه. تعلم من املقولة: "
"كيف استطعت أن تولد الثقة يف نفوس أفراد جيشك؟" فأجاب: "كنت يف هذه الكلمات: ُسِئل انبليون: 

من قال على ثالث بثالث: من قال ال أقدر، قلت له: حاول. من قال ال أعرف، قلت له: تعلم.  أرد
 مستحيل، قلت له: جرب".
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هناك عشر قواعد ذهوية نشتقها من أحاديث الرسو  صلى هللا عليه وسلم، أنمل أن نطوقها يف حياتنا اليومية 

 :إبذن هللا أحسنحىت نتوصل اىل جمتمع أقوى و  وتعامالتنا مع االخرين
 

 احملوة والسالم ما بني املسلمني: القاعدة الذهبية األوىل:
اَل َتْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحىتَّ تُ ْؤِمُنوا َواَل ((. وقا : ))اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ حيُِبَّ أِلَِخيِه َما حيُِبُّ لِنَ ْفِسهِ قا  صلى هللا عليه وسلم: )) 

َنُكمْ تُ ْؤِمُنوا َحىتَّ حتََ  ُتْم أَْفُشوا السَّاَلَم بَ ي ْ  .((ابُّوا أََواَل أَُدلُُّكْم َعَلى َشْ ٍء ِإَذا فَ َعْلُتُموُه حَتَابَ و ْ
 

 
 حقوق املسلم على املسلم: القاعدة الذهبية الثانية:

ْعَوِة  َردُّ السَّاَلِم َوِعَياَدةُ  ََخأسٌ َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم قا  صلى هللا عليه وسلم: )) اْلَمرِيِض َوات َِواُع اجْلََنائِِز َوِإَجابَُة الدَّ
 .((َوَتْشِميُت اْلَعاِطسِ 

 
 احملوة والرتاحم يف اجملتمع: القاعدة الذهبية الثالثة:

مثل املؤمنني يف توادهم كالونيان املرصوص يشد بعضه بعضا((، وقا : ))  املؤمن للمؤمن))قا  صلى هللا عليه وسلم:  
 .عى له سائر اجلسد ابلسهر واحلُمى((وتعاطفهم مثُل اجلسد، إذا إشتكى منه ُعضٌو  تدا وترامحهم

 
 

 األقربون أوىل ابملعروف: القاعدة الذهبية الرابعة:
رُُكْم أِلَْهلِ قا  صلى هللا عليه وسلم: ))  رُُكْم أِلَْهِل ((َخي ْرُُكْم َخي ْ  .ِه َوأاََن َخي ْ

 
 الظن وعدم التجسس على االخرين:ُحسن  القاعدة الذهبية اخلامسة:

ُكْم َوالظَّنَّ فَِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب احْلَِديث َواَل جَتَسَُّسوا َواَل حَتَسَُّسوا َواَل ت َ قا  صلى هللا عليه وسلم: ))   َواَغُضوا وَُكونُوا ِإْخَوااًن((ِإايَّ
 ر االخرين كمحاولة االطالع على أوراقهم أو التحسس: اي الوحث يف عيوب الناس. أما التجسس فهو إتواع عورات وأسرا
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 التصنت اىل كالمهم، أو مراقوتهم بدقة ومتابعة أفعاهلم.

 
 إحرتام خصوصية اآلخرين: القاعدة الذهبية السادسة:
 .ن إسالم املرء تركه ملا ال يعنيه((من ُحسقا  صلى هللا عليه وسلم: ))

 
 :الصادق الصديق الصاحل إقتناء أمهية القاعدة الذهبية السابعة:

 . خُيالل أي ُيصاحب.((الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خياللقا  صلى هللا عليه وسلم: )) 

 
 إتقان العمل: القاعدة الذهبية الثامنة:

  .ب إذا عمل أحدكم عمال أن يُتقنه((إن هللا حيُ قا  صلى هللا عليه وسلم: )) 

 
 واضع وعدم التكرب عن مساعدة االخرين:الت القاعدة الذهبية التاسعة:
 .))َسيِ ُد اْلَقْوِم َخاِدُمُهْم(( قا  صلى هللا عليه وسلم:

 
 توسم! القاعدة الذهبية العاشرة:

 (. ()َواْلَكِلَمُة الطَّيِ َوُة َصَدَقةٌ )، وقا : قا  صلى هللا عليه وسلم: ))توسمك يف وجه أخيك صدقة(( 
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 اىلاألخوة واحملبة يف هللا تع
ِإنَّ ِمْن ِعَواِد اَّللَِّ أَلُاَنًسا َما ُهْم أِبَنِْوَياَء َواَل ُشَهَداَء يَ ْغِوطُُهْم اأْلَنِْوَياُء َوالشَُّهَداءُ ))قا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم : 

نَ ُهْم ))اَن َمْن ُهْم؟ قَاَ : . قَاُلوا: اَي َرُسوَ  اَّللَِّ خُتْربُِ ((يَ ْوَم اْلِقَياَمِة مبََكاهِنِْم ِمْن اَّللَِّ تَ َعاىَل  ُهْم قَ ْوٌم حَتَابُّوا ِبُروِح اَّللَِّ َعَلى َغرْيِ أَْرَحاٍم بَ ي ْ
َوقَ رَأَ  ((َن النَّاسُ اُس َواَل حَيَْزنُوَن ِإَذا َحزِ َواَل أَْمَواٍ  يَ تَ َعاَطْونَ َها فَ َواَّللَِّ ِإنَّ ُوُجوَهُهْم لَُنوٌر َوِإن َُّهْم َعَلى نُوٍر اَل خَيَاُفوَن ِإَذا َخاَف النَّ 

 .{َأاَل ِإنَّ أَْولَِياَء اَّللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ }َهِذِه اآْليََة 
وكانت االخوة واحملوة يف سويل هللا خصلة أحد السوعة الذين سيظلهم هللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل اال ظله )يوم 

سوعة يُظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله: إماٌم عاد ، ))هم. قا  صلى هللا عليه وسلم: القيامة( جعلنا هللا تعاىل من إاي
وشاٌب نشأ يف عوادة هللا، ورجٌل قلوه معلٌق ابملساجد، ورجالن حتااب يف هللا إجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجٌل دعته إمرأة ذات 

رجل ذكر هللا خالياً فاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه، و منصب ومجا  فقا : إين أخاف هللا، ورجٌل تصدق بصدقة فأخ
 ففاضت عيناه((.

 السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل اال ظله

                     لرعيته.           إماٌم عاد 
 

 شاٌب )أو شابة( نشأ يف عوادة هللا وطاعته.
 

 الصالة.و  رجٌل قلوه متعلق ابلذهاب اىل املسجد
 
 

 رجالن )أو إمرأاتن( حتااب لوجه هللا تعاىل لغري مصلحة.
 
 

 رجٌل )أو إمرأة( رفضا الوقوع يف الزان رغم املغرايت. 

                                املتصدق خفية من غري رايء.

                                                                !         يف السر: "ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه" خشية هللا تعاىل
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 صفات الصديق الويف

ن الصديق املخلص الويف األمني يعني اإلنسان على أن يسري يف الطريق أل قا  العرب: "خذ الصديق قول الطريق"
 ؟الصواب ابلقدوة احلسنة والنصيحة الصادقة. فما ه  الصفات اليت تضمن يل هذا الصديق الويف

 هناك عدة صفات ممكن لنا أن نشتقها من قدوتنا ورسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم:
أن يصاحوه ويصادقة يف هللا وليس ملصلحة شخصية حىت يكون من السوعة  .1

 الذين يظلهم هللا يوم ال ظل اال ظله.
 

. قا  حممد صلى هللا عليه وسلم: أن يكون ملتزما ابألخالق واألداب احلميدة .2
، وهذا ألن األصحاب دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل((املرء على ))

 يتعلمون ويقلدون بعضهم الوعض.

 
املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، ممن يعملون هبذا احلديث الكرمي: ))أن يكون  .3

وأشار الرسو  صلى هللا  كذبه، وال حيقره. التقوى ها هنا((.وال خيذله، وال ي
  ه اىل صدره.عليه وسلم إبصوع

  
من الطيوات واحملاسن ويكره لصاحوه ما ا حُيب لنفسه(( حيب ألخيه مأن )) .4

أن يفرح لفرحه وحيزن حلزنه وأن يقف معه وقت الشدة والضيق و يكره لنفسه. 
 واحلاجة.

 
ون من يده م من سلم املسلماملسلون كما قا  صلى هللا عليه وسلم: ))أن يك .5

 فال يؤذيه ابلقو  أو الفعل. ولسانه((
 

  
 أن حيفظ سره فال يفشيه.  .6

 
ستقيم، أي أن أن ينصحه إن راه على اخلطأ ويعينه اىل الرجوع اىل الطريق امل .7

ه على أن ندامه وإن رأت الوسخ على وجهه حتثة تعد  هيكون لصاحوه كاملرآ
 يغسل وجهه وينظف نفسه.

 
صلى هللا عليه وسلم: قا  
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 الفصل الثالث: األخالق
 

 أمهية األخالق  
 وصية لُقمان لولده 
 عقد: ال ال ال 
 عقد: نعم نعم هلذه األخالق احلميدة 
 أسئلة حرجة 
 الدين املعاملة  
 أدآب النصيحة 
 أدآب احلديث والكالم 
 أدآب احلوار 
 ادب اإلختالف 
 أدآب العلم والتعلم 
 أدآب الطعام 
 مللكية اخلاصة والعامةأدآب إحرتام ا 
 أدآب الطريق 
 أدآب اإلستئذان 
 الغضب 
 أدآب الغضب وكيفية السيطرة عليه 
 أدب اإلجيابية 
 خرينأدب إحرتام اآل  
 أدب الُشكر 
 نعم هللا تعاىل 
 أدب القناعة 
  أدآب النوم 
 أدآب النظافة يف اإلسالم 
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 أداب الصالة 
 أدب احلياء 
 أدب الصرب 
 أدب التسامح 
 نأدب الرفق ابحليوا 
 أدب التعاون 
 وختامها ُمسك 
 إحرص على هذه العشر 
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نتحلى هبا وإمنا ه  حياة كاملة وحياة االخالق ه  ليست فقط صفات نريد أن 
الصالة  أمران هللا تعاىل به من عوادات ومعامالت. فمثال حنن تعلمنا أن ما متكاملة مع

لطعام والشراب فقط، بل أن اليصوم عن ا الصائمأن على و   .تنهى عن الفحشاء واملنكر
املزك  يعطف ويعيني . وتعلمنا أن وال يؤذي غريه ال يقو  مكروهاأن أن ال يشتم و 

وتعلمنا أن  . وأن أجر صدقته يف السر أكرب وأحسن من يف العلن عطفا وحموة ال تكربا وإستعالءا املسكني والفقري واحملتاج
وال يفوتنا أن نالحظ أن نصف  .سب أو يقو  القو  السئ )الرفث(مل ييف حجه اىل بيت هللا احلرام يغفر ذنوه ما  احلاج

يم متكامل ُكل ذلك يدلنا على أن دين االسالم دين عظقواعد املعامالت ه  قوانني وقواعد قائمة على أساس األخالق...  
ليس بدين القول أن اإلسالم هو خر. بشكل أخر ميكن لنا العوادات واملعامالت واالخالق اآليكمل ُكل من 

  منهج حياة. فحسب وإمنا هو
وإن صاحب حسن اخللق ليولغ به  ما من ش ء يوضع يف امليزان أثقل من حسن اخللق،قا  صلى هللا عليه وسلم: ))

 .((أكمل املؤمنني إميااًن أحسنهم ُخلًقا)): عليه السالموقا  . ((درجة صاحب الصوم والصالة
النوني حممد  قدوة يف ُحسن اخللق خري من خامت خري ومن لنا، حسنة من قدوة وك  نتعلم عن مكارم األخالق، البد لنا

 (.  4القلم: ): }َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ أبنه على خلق عظيم الذي وصفه هللا تعاىل تعاىلعليه أفضل الصالة والسالم، 
ا بُعثُت أُلمتََم مكارَم  ))صلى هللا عليه وسلم:  قوله متعن يف وكيف أتعلمها ، فما ه  مكارم األخالق؟ ((األخالقِ ِإمن 

 وأطوقها يف حياي؟ 
 

لقه القران" أي أنه كان يطوق ما أيمر به قالت عائشة رض  هللا عنها عن ُخلق الرسو  صلى هللا عليه وسلم: "كان خُ 
أن نتعرف عن اخللق احلسن  سوف حناو  يف الصفحات التالية القران الكرمي وينته  عن ما كان القران الكرمي ينهى عنه.

