






































أن رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم قال: "إن أحدكم إذا  -رضي اللھ عنھما-عن ابن عمر 
مات عرض علیھ مقعدة بالغداة والعشي، إن كان من اھل الجنة فمن أھل الجنة، وإن كان من 

 أھل النار فمن أھل النار، فیقال: ھذا مقعدك حتى یبعثك اللھ یوم القیامة"
 صحیح البخاري 



 





تأتیھ مالئكة الرحمة بیض الوجوه 
 وتخرج روحھ بسھولة

تأتیھ مالئكة سود الوجوه وتخرج 
 روحھ بصعوبة 
 یوفق لإلجابة  ال یوفق لإلجابة





 العمل الصالح

 أجتھد بالعمل الصالح في الحیاة الدنیا 

 اقرأ سورة الملك كل لیلة



 ھي الحیاة الفاصلة بن الحیاة الدنیا والحیاة اآلخرة 

 قضاء دینھ –الصدقة الجاریة والعلم النافع والولد الصالح  –قضاء الصوم عنھ  –الصالة علیھ 

 بكفن وحنوط من الجنة

 صح

 صح

 خطأ





 الواقعة

 الیوم اآلخر

 الساعة

 یوم البعث

 یوم الحساب



الصور الذي 
 ینفخ فیھ

أبیت أن 
أجزم (لم 

 یحدد المدة)

نبات كل 
 عشبي

عظم في 
 أسقل الظھر









 جمال، مصدر للرزق
 تثبت األرض من االضطراب 

 زینة للسماء ورجوماً للشیاطین 
 تمدنا بالضیاء والدفء والطاقة 

 تتحول إلى نار مشتعلة 
 تسیر مثل السحاب 

 ینطفئ نورھا وتزول 
 تجمع وتكور ویذھب نورھا 



 كن محسناً ...
 فال تدري بأي معروف تدخل الجنة ... 

 اإلیمان بالیوم اآلخر  

 للیوم اآلخر باألعمال الصالحة أستعد 
 ابتعد عما یغضب اللھ تعالى من الذنوب والمعاصي 



 صح
 صح
 خطأ

 إسرافیل علیھ السالم

 زینة للسماء 
 رجوماً للشیاطین

 ھدایة ودلیالً للسائرین

 تشھد األرض على أصحابھا یوم القیامة

 ینفخ إسرافیل علیھ السالم في الصور 
 المحشر للحساب

 جمع الشيء إلى بعضھ







 للذین أحسنوا: أحسنوا في عبادة الخالق
 الحسنى: وھي الجنة الكاملة في حسنھا 
 وزیادة: وھي النظر إلى وجھ اللھ الكریم 



 من الصلوات المفروضة
 یسبقھا وقت راحة ونوم 

 من حافظ علیھما دخل الجنة (البردین)

 یبدأ وقتھا بطلوع الفجر الصادق 

 ركعتان 
 تشھدھا المالئكة

 

 یبدأ وقتھا حین یكون ظل كل شيء مثلھ

 أربع ركعات 
 تسمى الصالة الوسطى



 یوصي أھلھ بإیقاظھ –االستعانة بالمنبھ 
 النوم المبكر وعقد العزم على أدائھا في وقتھا 

 الطھارة وقراءة األذكار قبل النوم



 إذاعي لفضل الصالة وأھمیتھا إعداد برنامج 
 تصمیم بوستر لتحفیز المتعلمین على إقامة صالة الظھر في مصلى المدرسة 

 إقامة محاضرات وندوات عواقب التھاون في أداء الصالة 

 المحافظة على الصالة

 أحافظ على أداء الصالة في وقتھا 
 أسأل اللھ الجنة ونعیمھا ورؤیة وجھھ الكریم 



 البردین دخل الجنة

 البردین دخل الجنة
 رؤیة اللھ تعالى

 الفحشاء والمنكر

 ألن الصالة تستجلب غیرھا من أنواع العبادة وتحمل على البعد عن المحرمات

 ألھمیتھا فمن حافظ علیھما دخل الجنة

 –من صالھا في جماعة كان في ذمة اللھ  –تشھدھا المالئكة الكرام  –تعدل قیام لیلة كاملة 
 س في النفس الراحة والطمأنینة تغر –االستیقاظ صباحاً لھ فوائد صحیة جمة على جسم اإلنسان 

 –االستعانة باألھل واألصدقاء  –التبكیر في النوم وترك السھر وقراءة األذكار قبلھ 
 –استخدام وسائل اإلیقاظ كالساعة والمنبھ  –صدق النیة والعزیمة على القیام لھا 
 ذكر اللھ تعالى عند االستیقاظ مباشرة



وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا 
 ٤۳                  البقرة            مع الراكعین 

 ۱۱۰البقرة                             

وأطیعوا وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة  ٥٦النور                              
 الرسول لعلكم ترحمون

وما تقدموا وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة 
  ألنفسكم من خیر تجدوه عند اللھ



 إتمام إسالم العبد وإكمالھ
 دلیل صدق اإلیمان، وسمو األخالق

 تطھر النفس من الشح والبخل 

 تحقق التكافل االجتماعي بین أفراد المجتمع 
 تحد من الجرائم، كالسرقات والنھب والسطو

 تذیب الفوارق بین الفقراء واألغنیاء



 الصدقة
 ألنھا دلیل على صدق فاعلھا أو مؤدیھا سمیت الزكاة صدقة،



امتنعت بعض القبائل عن أداء الزكاة، فبدأ بعد وفاة الرسول صلى اللھ علیھ وسلم، 
 أبو بكر الصدیق في محاربة المرتدین وھي ما تسمى بـ (حروب الردة)



 النیة
 فھي شرط لقبول األعمال عند اللھ تعالى



 أنھ أخرجھا دون أن أراه أو أعلم بذلك االحتمال األول:
 االحتمال الثاني: أنھ ال یكون مالكاً للنصاب 

 االحتمال الثالث: أنھ جاھالً بفرضیة الزكاة 
 لھ قد منعھ من إخراجھا االحتمال الرابع: أن حبھ للمال وبخ

 

 البذل والعطاء

 أتقرب إلى اللھ تعالى بأداء الزكاة 
 ابتعد عن صفتي البخل والشح



 بإخراج فدر واجب شرعاً في أموال مخصوصة لطائفة أو جھة مخصوصة -عز وجل-الزكاة: التعبد للھ 

 الثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع فریضة، وأحد أركان اإلسالم 

 كافر، خارج عن ملة اإلسالم
 ألنھ أنكر ركناً من اركان اإلسالم، مكذب لما جاء باألمر لھا في القرآن

 عاص ألمر اللھ، مرتكب كبیرة من كبائر الذنوب 

 ألنھ امتنع عن إخراجھا وھو یعلم بفرضیتھا

 خطأ
 خطأ

 صح



 شرط من شروط وجوب الزكاة ألن اإلسالم 

 تذیب الفوارق بینھم وتحقق التكافل االجتماعي ألن الزكاة فریضة تؤخذ من األغنیاء وتعطى للفقراء وبالتالي 

 تطھر النفس من الشح والبخل 

 سبب لنزول الخیرات





 ذھب
 شعیر

 إبل سائمة

 سكن خاص 
 سیارة خاصة 
 أثاث المنزل 





 ألن الفقیر أشد حاجة من المسكین 

 اللجان الخیریة  .۱
 أقارب...) -أصدقاء –المعرفة الشخصیة: (جیران  .۲



 الفقراء  •
 المساكین  •
 العاملون علیھا •
 في الرقاب  •
 المؤلفة قلوبھم  •
 الغارمون  •
 ابن السبیل  •
 في سبیل اللھ •

 المستحقون للزكاة

 الزكاة
من ال یجوز دفع 

 الزكاة لھم

 األغنیاء  •
 الكفار •
 بنو ھاشم •
األصول والفروع  •

 والزوجة





 إعالن لحملة خیریة ینوي القیام بھا
 حث الناس على الرفق بعمال النظافة 

 لیدعو لھ الناس بالخیر
 تقدیم صورة مشرقة عن أخالق اإلسالم أمام العالم

 والسمعةطلباً للریاء 

 البعد عن المن

إنفاق المال المحبب 
 للنفس لمرضاة اللھ 

أن تكون الصدقة في 
 السر



 اإلحسان

 أخرج الزكاة الواجبة لمستحقیھا

 أتصدق على الفقراء والمحتاجین في السر



 الزكاةإن لم یكن في البلد محتاج إلى 

إذا وجدت مصلحة شرعیة تدعو إلى نقلھا، كوجود قریب أو محتاج خارج البلد، أو 
 حصل للمسلمین كوارث عظیمة ال تغطیھا أموال الصدقات