 حىت نقتدي به، ونتعلم عن اخللق السيئ حىت نتجنوه ونوتعد عنه.
 
 

َجعََل هللاُ ُسبحانَهُ  ))ال صلى هللا عليه وسلم: ق

ه وبين عباِدِه فحسب مكارَم األخالِق ِصلةً بين

 .((ن يتمس َك بُخلق ُمتَّصل باللِ أَحِدُكم أَ 
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 من هو لقمان؟
مل يكن لقمان نيوا وال رسوال، وإمنا كان عودا أسود حوش  من السودان، قصري القامة، عريض الشفتني، أكرمه هللا تعاىل أبن 

َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اَّللََّ  أعطاه احلكمة: }َوَلَقدْ  َنا ُلْقَماَن احلِْْكَمَة أَِن اْشُكْر َّللَِِّ َوَمن َيْشُكْر فَِإمنَّ يٌد{ آتَ ي ْ  َغيِنٌّ محَِ
 .12ُلقمان: 

 : لولده نصائح لقمان احلكيممن 
 اإلخالص هلل تعاىل وعدم اإلشراك به. .1
 سع  يف مرضاهتما فيما ال يُغضب هللا تعاىل.بر الوالدين والعمل على طاعتهما وال .2
هللا ُمطلع على ما يف الصدور وهو عامل بكل ما جيري يف السموات واالرض مهما كرب او صغر ذلك األمر يف كل  .3

 وقت وحني.
 هبا. إقامة الصالة وعدم التقصري أو التهاون .4
 عن املنكر.  األمر ابملعروف والنه  .5
ء حىت يرفع هللا تعاىل هللا تعاىل حىت يدمي النعم، أو من شر أو سو  من خري فيحمدلصرب على ما أصاب املرء سواء ا .6

 .الوالء
 ش  من غري تكرب يف األرض فإنك لن تكون بطو  اجلوا  يف مشوخها.التواضع وامل .7
 من عالمات األدب. خفض الصوت وعدم إعالئه .8

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ْرَك لَُظْلم  َعِظيم  } ِ إِنَّ الش ِ . َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيَّ ال تُْشِرْك بِاَّللَّ

ْينَا اإِلنَساَن بَِواِلدَْيِه َحَملَتْهُ  هُ َوْهن ا َعلَى َوْهن  َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن  َوَوصَّ أُمُّ

َوإِن َجاَهدَاَك َعلَى أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه  .اْشُكْر ِلي َوِلَواِلدَْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيرُ 

ْن أَنَاَب إِلَيَّ َُمَّ إِلَيَّ ِعْلم  فاَل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّْنيَا َمْعُروف ا َواتَّبِْع َسبِيَل مَ 

ْن َخْردَل  فَتَُكن . َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ  يَا بُنَيَّ إِنََّها إِن تَُك ِمثْقَاَل َحبَّة  م ِ

َ لَِطيف   ُ إِنَّ ّللاَّ يَا . َخبِير   فِي َصْخَرة  أَْو فِي السََّماَواِت أَْو فِي األَْرِض يَأِْت بَِها ّللاَّ

بُنَيَّ أَقِِم الصَّالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ 

ا إِنَّ  .ذَِلَك ِمْن َعْزِم األُُمورِ  ْر َخدََّك ِللنَّاِس َوال تَْمِش فِي األَْرِض َمَرح  َوال تَُصع ِ

َ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَ  َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك إِنَّ أَنَكَر  .ال  فَُخور  ّللاَّ

 19-13{ لقمان: األَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ 
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 عهد ابإلبتعاد عن األخالق الذميمة: ((:1عقد ))
ال تقوم ِبذه األمور اليت  تسعى جهدك أبن على أن أمام هللا تعاىل عاهد نفسك
 عنها: هناان اإلسالم

 قا  صلى عليه وسلم: ))من غشنا ليس منا((.ال للغش : 
 إايكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال : قا  صلى هللا عليه وسلم: ))ال لظن السوء

 دابروا، وكونوا عواد هللا إخواان((، وال تواغضوا، وال تحتس سوا، وال جتس سوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا
التجسس: هو املراقوة واملالحظة بدقة وبتفاصيل ما  لتحسس: هو الوحث عن عيوب االخرين،ا

  .هو التدافعفالتدابر:  أما يفعله االخرين، التواغض: هو الكره،
 للسرقة. للكذب وال ال 
 ذِْكُرَك وا اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَ : ))قَالُ  ((؟َتْدُروَن َما اْلِغيَوةُ ))أَ : قا  صلى هللا عليه وسلم: ال للغيبة

َما تَ ُقوُ  فَ َقْد  ِإْن َكاَن ِفيهِ )) :؟ قَا َ ْن َكاَن يف َأِخ  َما أَُقو ُ ِقيَل : أَفَ َرأَْيَت إِ  اَك مبَا َيْكرَُه((.َأخَ 
َتُه،  ( والوهتان أي الكذب واالهتام مبا ليس يف الشخص.َهتَُّه(َيُكْن ِفيِه فَ َقْد ب َ  َوِإْن ملَْ  اْغتَ و ْ

 النميمة ه  السع  بني الناس ابالفساد والتحريض.ال للنميمة : 
 والسخرية و اخلفيةن يعيب الشخص االخر سواء ابلعلن أ: اللمز هو اال لللمز واهلمز والسخرية ،

ت او الكالم او خالفه. قا  تعاىل: و القدراأن يسخر الواحد من اآلخر سواء سخرية حو  املظهر أ
ُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء عَ  ًرا ِمن ْ َسى }اي أيها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخي ْ

ًرا ِمن ُْهنَّ{ احلجرات:  من االخرين: سواء من هم  ال تسخر. عاهد نفسك على أن 11َأْن َيُكنَّ َخي ْ
واألكادميية من ذوي احلاجات أقل منك يف املا  واجلاه واملكانة اإلجتماعية والقدرات العضلية ا

 اخلاصة أو غريهم.
 لى هللا عليه علم النفس على حب األاننية والذات. قا  ص: احلسد داء ومرض ألنه يُ ال للحسد

 .وسلم: ))وال حتاسدوا((
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 يس املؤمن بطع ان وال لع ان وال فاحش وال ل)) قا  صلى هللا عليه وسلم:  .ال للسب والفحش

 .((بذئ
 أو من هم أضعف منك. على االخرين والتعدي ال للتأسد 
 التوذير يف األشياء والطاقة والصحة واملا  والوقت واجلهد واملوارد.ال للتبذير : 
 قا  عليه أفضل الصالة والسالم: ))من إستوى يوماه فهو مغوون(( :ال إلضاعة الوقت. 
 فمن انزعين واحداً  ،والعظمة إزاري ،قا  تعاىل يف حديثه الُقدس : ))الكربايء ردائ  كرب:ال للت

اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَن يف قَ ْلِوِه ِمثْ َقاُ  َذرٍَّة قا  صلى هللا عليه وسلم: ))منهما قذفته يف النار((. و 
يٌل حيُِبُّ )) :َيُكوَن ثَ ْوبُُه َحَسًنا َونَ ْعُلُه َحَسَنًة قَا َ  ِإنَّ الرَُّجَل حيُِبُّ َأنْ  :قَاَ  َرُجلٌ  ((ِمْن ِكرْبٍ  ِإنَّ اَّللََّ مجَِ
 . ((اجْلََما َ 

 .ال لنقض العهد 
 يف املا  والنفس وامللكية العامة. ال إليذاء الغري 
 إال الغضب على إمتهان ُحرمات هللا.  ال للغضب 
 وحب النفس على حساب اآلخرين. ال لألاننية 
 كون من اولئك الذين يظلهم وإمنا كن ممن حيب يف هللا حىت ت يف التعامل مع االخرين لحيةال للمص

 هللا يف ظله يوم ال ظل اال ظله.
 مع األقارب واألصحاب، وإن غضوت مع صاحيب فال هجران ألكثر من  ال للهجران وقطع الصلة

 ثالث أايم.
 املا ، أواجلهد.عندما أستطيع أن أعني سواء يف الوقت، الصحة،  ال للبخل 
 وإمنا ألتزم ابحلياء واحلشمة. ال للتبجح والتعري 
 جه من الذين يُوشرون وال يُنفرون. تذكر أن توسمك يف وجه : ُكن بشوشا طليق الو ال للعبوس

 أخيك صدقة.
 ال لفشي السرو ال لشهادة الزور. 
 :تفائل ابخلري جتده: ُكن إجيابيا! ال للتشاؤم 
 عدته سواء كانت مساعدة مالية أو نصيحة أو مساعدة يف الواجب.على أحد أبنك سا ال للمين 
 ملنهياتال لنسيان عهدي على نفسي أمام هللا تعاىل أبن أسعى ُجهدي أن أبتعد عن ُكل هذه ا 

 واألعمال اليت ال تُرضي هللا تعاىل ورسوله.
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 :احلسنة عهد ابإللتزام ابألخالق((: 2عقد ))
ورسوله الكرمي  خالق اليت إرتضاها هللا تعاىلتعاىل أن أسعى على قدر جهدي أن ألتزم هبذه األأعاهد نفس  أمام هللا 
 :املسلمني واملسلمات وأخواي من يل وألخوي عليه أفضل الصالة والسالم

 .ولو على نفس  يف الكالم والفعل، وأن أقو  كلمة احلق صادقاأكون أن  .1
 على الرب والتقوى. أتعاونأن  .2
يف أموري ُكلها وأن أتذكر أن التوكل يكون إبختاذ األسواب والسع  وليس ابلتواكل  على هللا تعاىلأتوكل أن  .3

 واجللوس يف مكاين.
 االخرين ابلقو  أو ابلفعل. ال أوذيأن  .4
 ، فقا ))انصر أخاك ظاملًا أو مظلوماً ((رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم:  ظاملا أو مظلوما. قا  أنصر أخيأن  .5

حتجزه ((سو  هللا صلى هللا عليه وسلم أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظاملاً كيف أنصره؟! قا : اي ر  :رجل
 .))أو متنعه من الظلم، فإن ذلك نصره

املؤمن القوي خري عند هللا من املؤمن ((أفضل الصالة والسالم:  . قا  عليهال أخاف احلق قواي ُشجاعاأن أكون  .6
 .وليس قوة العضالت العزمية لقوة هنا قد تعين قوةوا ))الضعيف ويف كل خري

دارين. قا  صلى هللا عليه على ما يُعطيين هللا تعاىل من حتدايت وإختوارات حىت أان  بصربي سعادة ال أصربأن  .7
وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ؛ إن أصابته سر اء شكر ؛ فكان خرياً  ،عجوا ألمر املؤمن إن أمره كله خري((وسلم: 

 .))إن أصابته ضر اء صرب ؛ فكان خرياً لهو  ،له
 عند املقدرة وأن أعفو عل  هللا تعاىل يغفر يل يوم الدين.أسامح أن  .8
 كما أحوه لنفس  وأن أشرك االخرين ابلنعم اليت أعطاين هللا إايها.  أحب اخلري لغرييأن  .9

 الدين.ي بسيدي ورسويل الصادق األمني وأان  شرف لقائه يوم حىت أقتد أميناأكون أن  .10
 

 التوقيع: __________________   األسم: ___________________
 

 الشاهد: __________________   التاريخ: __________________
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وأحاو  أن أطوقها   نعم أان أستطيع أن أعاهد نفس  أمام هللا تعاىل أن ألتزم ابألخالق والصفات احلميدة سؤال هام:
ية. لكن كيف أتصرف إن كان التعدي يقع عل . ماذا أفعل إذا كذب عل  أحدهم، أو إغتابين، أو يف سلوك  وحياي اليوم

 سرقين، أو أتسد عل ، أو إهتمين، أو ظلمين؟
  اجلواب:
  :لُكل حالة رد فعل خُمتلف وعلى حسوها يكون التصرف. لكل حادثة حديث 
 فأان أغضب من الرسالة وليس من رسالة كساع  الربيد حيملالشخص املقابل على أنه   حاو  أن تنظر إىل ،

ملقابل والرسالة اليت يوصلها لك، وهذا األمر الساع  نفسه، وكذا احلالة، حاو  أن تفصل نفسك عن الشخص ا
 .، وتدريبليس ابلسهل وحيتاج اىل حكمة وصرب وتروي

 عقوبته. تذكر أنك لست القاض  مبعىن أنه ليس عليك تقع مسؤولية احُلكم مبن هو ظامل وما ه   
 .أنت مسؤو  عن تصرفاتك أنت وليس عن تصرفات اآلخرين 
  ،تذكر أنه إن ُكنت ممن وقع عليه التعدي مثل أن يغلط أحدهم عليك ابلكالم الوذئ او الغيوة أو النميمة أو غريه

 فإنك أتخذ من حسنات ذلك الشخص وأنه هو أيخذ من سيئاتك. يعين مبعىن أخر أنت تكسب أجرا بصربك.
 عن مبن هو أكرب منك سواء من الوالدين أو املدرس واملعلمة يف حل املشاكل اليت قد تقتض  طرفا اثلثا يُنسق إست

هناك حاالت تستدع  طرفا اثلثا فُكن حكيما يف إختيار  احلوار ما بينك وبني من حدث اإلختالف معه.
  تتطلب مشورة ومساندة. االوقات اليت حتتاج فيها اىل اإلستقاللية يف التصرف ويف األوقات اليت

 
 أنك:  ال يعينتذكر: هذا الكالم 

 ترضى ابلظلم. •
 أنك تسُكت على األذى الذي يقع عليك. •
لم املسساحمة والغفران ال تعين النسيان. إنتوه من الوقوع يف شوكة ومتاهة تنسيك الصراط املستقيم. وتذكر أن امل •

 ما أخربان الرسو  صلى هللا عليه وسلم. حر مرتني كاجلُ احلنيك )الذك ( ال يُلدغ من 
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ْفِلُس؟صلى هللا عليه وسلم: )) أتمل يف قو  رسو  هللا 

ُ
فقالوا: املْفلُس فينا من ال درهم له, وال   ((أَتْدُروَن ما امل

ذا، وأكل ما  هذا، إن املْفلَس َمْن أيي يوم القيامة؛ بصالة, وصيام, وزكاة، وأيي قد َشَتَم هذا، وقذَف ه))متاع, فقا : 
وسفك دم هذا، وضرب هذا، فُيعَطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فَنَيْت َحَسناتُُه   قول أن يُ ْقضى ما عليه   

 .((ُأِخَذ من خطاايهم؛ فطُرَِحْت عليه، مث يُْطرَُح يف النار
َمْن أَِمَنُه النَّاُس َواْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن  اْلُمْؤِمنُ م: ))صلى هللا عليه وسل مث أتمل هذا احلديث عن رسولنا الكرمي

 .((ِلَسانِِه َويَِدهِ 
 حاو  االي: ى ممن أيمنهم الناس ومييلون إليه؟نسع نتجنب أن نكون من فئة املفلسون، ويف نفس الوقت فكيف لنا أن

 
 ُكن لينا سهل املعشر.   ُكن بشوشا وموتسما يف وجوه االخرين. .1
 
 إحرتم الناس وعاملهم على مكانتهم، إحرتم الكوري وأعطف على الصغري. .2

 
  العفو عند املقدرة. .3

 
 . وال تتوع عثراهتم ال تنتقد االخرين .4

 
 إنصح ابلكلمة الطيوة اللينة يف السر. .5

 
 أحب ألخيك ما حُتب لنفسك. .6

 
 شجع االخرين وقف معهم: إفرح لفرحهم، وشاركهم يف حزهنم. .7

 
 تم، وال تغتاب، وال تؤذي االخرين.ال تسب، وال تش .8
 ال تسرق، وال تقتل، وال تظلم.  .9

 متلق.إمدح الصفات احلسنة يف من حولك من غري إطراء أو  .10
 أعط  أصحابك هدية، وُقل هلم أنك حتوهم يف هللا. ))هتادوا حتابوا(( .11

 

http://www.alukah.net/


 

 94 سجى رايض صاحل

  www.alukah.net  األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 
 

 
يُن النَِّصيَحةُ )قا  صلى هللا عليه وسلم: ) َّللَِِّ َوِلِكَتابِِه َوِلَرُسولِِه َوأِلَئِمَِّة اْلُمْسِلِمنَي ))؟ قَاَ : )ثالاث( قُ ْلَنا: ِلَمنْ ((الدِ 

 . (َوَعامَِّتِهْم(
النصيحة تعين اإلخالص يف حقوق املنصوح له مع احملوة الصادقة اخلالية من املصاحل، أي أنك تنصحه لوجه هللا تعاىل. قا  

النصيحة فيه داللة صرحية على وجوب وأمهية النصيحة وأهنا تشمل   العلماء أن قو  الرسو  صلى هللا عليه وسلم أن الدين
 كل خصا  اإلسالم واإلميان واإلحسان.

 أنواع النصيحة
وهنا النصيحة تكون يف اإلخالص يف عوادة هللا تعاىل وحده من دون أي إشراك واإلميان يف صفاته النصيحة هلل تعاىل:  اوال:

 ئه ورهوة وخوفا من عذابه وعقابه. وأمسائه احُلسىن رغوة يف رمحته وعطا
 ومعىن النصيحة هنا أي ُحب القران العظيم وتعظيمه والسع  على حفظه وتدبر معانيه. النصيحة لكتاب هللا تعاىل: اثنيا:
 أي طاعة أوامره واإلبتعاد عن نواهيه وإتواع ُسنته، وجعله أو  ُقدوة لنا يف النصيحة للرسول صلى هللا عليه وسلم: اثلثا:
 . والناس أمجعني(( وأهله وماله وولدهال يؤمن أحدُكم حىت أكون أحب اليه من نفسه ياتنا. قا  صلى هللا عليه وسلم: ))ح

أي ابلدعاء هلم ابلصالح وإعانتهم على تطويق شرع هللا وإجتماع كلمة املسلمني. وينصح  النصيحة ألئمة املسلمني: رابعا:
 الشمل وضياع الكلمة. ملصلحة املسلمني  وإجتنااب لتشتتسلمني يف السر حتقيقا العلماء أن النصيحة تكون ألئمة امل

أي أن حُيب املسلم ألخيه املسلم ما حُيب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه، وأن يعينهم النصيحة لعامة املسلمني:  خامسا:
 على أوجه احلق، واإلبتعاد عن الطريق املعوج.

 

 شروط النصيحة
 ون النصيحة خالصة لوجه هللا تعاىل، فال يكون غرضه أن يظهر علمه أو أن حُيرج املنصوح.أن تك اإلخالص: .1
إحرص أن تكون النصيحة يف السر إن أمكن حىت ال يتحرج املنصوح أو يستكرب ويعاند يف  املكان والزمان: .2

 خطأئه.
لسالم اىل أكرب طاغية على تذكر أن هللا تعاىل أرسل موسى وهارون عليهما ا الكلمة الطيبة الغري اجلارحة: .3

ًنا األرض يف زماهنما، ومع ذلك أمرمها ابللني والرفق، قا  تعاىل: }اْذَهَوا ِإىَل ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى . فَ ُقوال َلُه قَ ْوال لَي ِ 
 .44-43َلَعلَُّه يَ َتذَكَُّر أَْو خَيَْشى{ طه 

نتظر إمتثا  مستلمها فال تلوم وال تعتب : أن تتذكر أن واجوك هو أن تنصح الشخص وليس أن تلك وعليك .4
 .أو العمل هبا وال ُتكره املقابل على أخذ النصيحة

 النصيحة

 لل!!
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  الكالم أبحسن احلديث. .1
 الكالم بصوت رقيق لني وجتنب الصوت العايل.  .2
 وذكر االخرين ابلسوء.والغيوة أالسب والشتم عدم  .3
 تواضع يف احلديث وال ُتكثر الكالم عن نفسك. .4
)التناج  هو التهامس ما بني شخصني يف حضور شخص اثلث من دون مشاركته جتنب التناج   .5

 يف احلديث(.
 ال تُقاطع االخرين وإنتظر الفرصة للمشاركة يف احلديث او احلوار. .6
َر يف َكِثرٍي مِ ن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر  .7 جتنب اللغو والثرثرة واحلديث الغري مفيد. قا  تعاىل: }الَّ َخي ْ

رًا َدَقٍة أَْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح بَ نْيَ النَّاِس َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك ابِْتَغاء َمْرَضاِت اَّللَِّ َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأجْ ِبصَ 
 .114َعِظيًما{ النساء: 

َيُكونُوا ال تسخر من االخرين. قا  تعاىل: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قَ ْوٌم مِ ن قَ ْوٍم َعَسى َأن  .8
رًا مِ ن ُْهنَّ َوال تَ ْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َوال تَ َنابَ ُزوا  ُهْم َوال ِنَساء مِ ن نِ َساء َعَسى َأن َيُكنَّ َخي ْ رًا مِ ن ْ اِبألَْلَقاِب َخي ْ

 .11{ احلجرات:بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإِلميَاِن َوَمن ملَّْ يَ ُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
 إمسع للطرف االخر وأعطه من الرتكيز واإلهتمام ما تريده لنفسك. .9

إله إال أنت،  "سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن الإهن  جلستك بدعاء فض اجمللس:  .10
 أستغفرك وأتوب إليك".