 اإلبل
 البقر
 الغنم

 ال یجدون كفایتھم األساسیة وال كفایة من یعولون من المسكن والمطعم والملبس  ھم الذین
ھم العمال والجباة الذین یكلفھم الحاكم بجمع الزكاة أ حفظھا أو توزیعھا 

 على المستحقین

 ألن النفقة علیھم واجبة



 إكراماً لھم ولشرفھم

 واجبة                            مستحبة
الذھب والفضة  –تجب في بھیمة األنعام 

 عروض التجارة –الثمار والزرع  –
ال تجب في شيء معین بل بما یجود بھ 

 اإلنسان من غیر تحدید
أوجب اللھ أن تعطي ألصناف معینة 
 (الثمانیة) فال یجوز أن تعطي لغیرھم

فیجوز أن تعطي لمن ذكروا في آیة 
 ولغیرھمالزكاة 

 أنصحھ بأن یكون تقدیم الصدقة بالسر ألنھ من آداب الصدقة، حتى ال یقع المسلم في الریاء

 أنصحھ بإعطاء الزكاة لمستحقیھا بعد أن یتحرى عنھم

 تذكیره بوجوب إخراج الزكاة فورا إذا حل وقت وجوبھا، وال یجوز تأخیرھا



 أدعو لھم
(اللھم ارحم ضعفھم، واجبر كسرھم، اللھم احقن دماءھم، واحفظ أعراضھم ودیارھم، 

 وأموالھم، اللھم ارحم موتاھم، اللھم إنھم أذلة فأعزھم، اللھم إنھم مظلومون فانصرھم)





تبادل األفكار تجاه قرار معین، وما یترتب علیھ من اآلراء بغیة 
 الوصول ألفضل القرارات

 تقلل فرص الوقوع في األخطاء  •
 المختلطةاالستفادة من اآلراء واألفكار  •





 استشھاد عدد كبیر من المسلمین  –ھزیمة المسلمین لقلة عددھم 

 حصول المسلمین على القافلة –من عند اللھ المسلمین ألن النصر  انتصار







 نصرة المسلمین المستضعفین في كافة أنحاء العالم 

 المشاركة في األعمال التطوعیة



 الشورى

 أتوكل على اللھ بعد بذل األسباب

 أطبق مبدأ الشورى في اتخاذ القرار



 بارو عتبة بن ربیعة وقتلھ

 بارز شیبة بن ربیعة وقتلھ

 أشار إلى مكان القتال

(سید األنصار) أشار إلى النبي صلى اللھ 
 بالمضي لقتال المشركینعلیھ وسلم 

 النصر من عند اللھ تعالى

 السعي السترداد الحق وعدم الخضوع للظلم 

 القائد یجب أن یكون خیر قدوة

 على اللھ بعد األخذ باألسبابالتوكل 



 أسرى بدر: 
 أخذ الرسول صلى اللھ علیھ وسلم من بعضھم الفداء  .۱
 جعل فداء بعضھم أن یعلم عشرة من غلمان المدینة الكتابة حتى یتقنوھا  .۲
 من الرسول صلى اللھ علیھ وسلم على بعضھم بإطالق سراحھم بغیر فداء  .۳

 الغنائم: قسمھا الرسول صلى اللھ علیھ وسلم بین المسلمین

 سورة األنفال





 عدم الخروج من المدینة والتحصن فیھا

 الخروج للقتال خارج المدینة
إلبعاد الضرر والخسائر التي قد تصیب 

 ال والنساء األطف



 الغدر والخیانة الكذب والنفاق





 ونسبھا: أم عمارة نسیبة بنت كعب بن عمرو األنصاري  اسمھا
مناقبھا: شھدت العقبة، وأحداً، والحدیبیة، ویوم حنین، ویوم الیمامة، وفي أحد جرحت أم 
عمارة رضي اللھ عنھا بضعة عشر جرحاً، قتل مسیلمة ابنھا حبیب، وقتل ابنھا عبد اللھ 