 
 "خلق هللا تعاىل لنا أُذنني وخلق لنا فما واحدا حىت يكون ما نسمعه هو ضعف ما نقوله." 
 "فإن قٌلتها ملكتك أنت متلك الكلمة." 
 "ُقل خريا أو أصمت." 
 ".الكلمة الطيوة صدقة" 
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ما بني  والكالم كلمة احلوار تعين لُغة الرجوع عن الشئ اىل الشئ وإصطالحا تعين التحاور والتناقش
يحدث النقاش أو اجلدا  يف إثوات طرفني أو أكثر. واحلوار عادة يُقا  عندما خيتلف الطرفان على نقطة ما ف

 وجهة نظر كل واحد. 
 

 وللحوار أخالق واداب على املسلم أن يراعيها، ومنها:
 

 أن ال يكون هدفه من احلوار إثوات وجهة نظره تعاليا وتفاخرا. .1
أن يتكلم ابليت ه  أحسن. أتمل قو  هللا تعاىل ملوسى عليه السالم عندما أمره أن يذهب ألكرب  .2

: ملوسى وهارون تعاىلوأجرى فيها الفساد، قا   رضعصره، فرعون الذي إعتلى يف األطاغية يف 
ُر َأْو خَيَْشى{ طه:  فإن كان ، 44-43}اْذَهَوا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى. فَ ُقوال َلُه قَ ْوال لَّيِ ًنا لََّعلَُّه يَ َتذَكَّ

 هذا اللني والرقة موصى هبا يف فرعون فغريه أوىل.
 ع للطرف االخر مثلما تريد منه أن يسمعك. أن تسم .3
 ال ختجل من اإلعرتاف أبنك أخطأت، فاإلعرتاف ابخلطأ فضيلة.  .4
الغرض من احلوار هو مساع الطرفني لوعضهما والوصو  اىل احلقيقة وليست ه  منافسة يسعى فيها  .5

 الطرفان اىل الفوز.
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ناس ختتلف يف أمور عدة ألن هللا تعاىل خلقهم أجناس اإلختالف هو عدم اإلتفاق على أمر ما. وعادة ال
 وأقوام وهم خمتلفني يف الفهم واإلدراك واإلهتمامات.

 

 
 اداب اإلختالف:      

 
 ُحسن الظن ابلطرف االخر وعدم التسرع يف احلُكم على نية الطرف االخر. .1
 ني وحتكيم العقل والصواب يف احلكم.  الرأينب التشابه واإلختالف ما بنيالتفكر يف جوا .2
 ضوط النفس وعدم التعامل بعلوية وتكرب مع الطرف االخر. .3
 تقدير الطرف االخر ومساع رايه والتسامح معه. .4
 أن يتكلم الشخص عن علم وليس عن تعصب لرأي أو مذهب. .5

 أنا
 أنت

 بدال من أن نقول أنا أو أنت، تعال لنحاول أن نصل لكلمة :"نحن"!

 نحن

أنا مميز 

لذاتي ولست 

 بنسخة

أسمع  أنا

 للطرف اآلخر

اإلختالف 

 نعمة وليس

 نقمة!

 أدب اإلختالف
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 مهية العلم يف اإلسالم: أ

 ؟ ه  كلمة إقرأ أو  كلمة تنز  على رسو  هللا صلى هللا عليه وهو يف غار حراء أن كرت يوما يف احلكمة منهل ف
َرأأ (: }5-1قا  تعاىل يف سورة العلق ) اِبْسِم رَبِ َك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق. اقْ رَْأ َورَبَُّك اأَلْكَرُم. اقـأ

 .{َعلهَم اإَلنَساَن َما ملَأ يـَعأَلمأ . َعلهَم اَبلأَقَلمَ  الَِّذي
  ََّا يَ َتذَكَُّر أعلى هللا تعاىل من مقام املتعلمني، فقا  عز وجل: }ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن ِإمن

العلم يقود اىل اإلميان  يتفكروا ويتعلموا ألنملسلمات أن . لقد أراد هللا تعاىل للمسلمني وا9أُْوُلوا األَْلَواِب{ الُزمر: 
 عن يقني وليس إتواع فحسب.  رسخه يف القلبويُ 
  من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل هللا له طريقاً عليه من مكانة طلب العلم، فقا : ))أعلى الرسو  صلى هللا

 .((إىل اجلنة
 م، قا  تعاىل: }َوُقل رَّبِ  زِْدين ِعْلًما{ أمرهللا تعاىل الرسو  الكرمي ابن يدعو ابلزايدة يف العل

 اللهم علمين ما ينفعين،هللا عليه وسلم: )) . فكان من أدعية الرسو  صلى114طه: 
 .وأنفعين مبا علمتين، وزدين علما((

 إذا مات اإلنسان انقطع ارية: قا  صلل هللا عليه وسلم: ))العلم يعترب من أصناف الصدقة اجل
 .((إال من صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صاحل يدعو له عمله إال من ثالثة

 أداب طالب العلم: 
، أي أنه يتعلم ويرجو بذلك مرضاة هللا تعاىل والتقرب ة هلل تعاىلأن تكون نية الطالب خالص .1

 وال أن يكون الغرض أن يتعلم ويشتهر حىت يقو  الناس عنه إنه عامل.اليه 
 اسة والتعليم تتطلب الكثري من الصرب.على التعلم، فالدر  الصرب .2
 وعدم اليأس من الوصو  اىل الغاية. املثابرة .3
فالعلم هو من األمور املمدوح فيها أن ال يقتنع اإلنسان مبا وصل اليه وإمنا أن يسعى  ُحب العلم وعدم الشبع منه .4

و الرسو  الكرمي الفاهم لكل شؤون العلم وهدائما اىل املزيد. أتمل أمر هللا تعاىل لرسوله أبن يطلب الزايدة يف 
ن يطلب ويكافح يف طلب املزيد، فإن كان هذا حا  الرسو  صلى هللا عليه أبهللا تعاىل الدين، ومع ذلك أيمره 

 وسلم، فنحن أكثر حاجة اىل ذلك العلم.
لعلم، وتعل موا له تعل موا ا". أتمل يف كلمات ُعمر بن اخلطاب رض  هللا عنه: املعلم واملدرس وتقدير جهود إحرتام .5

 ."السكينَة والوقار، وتواضعوا ملن تعل مون، وليتواضع لكم من تُعلِ مون
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رََفنَي{  رَُفواأ َإنهُه اَل ُيَُبُّ الأُمسأ َربُواأ َواَل ُتسأ  [31]األعراف: }وَُكُلواأ َواشأ

 قول الطعام. غسل اليدين .1
اي غالم َسمِ  هللا، وُكْل بيمينك، : ))لعمر إبن سلمة وهو صغري :  قا  صلى هللا عليه وسلمالبسملة واألكل بيد اليمني .2

فإن نس  أن يذكر اسم هللا تعاىل يف أوله، فليقل: بسم ل أحدكم فليذكر اسم هللا تعاىل، إذا أك((. وقا : ))وُكْل مما يليك
 .((هللا أوله وآخره

 نار"."اللهم ابرك لنا يف ما رزقتنا وقنا عذاب ال :دعاء الطعامال تنسى  .3
ما مأل آدم  وعاًء شرَّا من بطنه، حبسب ابن آدم قا  صلى هللا عليه وسلم: )): عتدال وعدم اإلسراف يف األكلاإل .4

 عندما قا  أحد احلكماءوقد صدق  .((أكالت يِقْمَن صلوه، فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنَ َفِسه
 فتخسروا كثريا!" ،فتناموا كثريا ،فتتعبوا كثريا ،افتشربوا كثري  ،"ال أتكلوا كثريالطلوته: 

رِيَن َكانُوْا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي وََكاَن  قا  تعاىل: }. أو كوبك : أكمل ما وضعته يف إانئكاإلقتصاد وعدم التبذير .5 ِإنَّ اْلُمَوذِ 
 .27الشَّْيطَاُن لِرَب ِِه َكُفورًا{ اإلسراء: 

 هلا ة أنواع الفاكهة واخلضار ُكل واحدأتمل يف ونعمه اليت ال حُتصى. مثال: ق هللا تعاىلأتمل يف خل: التفكر يف خلق هللا .6
  !اخلالق العظيم لون وشكل وطعم خمتلف عن االخرى..سوحان هللا

 .يطعم كل جائع حمروم كما أطعمك وأكرمكيدمي النعمة، وأن  وأدعو هللا تعاىل أن فكر يف اجلوعان واحملروم .7
قا  تعاىل: }لَِئن َشَكْرمُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرمُتْ ومن مث الوالدين على النعم املوجودة على املائدة.   تعاىللقناعة وشكر هللاا .8

 .7ِإنَّ َعَذايب َلَشِديٌد{ إبراهيم: 
وال تتكلم وفمك مملوء  حاو  أن متضغ كل لقمة على حدة : إحرص على أكل الطعام الصح  لودنك.أداب عامة .9

دقيقة حىت يعط  إشارات للمعدة أن  20أن الدماغ حيتاج اىل  احلديثة ال تستعجل يف طعامك. تقو  الدراسات. عامابلط
أحرص على أن ال أتكل وأنت واقف أو مستلق ، فهو منايف للسنة وهو وضع غري صح  للتغذية قد شوع. اجلسم 
 السليمة.

ويت أو يف املدرسة فهذا أدعى للربكة يف الطعام، وزايدة : إحرص على األكل مع مجاعة سواء يف الاألكل يف مجاعة .10
 وحتسني العالقات اإلجتماعية والصداقات.

من أكل طعاًما ))فإنه جلب للمغفرة وأدعى لدوام النعمة. قا  النيب صلى هللا عليه وسلم:  الُدعاء ما بعد الطعامال تنسى  .11
احلمد هلل وقا : ))  .((ين وال قوة. غفر له ما تقدم من ذنوهفقا : احلمد هلل الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حو  م

 .((الذي أطعمنا وسقاان وجعلنا مسلمني
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ه  ملكية خاصة ابلفرد أي أن له حق التصرف فيها من حيث الويع والشراء واإلنتاج والتطوير وغريه. مثا   امللكية اخلاصة:

. وامللكية اخلاصة أيضا ركات اخلاصة، وغريه من احملالت والصناعات احلرةامللكية اخلاصة الويوت، واملزارع، واحلقو ، والش
 .تشمل الكمويوتر واهلاتف الشخص ، وعنوان الربيد اإللكرتوين أو احلساابت اخلاصة على االنرتنت

  
  :أدب إحرتام امللكية اخلاصة

فهذا كفيل أبن جُينوك التدخل يف  يه(( يعنمن ُحسن إسالم املرء تركه ملا القو  الرسو  صلل هللا عليه وسلم: ))إعمل ب
 .شؤون االخرين ما مل يطلب الشخص مساعدتك

 
 

. مثا  أو مؤوسسات وشركات خاصة ولكن متلكها وتديرها احلكومة ه  ملكية ميلكها ُكل أفراد اجملتمع، امللكية العامة:
واملواصالت العامة مثل القطارات  ات احلكومية،امللكية العامة ه  الشوارع، والوناايت، واملدارس احلكومية، واملستشفي

 وغريها. والطائرات والواصات، والتلفوانت العامة، واملتنزهات،
 

 أدب إحرتام امللكية العامة:
  تفهم فائدة املرافق واملؤسسات والونيات املتوفرة سواء من مدارس ومستشفيات وشركات وغريها، وأهنا أسست من

 أجل خدمة اجملتمع. 
 نك برعاية هذه املؤسسات والوناايت فإنك ُتساهم يف إطالة ُعمرها وخدمة أكرب عدد من الناس، فأحرص  تذكر أ

 ُتكسر يف أروقتها، أو ترم  األوساخ يف جوانوها، أو تتلفها وتشوه هيئتها. ال ُكل احلرص على أن
 عمله، ففكر قول أن تشرع يف على ُكل عمل ت )من قول هللا تعاىل أوال ومن مث من املسؤولني( تذكر أنك حُتاسب

 متزيق كتاب املكتوة العامة، أو تكسري الُكرس  يف املدرسة، أو اللعب يف األجهزة الطوية يف املستشفى. 
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 الطريق هو حق عام لكل فرد من أفراد اجملتمع، وابلتايل، فإن هناك ادااب البد من مراعاهتا:

ُتطعم الطعام، وتقرأ ))رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم: أي اإلسالم خري؟ قا : ورد أن رجاًل سأ  ال .رد السالمالتبسم و  .1
 .((السالم على من عرفت ومن مل تعرف

 
كم واجللوس على الطرقات)). قا  عليه أفضل الصالة والسالم: ابجللوس يف منتصفه عدم قطع الطريق .2 . ((إاي 

فإذا أبيتم إال اجملالس فأعطوا الطريق ))دث فيها. قا : فقالوا )أي الصحابة(: ما لنا بد  إمنا ه  جمالسنا نتح
غضي البصر، وكفي األذى، وردي السالم، واألمر ابملعروف، والنهي عن ))ا. قا : وما حق الطريق؟ قا : ((حقه

كذلك على املسلم أن يسعى أن ميش  يف الطريق املخصص للمش  وجتنب السري على احلشيش . ((املنكر
 .والرمل والنوااتتأ

 
. قا  أي إزالته إن أمكن عن الطريق مط األذى. بل األفضل للمسلم أن يسعى اىل عدم رمي األوساخ يف الطرقات .3

إله إال هللا، وأدانها إماطة  العون او بضعون وستون شعوه فأفضلها قو : االميان بضع وسوصلى هللا عليه وسلم: ))
 .((االذى عن الطريق,واحلياُء شعوُة من اإلميان

 
قا  تعاىل: } َوال مَتِْش يف اأَلْرِض َمَرًحا ِإنَّ اَّللََّ ال  واملش  بتكرب يف الطريق، وإمنا املش  بتواضع وإعتدا . دم التبخرتع .4

-18ان: لُقم حيُِبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍ  َفُخوٍر. َواْقِصْد يف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اأَلْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمرِي{
19 . 

 
صلى عليه وسلم عن ذلك يف  أماكن مش  الناس أو يف الظل كما هناهنا الرسو و  املكاانت العامة عدم التبول يف .5

 . ((ات َُّقوا اللعانني؛ الَِّذي يَ َتَخلَّى يف َطرِيِق النَّاِس َأْو يف ِظلِ ِهمْ قوله: ))
اإلخالق احلسنة سواء للنساء أو الرجا  صغارهم وغض الوصر من  عن أمور الناس وشؤوهنم اخلاصة. غض البصر .6

 وكوارهم.
 

سلم مسؤو  عنها أمام هللا تعاىل. هل تعلم أن بعض ع األزهار، األشجارعدم قط .7
ُ
، أو الشجريات، فإن امل

الولدان تُغرم قاطع الورد مبوالغ نقدية هائلة، وهذا القانون ما كان إال سعيا من احلكومة/ الدولة اىل توفري 
  رع النظيفة واجلميلة املنظر للناس حىت يتمتعوا هبا.الشوا

 
قا  هللا سوحانه وتعاىل: }َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت بَِغرْيِ  .إللتزام بقوانني املرور والسري وعدم إيذاء االخرينا .8

. وعن عودهللا بن عمرو بن العاص رض  هللا عنهما: أن رجاًل 58{ األحزاب:َما اْكَتَسُووا فَ َقِد اْحَتَمُلوا بُ ْهَتاانً َوِإمْثاً مُِّويناً 
 .((لسانه ويده: ))من سلم املسلمون من سأ  الرسو  : أي املسلمني خري؟ قا 
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هو طلب اإلذن سواء لدخو  بيت، أو غرفة، او جمالسة جملس، أو مشاركة حديث، أو إبداء الرأي يف جمالس اإلستئذان 

 الناس.
 ؟رفة املغلوق ابهباغُ الملاذا شرع هللا تعاىل ورسوله اإلستئذان قول الدخو  اىل الويت أو قول الدخو  اىل  ؤال:س

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 اإلستئذان: أدآب

 
أي أنك عندما تطرق  ئذان ثالث فإن أذن لك وإال فإرجع((اإلستقا  الرسو  صلى هللا عليه وسلم: )) .1

 يف الطرق بعد ذلك.أو ُتصر الواب، وحتاو  ثالث مرات، يعين هذا األمر أن ترجع وأن التُلح 
 صحاب الويت أو الُغرفة أبن يفتحوا الواب.طرق الواب بُلطف وعدم الصراخ على أ .2
عدم حماولة التلصلص أو التطفل من أستار الويت حملاولة معرفة ما إن كان أصحاب الويت فيه أو  .3

 حماولة معرفة ما يفعلون فهذا من التحسس والتجسس الذي هنى عنه الرسو  صلى هللا عليه وسلم.
 أان".أن يقو  إمسه تعريفا بشخصه بدال من أن يقو  " .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آية اإلستئذان

.يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِليَْستَأِْذنُكُم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم }

اٍت ِمن قَْبِل َصالِة  َوالَِّذيَن لَْم يَْبلُغُوا اْلُحلَُم ِمنُكْم ثاَلَث َمرَّ

َن الظَِّهيَرِة َوِمن بَْعِد َصالِة اْلفَْجِر َوِحيَن تََضعُوَن ثِيَ  ابَُكم م ِ

اْلِعَشاء ثاَلُث َعْوَراٍت لَُّكْم لَْيَس َعلَْيُكْم َوال َعلَْيِهْم ُجنَاٌح 

 ُ افُوَن َعلَْيُكم بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ بَْعَدُهنَّ َطوَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ا بَلََغ األَْطفَاُل ِمنُكُم اْلُحلَُم َوإِذَ . لَُكُم اآليَاِت َوَّللاَّ

ُ لَُكْم  فَْليَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأْذََن الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   .59-58النور:  {آيَاتِِه َوَّللاَّ
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 الغضب أنواع: 

وهو الغضب عندما تُواح احلُرمات وتنتهك حمارم هللا. عن عائشة رض  هللا عنها، قالت : "ما  :غضب حممود .1
وما  ،وال خادما إال أن جياهد يف سويل هللا ،وال امرأة ،ضرب رسو  هللا صلى هللا عليه وآله وسلم شيئا قط بيده

 .ن صاحوه إال أن ينتهك ش ء من حمارم هللا فينتقم هلل عز وجل"نيل منه ش ء قط فينتقم م
 

ا بني الرجا  والنساء وإنتشار عندما يُدافع املرء عن أمور هنى عنها هللا تعاىل مثل التربج واخللوة م وغضب مذموم: .2
 غاين الرذيلة وغريه.األ
 

أن جارية  يُذكرذه القصة الطريفة: وهو الغضب يف أمور ليس فيها معصية هلل تعاىل. أتمل يف ه وغضب مباح: .3
تهيأ للصالة , فسقط اإلبريق من يد اجلارية على رض  هللا عنهما جعلت تسكب عليه املاء , لي لعل  بن احلسني

 يقو  :}َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ{ فقالت اجلارية : إن هللا عز وجل ،يهاوجهه فشجه , فرفع عل  بن احلسني رأسه إل
ُ وَ . قالت : } "قد عفا هللا عنك"فقا  هلا :  . قالت }َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس{ "كظمت غيظ قد  "فقا  هلا :  اَّللَّ

 ."اذهيب فأنت حرة"قا  : حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي{
 

 

عند الغضب، إسأل نفسك 

 َالث أسئلة

 

. كيف أتعامل مع غضبي 3

 وأسيطر عليه؟

 

. لماذا أنا غاضب لهذا 2

 السبب؟

 

ما هو الشئ الذي يُثير  .1

  غضبي؟
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  َزغَ من الشيطان الرجيم وإستعذ ابهلل تعاىل كعصابأمتالك نََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زٌْغ فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ : قا  تعاىل: }َوِإمَّا يَ ن ْ
 .36ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم{ فصلت:

 
   إذا غضب أحدكم وهو ديث الرسو  صلى هللا عليه وسلم: ))عمال حب أو جملسك حالكوضع  غري

 . ((قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع
 

 وإمنا تطفأ يطان ؛ وإن الشيطان خلق من النارإن الغضب من الشوسلم: ))قا  صلى هللا عليه  :توضأ ،
   .((النار ابملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

 
 كأنه انر أو  ما حُترق حُترق صاحوها.   فكر يف الغضب 

 
 ((علموا وبشروا وال تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكتقا  الرسو  صلى هللا عليه وسلم: )) كوت:الس. 

 
 من العشرة اىل الصفر. تعد األرقام تنازلياوحاو  أن  نفسا عميقا ُخذ 

  
 أو تضرب أحدا حىت وإن كان احلُق ال تستخدم يدك بطريقة متحضرة للتعوري عن غضوك و  إستعمل كلماتك

 معك.
 
 أو رايضة السواحة ،لركضسواء كانت رايضة املش ، ا إلعب الرايضة ،

 أو اليوغا
 غريها.