 مسیلمة وانتھت فتنتھ 
 وفاتھا: كانت في مطلع خالفة عمر بن الخطاب في السنة الثالثة عشرة للھجرة 

 الشجاعة والقوة





 اختلت صفوف المسلمین 
 تحولت عالمات النصر إلى ھزیمة

 استشھاد الرماة







 الفخر واالعتزاز بمواقف الصحابة البطولیة



 تعریفھم سوء عاقبة المعصیة 

 ثم تكون لھم العاقبة الرسل تبتلى 

 تمیز المؤمن الصادق من المنافق الكذاب

 حب الصحابة الكرام

 أطیع اللھ تعالى ورسولھ صلى اللھ علیھ وسلم
 أتحلى بالشجاعة لنصرة الدین



 لیتبادل معھم الرأي في القتال 

 لجمع الغنائم

 حتى یحدث البلبلة واالضطراب في جیش المسلمین

 حمزة بن عبد المطلب           حنظلة بن أبي عامر            عبد اللھ بن جبیر



 عمران سورة آل

 أبو سفیان على الجبل، أشرفتھیؤ المشركین لالنصراف، لما تكامل 
 ه.. فقال: أفیكم ابن أبي قحافة؟ فلم یجیبوهفنادى: أفیكم محمد؟ فلم یجیبو 
وكان النبي صلى اللھ علیھ وسلم منعھم من  -هفقال: أفیكم عمر بن الخطاب؟ فلم یجیبو 

أن قیام اإلسالم بھم فقال: أما ولم یسأل إال عن ھؤالء الثالثة لعلمھ وعلم قومھ  -اإلجابة
 ھؤالء فقد كفیتموھم،

 ،فلم یملك عمر نفسھ أن قال: یا عدو اللھ! إن الذین ذكرتھم أحیاء، وقد أبقى اللھ ما یسوؤك 
 فقال: قد كان فیكم مثلھ لم أمر بھ ولم تسؤني. 

 ثم قال: أعل ھبل 
نقول؟ قال: قولوا: "اللھ أعلى  فقال النبي صلى اللھ علیھ وسلم: "أال تجیبونھ؟" فقالوا: فما

 وأجل".
 ثم قال: لنا العزى وال عزى لكم.

 فقال النبي صلى اللھ علیھ وسلم: "أال تجیبونھ؟"
 قالوا: ما نقول؟

 قال: قولوا: "اللھ موالنا، وال مولى لكم"
 ثم قال أبو سفیان: أنعمت فعال، یوم بیوم بدر، والحرب سجال.

 قتالنا في الجنة، وقتالكم في النار.جاب عمر، وقال: ال سواء، أف
 ثم قال أبو سفیان: ھلم إلي یا عمر!

 فقال رسول اللھ: ائت فانظر ما شأنھ؟
 محمداً؟ ا: أنشدكم باللھ یا عمر! أقتلننفجاءه، فقال لھ أبو سفیا

 قال عمر: اللھم! ال، وإنھ لیستمع كالمك اآلن.
 قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئھ وأبر





 أنجاز ما ھو مطلوب بأقل جھد وأسرع وقت         التأخیر في إنجاز المھمات 

 النجاح والتمیز واتقان العمل                        عدم تحقیق األھداف المرجوة

تنظیم األفكار ووضوح الھدف من أسباب 
 نجاح العمل

عدم التركیز وضیاع الھدف سبب في 
 ضعف اإلنتاجیة 



 حراث 

 خیاط

 نجار 

 حداد

 رعي الغنم





 إخالص النیة للھ عز وجل في العمل

اال یكون عملھ مانعاً من أداء الفرائض 
 وذكر اللھ 

 طلب الحالل وتجنب الحرام 

 الحرص على إتقان العمل

احترام أصحاب المھن البسیطة واجب دیني وإنساني لتقدم 
المجتمع فكل صاحب عمل مسؤول أمام اللھ تعالى والمجتمع عن 