 
 به. تكلم مع شخص تثق 

 
 إنفعاالتك. سيطرة على غضوك أن ُيساعدوك يف ال ممن تثق هبم يف املساعدة إطلب 

 
 

0-10  
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 هناك معنيان لإلجيابية:

أن يكون اإلنسان املسلم متفاعال مع ما حوله من أمور هُتمه وهُتم دينه وأمته وأن يكون له دور هادف يف  املعَن األول:
 اجملتمع. مثا  ذلك:

 عن املنكر. مر ابملعروف وينهىأي أن يكون املسلم ممن 
 .أن يسعى اىل املساعدة وتقدمي العون لالخرين بدون اإلنتظار اىل أن يُطلب منه ذلك 
  يقو  كلمة احلق ويسعى يف نصرة احملتاج. أن 

 ماذا تعين هذه املقولة: بدال من لعن الظالم فلنوقد مشعة؟
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
. : أن يكون اإلنسان املسلم متفائال مبا يعطيه هللا تعاىل وأن ينظر اىل األمور مبقياس التفائل وعدم التشائمواملعَن الثاين

 ومن ذلك:
 وإستقول الناس إببتسامة. كن بشوشا 
  فإن هللا تعاىل عند ُحسن ظن عوده به. حسن الظن ابهلل تعاىلأتفائل ابخلري و 
  ُأن أفعل كذا وكذا! نعم أان أستطيعل عند ُكل منعطف من حياتك: ثق بنفسك، وق 
 ان أتخذ ابألسواب وتسعى يف األرض أمميز الفرق ما بني التوكل على هللا تعاىل  وما بني التواكل. التوكل هو أ 

 هو اجللوس والتقاعس عن حماولة الوصو  اىل اهلدف.فالتواكل 
 ماذا تعين هذه املقولة: إنظر اىل الكوب على أنه نصف مملوء وليس على أنه نصف فارغ؟

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
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 اإلحرتام هو تقدير قيمة وأمهية الشئ أو الشخص. ومن أوجه اإلحرتام:
 

 أربع عيون و أبوفقري، أ مسني، قصري، رين:سواء التعليق على شكل االخخرين جتنب السخرية واإلستهزاء ابآل 
ُهْم َوال    تعاىل: }أو غريه. قا (نظارات) رًا مِ ن ْ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قَ ْوٌم مِ ن قَ ْوٍم َعَسى أَن َيُكونُوا َخي ْ

رًا مِ ن ُْهنَّ َوال تَ ْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َوال تَ َنابَ ُزوا اِبألَْلَقاِب بِْئَس االِ  ُق بَ ْعَد ْسُم اْلُفُسو ِنَساء مِ ن نِ َساء َعَسى أَن َيُكنَّ َخي ْ
 .11اإِلميَاِن َوَمن ملَّْ يَ ُتْب َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن{ احلجرات: 

 فإن كان الشخص ذا إعاقة جسدية أو تعليمية أو ذهنية، ومهاراهتم ال تستنقص من االخرين لنقص يف قدراهتم ،
 .فهذا أمر قضاه هللا تعاىل عليه وليس له ذنب يف ذلك. تذكر أن الكما  هلل وحده

 .إحرتام خصوصية االخرين فال تنظر أو تتجسس على أمور االخرين وشؤوهنم اخلاصة 

 كيف تكسب اإلحرتام؟
 إحرتم نفسك حيرتمك اآلخرين. .1
 إعرتف أبخطائك وتعلم منها. قا  أحد احلكماء: "اإلعرتاف ابخلطأ فضيلة". .2
لتزامك هبذه األمور يزيد من إحرتام ضع لك قوانني تضوط هبا نفسك وحتكم هبا ُحسن تصرفاتك وإلتزم هبا، فإن إ .3

 الناس لك.
 ُقل وأفعل ما تقو  وال تكون من الذين أيمرون الناس مبا ال يفعلون هم أنفسهم. .4
 عامل الناس كما حُتب أن تُعامل. .5
 إحرتم الكوري وأعطف على الصغري كما أمران بذلك الرسو  صلى هللا عليه وسلم. .6
 لالخرين وأعطهم إهتمامك. وأنصت أصغ  .7
 إحرتم مشاعر صاحوك أو من تكون معهم فإحرص أن تفرح لفرحهم وحتزن حلُزهنم. .8
 إحفظ أعراض الناس فال تتكلم عن أخالقهم وسلوكياهتم من غري علم ومن غري حاجة.إبتعد عن الغيوة والنميمة و  .9

 إلتزم ُحسن اخلُلق فهذا من أسرع الطرق إلكتساب إحرتام الناس لك. .10
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 الثناء ملن هو أهل له وإعرتاف بنعم هللا تعاىل. الُشكر هو إعطاء

 ملن يُعطى الُشكر؟
 { :أوال هلل تعاىل: قا  تعاىل يف حُمكم كتابه الكرمي  }وما ِبُكْم ِمْن نعَمٍة َفِمَن هللِا

 . 34وإْن تَ ُعدُّوا نِعَمَة هللِا ال حُتصوهْا{ إبراهيم:  . وقا  تعاىل: }53النحل: 
  ة والسالم فهو من علمنا ديننا.عليه أفضل الصال الرسو 
 اجلدين.الوالدين ، 
  علم

ُ
درس أو امل

ُ
 . امل
 واألصدقاء الناس. 

 شُكر؟ال أنواع
 { :الُضحى:  ُشكر اللسان: قا  تعاىل }لى هللا عليه وسلم: ))التحدث . وقا  ص11وأمَّا بنعَمِة ربِ َك فَحدِ ْث

 بنعمة هللا ُشكر((.
 ابلشكر ابلعمل فُتصل  وتشكر هللا تعاىل على النعم اليت أسوغها عليك.  ُشكر اجلوارح: أي أن تقرن اإلحساس

أتمل يف هذه الكلمات: روت السيدة عائشة رض  هللا عنها قالت: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقوم من الليل 
ر ؟ قا : ))أفال ا تقدم من ذنوك وما أتخحىت تنفطر قدماه، فقلت له: ملَ تصنع هذا اي رسو  هللا وقد ُغفر لك م

 .أكون عوداً شكوراً((
 .ُشكر القلب: وهو أن تستحضر أن النعم اليت بنا ه  ُكلها من هللا تعاىل 

 يت:هال جربت اآل
 على نعمه ظاهرة وابطنة. تعاىل هلل أو سجود الشكر هال صليت صالة الُشكر .1
أصوح يب من نعمة أو أبحٍد من من قا  حني يصوح: اللهم ما   عليه أفضل الصالة والسالم: ))الُدعاء: قا .2

ذلك حني  خلقك فمنك وحدك ال شريك لك، فلك احلمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قا  مثل
 .ميس  فقد أدى شكر ليلته((

 جزاك هللا ُكل خري لُكل شخص أسدى إليك معروفا مهما صغر أو كرب.تعلم أن تقو :  .3
 إعطاء هدية لوالديك من دون مناسوة. .4
 وقت حاجتك اىل من يسمع إليك. ديقك على مساعه لك عنُشكر صد .5
 ، وغريهم. لعامل الربيد لطويوك، إرسا  بطاقة ُشكر .6
 ُشكر موظف املكتوة ملساعدتك يف إجياد الُكتب اليت تريدها للوحث يف موضوعك. .7
ك كرما أكرمك هللا ( لك يف ُكل ليلة وأن تذكر ولو يف نفس!هل جربت أنت تُعد نعم هللا تعاىل )ولو أهنا ال حُتصى .8

 به.
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 نعم هللا تعاىل
، وعلى الرغم من أننا ال نستطيع أن حُنص  34}وإْن تَ ُعدُّوا نِعَمَة هللِا ال حُتصوهْا{ إبراهيم:  قا  تعاىل:

نعم هللا تعاىل علينا، إال أننا من املمكن أن نتفكر هبا ونشكر هللا تعاىل عليها آملني أن يُدميها علينا. حاو  أن أن 
 ص  أكرب نعم أنعمها هللا تعاىل عليك. النعمة األوىل قد ُكتوت لك.حتُ 

 

10.  

9.  

8.  

7.  

6.  5.  

4.  

3.  

2.  

1.  

 نعمة 

 اإلسالم

نعم هللا 

تعالى علي: 

 الحمد لل!!
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. قا  صلى هللا أو غريه القناعة ه  الرضا واإلكتفاء مبا قسمه هللا تعاىل سواء كان هذا يف املا  او الرزق او الصحة
عط  أفمن "القناعة كنز ال يفىن"  قا  احد احلكماء:. و هللا مبا ااته(( زق كفافا، وقن عهقد أفلح من أسلم، ورُ عليه وسلم: ))

 القناعة والرضا فقد أعط  الكثري...
 

هللا سوحانه  "ب بوساطة: "الواجلوا هل القناعة تعين أن نلغي الطموح وأن نكتفي مبا عندان؟ وقد يتسأ  الوعض:
"إن . إمسع ملا قاله عمر بن عود العزيز خامس اخللفاء الراشدين: ولناونتقدم وأن نتعلم ونعلم من ح وتعاىل يريد لنا ان نتطور

 ل نفسا تواقة، متنت اإلمارة فنالتها، ومتنت اخلالفة فنالتها، وأان االن أتوق اىل اجلنة وأرجو أن أانهلا".
  

 املزيد.ق حتقي: العلم وعمل اخلري، فهنا املؤمن مأمور أن يسعى يف القناعة حممودة يف كل شئ إال إثنني 
 قسميت ونصييب من دون السع  اىل القو  أنه هذه ه  وه  الرضوخ حلظك من الدنيا و  :إايك والقناعة السلبية

 ر وتغيري حالك من حا  اىل أحسن منه.يتطو ت
 فهذه حفرة إن زللت ووقعت فيها، خسرت الكثري... فإن كان والبد فإنظر  إايك ومقارنة حالك حبال االخرين

حظا منك يف الدنيا )املا  والصحة واملنصب( حىت حتمد هللا تعاىل على نصيوك وإنظر اىل من   اىل من هو أقل
 .حىت جتعله قدوة لك حتذو حذوه كان أكثر حظا منك يف االخرة )اي العوادة والعلم والتقوى والعمل الصاحل(

  ُأتمل و  18حُتُْصوَها ِإنَّ اَّللََّ َلَغُفوٌر رَِّحيٌم{ النحل:  قا  تعاىل: }َوِإن تَ ُعدُّوْا نِْعَمَة اَّللَِّ الَ  د نعم هللا تعاىل عليك:ع
{ إبراهيم: َإنه اإَلنَساَن َلظَُلوٌم َكفهارٌ  َوَإن تـَُعدُّواأ نَعأَمَت اّلِلَه اَل حُتأُصوَها َوآاَتُكم مَين ُكلَي َما َسأَلأُتُموهُ قوله الكرمي: }

نكر 34
ُ
فكر بكل النعم الظاهرة والواطنة: نعمة الوصر واحلواس، نعمة . هلا وكلمة كفور هنا تعين اجلاحد للنعمة امل

، نعمة العلم والقدرة على الذهاب اىل املدرسة، نعمة االهل واحملوة ما والتلذذ به الطعام والقدرة على أكل الطعام
 . ، ونعمة األمن واألمان واإلستقرارالتشرد يف الشوارع بني األهل، نعمة الويت وعدم
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 هناك بعض األمور اليت جيب على املسلم صغريا وكوريا أن حياو  أن يراعيها عند النوم:
 

 واالستعداد ليوم الغد. ،اإلستعداد للنوم: تغيري املالبس، فرش األسنان .1
 ية الكرس .أدعية املساء وقراءة املعوذات وآ .2
 اإلستلقاء على اجلانب األمين وجتنب النوم على الوطن. .3
َك رَبَـيي َوَضعأـُت َجنأـيب)): دعاء النومقراءة  .4 َت  ،اَبمسَأ َوَبَك َأرأفـَُعـه، فََإن َأمأَسـكأ

ها َفظأـها مبـا حَتأَفـُظ بَه َعبـاَدَك الصيـاحَلـني ،نـَفأسـي فارأَحـمأ  .((َوَإنأ َأرأَسلأتَـها فاحأ
 التعود على النوم املوكر حىت تستطيع أن تستيقظ لصالة الفجر وبركتها. .5
مراجعة النفس وحماسوتها على ما عملت أو قصرت: "حاسب نفسك قول أن  .6

 حُتاسب".
ـياان بـَعأـَد ما َأماتَـنا َوإليه قراءة دعاء اإلستيقاظ من النوم:  .7 ـُد ّلَِلَي اليذي َأحأ "احلَمأ

 النُّـشور".
إعادة ترتيب السرير بعد هتويته. تعلم أن املسلم نظيف ومرتب ومسؤو  عن هندامه  .8

 .غرفته ابلشكل الالئق وترك
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 ؟: ))النظافة من اإلميان((يعين ماذا  

___________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 النظافة يف اإلسالم:

 ضوء لُكل صالة.و الطهارة و ابل : وجند هذا اإلهتمام من إهتمام اإلسالمنظافة اجلسد .1
: إقتداءا برسو  هللا عليه أفضل الصالة والسالم الذي ورد أنه مل يتسخ له ثوب وأنه علق نظافة اهلندام واملالبس .2

 .ا بقوله: ))أما كان هذا جيد ما يغسل به ثوبه((على من كان ثوبه متسخ
 ومتشيطه. نظافة الشعر .3
إستحوابه كُسنة من  وقا  حو  ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب))قا  صلى هللا عليه وسلم:  :نظافة األسنان .4

 . ((لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل وضوءُسنن الوضوء ))
إن هللا طيب حُيب الطيب، نظيف حُيب النظافة، كرمي حُيب الصالة والسالم: ))قا  عليه أفضل  نظافة املنزل: .5

 والفناء هو حوض الدار. .((أفنيتكم الكرم، جواد حُيب اجلود، فنظفوا
 والنظافة بعد احلدثني األكرب واألصغر. الطهارة .6
اإلميان بضع وسوعون شعوة أو بعض وستون قا  عليه أفضل الصالة والسالم: )) :والشوارع  نظافة الطريق .7

 .((ميانشعوة، فأفضلها قو  ال إله إال هللا وإدانها إماطة اإلذى عن الطريق، واحلياء شوعة من اإل
ُعرضت عل   أعما  أميت حسنها وسيئها، فوجدت يف حماسن قا  صلى هللا عليه وسلم: )) :نظافة املسجد .8

والنخامة ه   ((أعماهلا األذى مياط عن الطريق، ووجدت يف مساوئ أعماهلا النخامة تكون يف املسجد ال ُتدفن
 الوصاق أو الولغم. 

 افظ على جسمه نظيفا حفظا من األمراض والعدوى. : وه  مسؤولية املسلم أن حيُ الصحيةالنظافة  .9
هللا تعاىل الذي يطلع على القلوب، وه  نظافة قلوك من احلسد والُكره : وه  عالقتك مع نظافة القلب .10

 ومساوئ األخالق.
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ة والسالم ه  عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الصالة كما أعلمنا الرسو  عليه أفضل الصال
  الدين.

 
 وللصالة أدآب، من بعضها ما يلي:

 ن الصالة، بل األحرى اإلقوا  بشوق وفرح اىل الصالة وإستحضار القلب أبنك تُقابل رب العزةعدم التكاسل ع .1
ا كان يقو  لوال  رض  هللا عنه: عليه وسلم أسوة حسنة عندم. ولنا يف رسو  هللا صلى واجلربوت والرمحة واملغفرة

 ومل يُقل أرحنا منها. ))أرحنا هبا((
 اإلستعداد للصالة سواء من حيث الوضوء ولوس امللوس احلسن والتهئ اجلسدي والنفس  هلذا الرُكن العظيم. .2
الديك من حيث نقره للحووب، اإلطمئنان يف الصالة وعدم العجلة أثناء الصالة حىت ال تكون صالتنا كصالة  .3

 وإمنا علينا أن نتأىن يف الصالة حىت يسكن ُكل موضع اىل موضعه قول التحو  من ركوع اىل سجود أو غريه.
كما قا  تعاىل يف سورة املؤمنون: }َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن. الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم   اخلشوع يف الصالةإستحضار  .4

 َخاِشُعوَن{.
 الة على وقتها والتفكر يف الكلمات اليت تقوهلا وأنت واقف ما بني يدي هللا عز وجل.الص .5
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 أمهية احلياء:
احلياء هو أن خيجل الشخص من اخلطأ أو العيب فينهى نفسه أو تتعاىف نفسه عن 

اإلميان بضع وستون (( وقا : ))احلياءلًقا، وإن ُخلق هذا الدين إن لكل دين خُ قا  عليه أفضل الصالة والسالم: )) إرتكابه.
. ويف حديث اخر قرن الرسو  صلى هللا عليه وسلم احلياء ابإلميان كأهنما قرينان أو ((شعوة، واحلياء شعوة من اإلميان

 .((احلياء واإلميان قُ َراَنء مجيًعا، فإذا رُِفَع أحدمها رُِفَع اآلخر): فقا  صديقان ال يفرتقان،
 أنواع احلياء:

 والتوبة اليه والرجوع اليه  وهنا هو إستحضار هللا عز وجل يف حياتنا وتصرفاتنا تعاىل:و  سبحانه ياء من هللااحل
قا  النيب صلى هللا عليه وسلم: . متعن يف هذه احلديث الكرمي: خجال وحياء من أن نذنب أو نُقصر حبق عوادته

ليس ذاك، ولكن ))، إان نستح  واحلمد هلل، قا : : اي رسو  هللا، فقا  الصحابة((استحيوا من هللا حق احلياء))
االستحياء من هللا حق احلياء: أن حتفظ الرأس وما َوَعى، والوطن وما َحَوى، وْلتْذكر املوت واْلِوَلى، ومن أراد 

 .((اآلخرة ترك زينة احلياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من هللا حق احلياء
 سرت  ومراعاة مشاعرهم وأحاسيسهم. وأيضا احلياء يف ء يف التعامل والكالم معهمسواء احليا :احلياء من الناس

 العورة يف حضرهتم. 
 من أعظم الطُرق وأسهلها لتطبيق احلياء يف حياتنا:

 " أن يُعلم املسلم نفسه أن يغض الوصر وأن ُيكثر من هذا الُدعاء: "اللهم ُغض بصري وحصن فرج. 
  رتك وأن ال تتعرى ولو ما بينك وبني نفسك.أن تسرت عو و علم نفسك احلشمة 
  .علم نفسك أن حترتم جسدك وما أعطاك هللا إايه من مفاتن 
   على  اإلابحية أو املشووهة املواقعفع عن مشاهدة األفالم، واملسلسالت الرخيصة أو اإلطالع على اجملالت و تر

 اإلنرتنيت املويحة لألعراض واخلادشة للحياء.
  على احلياء ويُطوقه حىت يُعني بعضكم الوعض.أحط نفسك مبن حيرص 

 
 احلياء ال مينع قو  احلق. 
 احلياء ال مينع طلب العلم. 
 احلياء ال يعين الُسكوت وعدم الكالم. 
  السماح لالخرين ابلتعدي على حقوقكاحلياء ال يعين. 
  تخذه ُحجة لعدم اخلوض يف جتارب جديدة.ت يعين أناحلياء ال 
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احلوس واملنع، أما إصطالحا فهو يُطلق على حوس النفس ومنعها من التشك  والتذمر من  الصرب لُغة يعين 
مصائب ومتاعب الدنيا ومهومها اىل أحد غري هللا تعاىل. وهنا املنع عن الشكوى يكون ألحد غري هللا تعاىل، أاما هللا عز 

ك وبثك كما فعل نيب هللا تعاىل يعقوب عندما وجل فيمكن لك أن ترمت  بني يديه وتدعوه خوفا وتضرعا وأن توث له ُحزن
 فقد ولده.

 
 ومن األمور احملفزة على الصرب ومرارته، التأمل يف كالم هللا تعاىل ويف ُسنة رسوله الكرمي: 

 
 :وقا : }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ، 45الوقرة: {َواْسَتِعيُنواْ اِبلصَّرْبِ َوالصَّاَلِة َوإِن ََّها َلَكِوريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنيَ }قا  تعاىل

َ لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن{ آ  عمران:  . 200اْصربُواْ َوَصاِبُرواْ َورَاِبطُواْ َوات َُّقواْ اَّلل 
 

 ُلَونَُّكْم ِبَشْ ٍء مِ َن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص مِ َن اأَلْمَواِ  َواألنُفِس َوال ثََّمرَاِت َوَبشِ ِر الصَّاِبرِيَن. أتمل قو  هللا تعاىل: }َولَنَ و ْ
ُهم مُِّصيَوٌة قَاُلوْا  . أُْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِ ن رَّهبِ ِْم َوَرمْحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم َإانه ّلَِلَه َوَإانه َإلَيأَه رَاَجُعونَ الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ

 . 157-155اْلُمْهَتُدوَن { الوقرة: 
 

  عجوا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري وليس ذاك ألحد إال للمؤمن إن هللا صلى هللا عليه وسلم: )) رسو  إمسع لقو
 . إن أصابته ضراء صرب فكان خريا له((أصابته سراء شكر فكان خريا له و 

 
 ففيها أمور تُعني على الصرب يف الفصل األو  من هذا الكتاب راجع ما ُكتب يف فقرة اإلميان ابلقضاء والقدر. 