 أداء دوره على أكمل وجھ



 األجر والثواب من اللھ تعالى  •

 حیازة ثقة الناس •

 زیادة اإلنتاج والربح والعالقات الطیبة في المجتمع •

 االكتفاء الذاتي وازدھار المجتمعات •



 تشجیع العمالة الوطنیة على التوجھ للقطاع الخاص من خالل زیادة دعم العمالة

 دعم المشاریع الصغیرة من خالل الصندوق الوطني



 إتقان العمل

 أتقن عملي 
 أطلب حالل وأتجنب الحرام



 خطأ

 خطأ

 صح
 صح

 عمر بن الخطاب
 عن طلب الرزق واالتكال على الناس مذمومالقعود 

 من الید التي تأخذ من سؤال الناس الید العاملة التي تعطي خیر 

 ترك العمل مع القدرة علیھ
 طریق للرذائل والجرائم 

باعث لكثیر من االنحرافات 
 السلوكیة 

 ھادم لطاقات المجتمع الشبابیة 

 باب عظیم من أبواب الشر



 خطأ

 خطأ

 صح

 صح

 البطالة 

 منكر
 المساكین

۱۰۰۰                                ۳۰۰۰ 

 رؤیة

 سعد بن معاذ
 اإلقدام في خوض المعركة لقتال المشركین

 الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 
صلى اللھ علیھ وسلم وعدم ترك الرماة وجوب طاعتھ 

 لمواقعھم إال بإذنھ



 البطالة

 الزكاة

 اإلتقان

 ابن السبیل

 تحمل على العمل ببقیة العبادات  –سبب لدخول الجنة  –تنھى عن الفحشاء والمنكر  –ألھمیتھا 



 حتى یحدث البلبلة واالضطراب في جیش المسلمین 

دلیل على  –على الفرد: إتمام إسالم العبد وإكمالھ 
من أسباب انشراح  –صدق اإلیمان، وسمو األخالق 

تطھر  –في الدنیا، ودخول الجنة في اآلخرة  الصدر
 النفس من الشح والبخل

على الجماعة: تحقق التكافل االجتماعي بین أفراد المجتمع 
سبب  –تحد من الجرائم، كالسرقات والنھب والسطو  –الواحد 

 واألغنیاءتذیب الفوارق بین الفقراء  –لنزول الخیرات 

العاملون علیھا  –المساكین  –الفقراء 
 المؤلفة قلوبھم –

 في –ابن السبیل  –الغارمون  –في الرقاب 
 سبیل اللھ

 إخالص النیة للھ عز وجل في العمل
 أال یكون عملھ مانعاً من أداء الفرائض وذكر اللھ

 طلب الحالل وتجنب الحرام 
 الحرص على إتقان العمل

 بیض الوجوه 

 بسھولة ویسر 

 یوفق لإلجابة

 سود الوجوه

 بصعوبة ومشقة 

 ال یوفق لإلجابة

تنفطر وتصبح 
 سائلةوردة حمراء 

تتزلزل وتخرج ما 
 في جوفھا

تنسف وتسیر مثل 
السحاب وتعبث بھا 

 الریح

 نورھاتتناثر ویذھب 
 وتزول 













 قادر على اإلعادة مرة أخرى –جل جاللھ  –أن الذي أنشأ الخلق أول مرة 





 فإن أحسن فیھا حسن حالھ یوم القیامةحسب أعمال العبد الذي قدمھا في الدنیا، 





 رجل قلبھ معلق في المساجد شاب نشأ في عبادة اللھ
رجالن تحابا في اللھ اجتمعا 

 علیھ وتفرقا علیھ 
 اإلمام العادل

رجل ذكر اللھ خالیاً 
 ففاضت عیناه

رجل تصدق بصدقة 
فأخفاھا حتى ال تعلم 
 شمالھ ما تنفق یمینھ

رجل دعتھ امرأة ذات 
منصب وجمال فقال إني 

 أخاف اللھ



 تقویم السلوك .۱
 الموازنة بین العمل للدنیا والعمل لآلخرة  .۲
 استقرار األوطان وأمن المجتمعات .۳



 بالبعث والحشر التصدیق

 أصدق بیوم البعث
 أسارع إلى فعل الخیرات



 إحیاء األموات یوم القیامة 
 جمع الخالئق یوم القیامة لحسابھم والقضاء بینھم في مكان واحد

 الموت
 خمسون ألف سنة
 غرال أي غیر مختونینعراة 

 الجن، اإلنس، الوحوش، الطیر 

 یأتي الكافر یسحب على وجھھ

 صح

 صح
 صح

 خطأ





ھم أمة محمد صلى اللھ علیھ وسلم ورثھم اللھ كل كتاب أنزلھ، فظالمھم یغفر لھ، 
 ومقتصدھم یحاسب حساباً یسیرا، وسابقھم یدخل بغیر حساب 

 تفسیر ابن كثیر





 اإلحسان في العمل جزاؤه یوم القیامة النظر إلى وجھ اللھ الكریم
 ر العینیدعي على رؤوس الخالئق یوم القیامة ویخیره من الحو

 لھم منابر من نور یغبطھم النبیون والشھداء 
 االستظالل بظل اللھ تعالى

 األمن من الفزع األكبر یوم القیامة
 





 قول الزور  –الربا 
قال تعالى: "یا أیھا الذین آمنوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین" فإن لم تفعلوا فأذنوا 

 فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون"وإن تبتم بحرب من اللھ ورسولھ 
قال:  !قال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: "أال أخبركم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى یا رسول اللھ

اإلشراك باللھ، وعقوق الوالدین، وكان متكئاً فجلس فقال أال وقول الزور، فمال زال یكررھا حتى 
 قلنا لیتھ سكت"



 للوالدین كتابة رسالة شكر 
 برنامج إذاعي لفضل بر الوالدین 

 إقامة ملتقى لألمھات وتقدیم ھدایا رمزیة





 المسارعة للخیرات

 أجتھد في عملي
 إلیھما  وأحسنبر والداي أ



 المؤمنون الصالحون
 العصاة من المسلمین 

 الكفار

رجالن  –رجل قلبھ معلق في المساجد  –شاب نشأ في عبادة اللھ  –إمام عادل 
رجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال  –تحابا في اللھ اجتمعا علیھ وتفرقا علیھ 

رجل ذكر اللھ خالیاً ففاضت  –رجل تصدق بصدقة فأخفاھا  –فقال إني أخاف اللھ 
 

یحول الذھب والفضة إلى 
 صفائح من نار یعذب بھا كانزھا

مھاناً ذلیالً یوم یجعلھ اللھ 
 القیامة (كأمثال الذر)

 ال ینظر اللھ إلیھا

 من شدة الكدر والغم والھم

 وندماً على عدم إیمانھ باللھ تعالىحسرة 



 یوضع على رأسھ تاج الوقار  –یغفر لھ في أول دفعة 
 زوجة من الحور العین  ۷۲یزوج  –یرى مقعده من الجنة 
 من أقاربھ  ۷۰یشفع في  –یجار من عذاب القبر 

 یأمن من الفزع األكبر 

 أنصحھ بر الوالدین حتى ینال رضاھما ورضا اللھ تعالى 

 أنصحھ بتقوى اللھ والغیرة على محارمھ والحرص على التزامھم بالحشمة والعفة حفظاً لھم











 الشجاعة 
 الفصاحة

 الحیاء





 صحیح البخاري                                  سنن أبي داوود

 صحیح مسلم                                     سنن الترمذي 

 سنن النسائي                                    سنن ابن ماجھ

 التمسك بالسنة

 اتبع سنة الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 
 اقتدي بالنبي صلى اللھ علیھ وسلم في أخالقھ 



 صح
 صح
 خطأ

 الوصول إلى درجة المحبة  •
 تعالى للعبدمعیة اللھ  •

 إجابة الدعاء  •
 جبر النقص الحاصل في الفرائض •

 حیاة القلب  •
 عدم الوقوع في البدعة  •
 الھدایة والكفایة والنصر  •

 لھرة كان یحملھا 

 من رحمتھ ومخافة أن تفتن أمھ

 اإلخالص                                          االتباع 

 لعبادتھ









من أحب الرسول صلى اللھ علیھ وسلم تمسك 
 بسنتھ...