 
 

 ولذة جربه وتقوله أحس جبماله وتذوق حالوةُمرا ومليئا ابلشوك، ولكن ملن  الصرب قد يكون
 الُقرب من هللا تعاىل!
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ألن النفس التسامح صعب هو العفو عند املقدرة ملن أذاك أو إعتدى عليك سواء ابلفعل والقو  او غريه.  التسامح
، ولكن يُعني أن يتذكر اإلنسان أن من يتسامح مع الناس يف أو أذاها ى عليهاتُريد أن أتخذ حقها ممن تعد الوشرية بطوعها

ُ  َأاَل حتَُبُّوَن َأن يـَغأَفَر اّلِلهُ َلُكمأ "وْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا  قا  تعاىل: } هذه الُدنيا، له أمل أبن ُيساحمه هللا تعاىل يوم القيامة. َواَّللَّ
 .22َغُفوٌر رَِّحيٌم{  النور: 

 م نفسك ُخلق التسامح عن طريق:عل
 .ضع نفسك يف موقف الشخص املقابل 
 .اي  ق بضعا وسوعني عذرا ألخيك املسلم((إختلقا  صلى عليه وسلم:  )) إختلق له األعذار

ختك املسلمة واعطهم فرصة اخرى لو مل يكن هناك عذر حقيق ، سامح أخوك أو أحىت 
 واخرى..

 لتفاهات.ركز على األمور املهمة  وال هتتم اب 
  عندما يًغضوك شخص وحُتس نفسك برغوة التعند يف إعطاء السماح له، فكر: أال أحب أن يغفر

 هللا تعاىل يل؟ 
  :فكر يف األجر الذي سيعطيه هللا تعاىل عند تغلوك على نفسك ومساحك ملن ُكن اليد الُعليا

  أخطأ حبقك.
  :وطاقيت أمثن من أن أبذرها وقيت وجهدي"وإن كان الشخص ال يستحق السماح، ُقل لنفسك 

  ساحمه وإنصرف اىل عملك... تكون كسوت أجرا وصرفت مها! !"على شخص ال يستحق ذلك
ُ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي{ ا  عمران:   .134قا  تعاىل: }َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواَّلل 

 ابحلقوق! تذكر أن التسامح ال يعين الصرف عن املطالوة 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ناقش هذه القصة وِعبرها مع زميلك أو مع أختك:
يدخل سول هللا فقال النبي عليه الصالة والسالم: ))كنا في المسجد عند ر قال أنس بن مالك رضي هللا عنه:

((، قال: فدخل رجل من األنصار، تنطف لحيته من وضوئه، قد عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة
علق نعليه بيده، فسلم على النبي وجلس، قال: ولما كان اليوم الثاني قال: ))يدخل من هذا الباب عليكم رجل 

فدخل ذلك الرجل الذي دخل باألمس، تنطف لحيته من وضوئه، ُمعلقاً نعليه في يده  من أهل الجنة((، قال:
فجلس، ثم في اليوم الثالث، قال عبد هللا بن عمرو بن العاص: فقلت في نفسي: وهللا ألختبرن عمل ذلك 

الجنة في اإلنسان، فعسى أن أوفّق لعمل مثل عمله، فأنال هذا الفضل العظيم أن النبي أخبرنا أنه من أهل 
فأردت أن أبيت  –أي خاصمت أبي  –أياٍم ثالثة، فأتى إليه عبد هللا بن عمرو فقال: يا عم، إني الحيت أبي 

ثالث ليال عندك، آليت على نفسي أن ال أبيت عنده، فإن أذنت لي أن أبيت عندك تلك الليالي فافعل، قال: ال 
يت كثير صالةٍ وال قراءة، ولكنه إذا انقلب على فراشه بأس، قال عبد هللا: فبت عنده ثالث ليال، وهللا ما رأ

من جنب إلى جنب ذكر هللا، فإذا أذن الصبح قام فصلى، فلما مضت األيام الثالثة قلت: يا عم، وهللا ما بيني 
وبين أبي من خصومة، ولكن رسول هللا ذكرك في أياٍم ثالثة أنك من أهل الجنة، فما رأيت مزيد عمل!! 

غير أني أبيت ليس في قلبي غش على ن أخي ما رأيت، قال: فلما انصرفت دعاني فقال: قال: هو يا اب
قال له عبد هللا بن عمرو: تلك التي بلغت بك  ،مسلم وال أحسد أحداً من المسلمين على خير ساقه هللا إليه

 . بلغت، وتلك التي نعجز عنها ما 
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أن اإلسالم هو دين شامل متكامل سعى فيه هللا تعاىل أن يُعني الناس على  علينا من أنعم هللا تعاىل !سوحان هللا

قاته على األرض فأمران وعلمنا كيف لوا ابخلري مع بعضهم الوعض. بل ذهوت رمحة هللا تعاىل اىل أن تشمل ُكل خملو أن يتعام
قا  تعاىل: }َوَما ِمن َدابٍَّة يف اأَلْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكم مَّا ابلرفق واللطف حىت مع احليوان. نتعامل 

ان أن هللا تعاىل أمران أن . ومن أداب الرمحة والرفق ابحليو 38فَ رَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمن َشْ ٍء مُثَّ ِإىَل َرهبِ ِْم حُيَْشُروَن{ األنعام: 
ن نصطادهم لغرض ال نُعذهبم أبنطعمهم ونسقيهم وأن ال نكلفهم أبكثر من طاقتهم يف العمل أو يف محل األثقا ، وأن 

 لهو واملتعة من غري اإلستفادة منهم.ال
 :هذا احلديث عن الرفق ابحليوان ، مث أكتب ماذا يعلمكأتمل يف هذه األحاديث الكرمية

و ه  تلحظ إليه و هو حيد شفرته  ،هللا صلى هللا عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاةمر رسو   .1
 . ؟((ل هذا! أتريد أن متيتها موتتنيأفال قو فقا  : )) ،بوصرها

 علمين احلديث:
____________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

ال ه   ،فدخلت فيها النار ،عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت))عن النىب صلى هللا عليه وسلم أنه قا :  .2
 . ه  تركتها أتكل من خشاش األرض((أطعمتها و سقتها إذ حوستها و ال

 :علمين احلديث
________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

فوجد بئرا فنز  فيها فشرب و  ،إذ اشتد عليه العطش ،بينما رجل ميش  بطريقنا الرسو  عليه الصالة والسالم: ))حدث .3
 ،لعطش مثل الذي بلغ مينفقا  الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من ا ،خرج فإذا كلب يلهث أيكل الثرى من العطش

فقالوا : اي رسو  هللا و إن لنا  ،((فغفر له ،مث أمسكه بفيه حىت رق  فسقى الكلب فشكر هللا له ،فنز  الوئر فمأل خفه
 .))يف كل ذات كود رطوة أجر((يف الوهائم ألجرا ؟ فقا  : 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
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يقو  .  و 2املائدة :َلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن{ َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِ  َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا عَ تعاىل يف حُمكم كتابه الكرمي:} قا  هللا
َمن نَ فََّس عن ُمؤمٍن ُكربًة ِمن ُكَرب الدنيا، نفََّس هللا عنه ُكربًة ِمن ُكَرب يوِم ))عليه الصالة والسالم:  -املصطفى  احلويبُ 

نيا واآلِخرة، وَمن َسرَت مسلًما، َسرَته هللا يف ال نيا واآلِخرة، وهللُا يف عوِن الِقيامة، وَمن َيسََّر على ُمعِسر، َيسََّر هللا عليه يف الدُّ دُّ
 .((العوِد ما كان العوُد يف َعوِن أخيه

 
 أمهية التعاون:

 التعاون سر النجاح. 
 .التعاون يُعني اإلنسان واالخرين على حتقيق أكرب قدر من األهداف أبقل ُجهد وأبسرع وقت 
 .التعاون يزيد اإلنتاجية ويُعل  اهلمة والعزم 
  ابألخوة والرتابط يف اجملتمع.التعاون يزيد من اإلحساس 
  :فالتعاون والعمل معا يزيد من قوة ومتاسك األفراد حىت يكونوا كالونيان "يد هللا مع يد اجلماعة"قيل .

ن للمؤمن كالونيان يشد بعضه املؤماء يف قوله صلى هللا عليه وسلم: ))املتماسك يشد بعضه بعضا كما ج
 .بعضا((

 
 
 

 
 قصة جميلة عن التعاون

أوالد فدعاهم وهو على فراش  يُحكى أن رجال كان عنده ثالثة

الموت وأعطى ُكل واحد منهم عصا ثم أمرهم أن يُحاولوا أن يكسروها، 

فتمكن ُكل واحد منهم من كسر عصاه. ثم أعطى الوالد حزمة من العصي 

ألوالده الثالث وأمرهم أن يحاول ُكل واحد منهم أن يكسر هذه الحزمة 

ا أوالدي تذكروا أن حالكم فلم يتمكن أحد منهم من كسرها. قال لهم: "ي

هو مثل حال هذه العصا. إن ُكنتم وحيدين ُكسرتم وأنهزمتم، ولكن أن 

 بقيتم يدا واحدة متماسكة فلن يتمكن أحد من كسر شوكتكم أو هزيمتكم

 !".بإذن هللا
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، حاولنا من خالله أن نتعلم كيف حناو  اىل هناية رحلتنا الذهوية عرب ما هو اإلسالم ابلنسوة لناوصلنا  وها حنن قد 
 ؤمنني حىت نكسب الُدنيا واآلخرة.أن نكون مسلمني ملتزمني م

 
فسك ة املمثلة حللقة متكاملة تسأ  فيها نو املسلمة الناشئة مع هذه  الصور ويف اخلتام، أتركك اي صديق  املسلم الناشئ أ

 ...أين أنت من ُكل جزء فيها
 
 

 
 
 

عالقتك الروحية 

والدينية مع هللا تعالى 

 والقران الكريم

عالقتك وإهتمامك بتنمية 

 شخصيتك وعلمك

وتنظيم وقتك والتخطيط 

 لمستقبلك

عالقتك مع االخرين 

وتواصلك اإلجتماعي 

مع الوالدين والعائلة 

واألصدقاء والمجتمع  

 والمدرسة والمسجد

أين 

 أنا؟
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صالتك يف وقتها وخاصة صالة الفجر فقد أخربان الرسو  صلى هللا عليه وسلم أنه بورك ألمته يف ُبكورها وه   .1
 الساعات األوىل من النهار.

 إحرص على أذكار اليوم والليلة. .2
 رآن ثالث أايم يعترب هاجرا للقرآن الكرمي. ال هتجر القران الكرمي فمن ترك الق .3
 طريقك اىل اجلنة فال تنسى برمها والسع  اىل نيل رضامها. والديك مها .4
 .هو حياتك فال توذره فتوذرهافوقتك نظم  .5
 خطط ليومك ومستقولك.  .6
ليه ل عكيف أجعل الرسو "فكر:  .ختيل الرسو  صلى هللا عليه وسلم وهو يُواه  املسلمني بك يوم القيامة .7

 "؟هذا اليوم او هذه الليلة السالم فخورا يب
 شيئا جديدا ُكل يوم.تعلم  .8
 الطريق املستقيم. خملص يعينك وتعينه على الثوات على قوي عالقتك بصديق مسلم .9

ُقل ُكل يوم: احلمد هلل على نعمة اإلسالم... وٌقل: أان فخور هبذا الدين العظيم الذي به أضمن السعادة يف   .10
 الدارين: الدنيا واالخرة...

 
 يف رعاية هللا وحفظه، واىل لقاء يف رحلة قادمة إبذن هللا تعاىل...استودعك 

 
 سجى رايض صاحل
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