ل  ھ  ل اللھ عل ة ال   الة الض 







 االعتصام بكتاب اللھ وسنة نبیھ صلى اللھ علیھ وسلم  •

 عدم المساھمة في نشر األحادیث الموضوعة والضعیفة •

 التزود بالعلم

 اتبع الرسول صلى اللھ علیھ وسلم في عبادتھ 
 أتجنب البدع



 الطریقة المخترعة في الدین بقصد التعبد للھ تعالى

 صح
 صح
 خطأ

 ألنھا عبادة للھ تعالى بغیر ما شرع

 اعتمدوا علیھا وتركوا األحادیث الصحیحةألن أھل البدع 

 الجھل •

 اتباع الھوى •

 التعلق بالشبھات  •

 االعتماد على العقل المجرد  •

 التقلید والتعصب والتشبھ بالكفار •

 األخذ باألحادیث الضعیفة والموضوعیة  •

 الغلو  •



 أم المؤمنین وأحب نساء النبي صلى اللھ علیھ وسلم إلیھ
 دفن النبي صلى اللھ علیھ وسلم في حجرتھا 

 بدین اإلسالم ما اتصل بھ من قرآن وتفسیر وحدیث وفقھأعلم النساء 
 حدیث ۲۲۱۰روت 





 تكفیر الذنوب 



 



۱ ۲ 

۳ ٤ 



 التقرب للھ تعالى

 أؤدي العمرة تقرباً للھ تعالى 
 أطبق صفة العمرة بأركانھا وواجباتھا



 زیارة بیت اللھ الحرام ألداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة

 ال یجوز                                       ألن السعي سبعة أشواط، وھو ركن

 طوال أیام السنةیجوز                                          العمرة مشروعة 

 خطأ

 خطأ
 صح

اإلحرام (نیة 
 السعي بین الصفا والمروة الطواف حول البیت الدخول في النسك)

 اإلحرام من المیقات الحلق أو التقصیر

 للعمرة فضل وأجر كبیر عند اللھ عز وجل  •
 مشروعة طوال أیام السنة  •
 أركانھا وواجباتھا میسرة •





 یرجع الرسول صلى للھ علیھ وسلم فال یدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلھا المسلمون
 بین الطرفین عشر سنین یأمن فیھا الناس وضع الحرب 

 من أتى محمداً من قریش من غیر إذن ولیھ (أي ھارباً منھم) رّده علیھم، وال ترد قریش أحداً 



 نقض العھد كبیرة من كبائر الذنوب، وقد أمر اللھ المؤمنین بالوفاء بالعھود، وحرم علیھم نقضھا
 ]۳٤مسؤوال" [اإلسراء: قال تعالى: "وأوفوا بالعھد إن العھد كان 

  ویقول صلى اللھ علیھ وسلم: "آیة المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان"





 السریة في التخطیط •

 تنظیم الجیش  •

 توزیع األدوار والمھمات  •

 استغالل المواقع الحیویة •



 إسالم أبي سفیان  •

 دخول أعداد كبیرة من العرب إلى اإلسالم •



 دخول أھل مكة في اإلسالم



 وجوب الطاعة للھ تعالى، ولرسولھ صلى اللھ علیھ وسلم، وألولي األمر في المعروف 



 العفو عند المقدرة

 أتجنب نقض العھود

 أعفو عمن أساء إلي



 ھـ۸رمضان                      
 للعھد بتقدیم السالح لقبیلة بكر ضد قبیلة خزاعةنقض قریش 

 عشرة آالف مقاتل

 صلح الحدیبیة سبب لفتح مكة 

 الرحمة والعفو عند المقدرة من أخالق الرسول صلى اللھ علیھ وسلم 
 وكان ذلك العفو سبب لدخول أھل مكة في اإلسالم

 حبھ لألنصار وبقاءه معھم في المدینة بعد فتح مكة

لمكانتھ صلى اللھ علیھ وسلم عند قریش فأراد النبي صلى اللھ علیھ وسلم أن یحفظ لھ 
 المكانة تثبیتاً لھ على اإلسالمھذه 



 الرسول صلى للھ علیھ وسلم

 لحسن عبادتھ 

 لكمال خلقھ



 الرسول صلى للھ علیھ وسلم

 ألنھ قدوة للمسلمین في عبادتھ وخلقھ



 [صحیح البخاري ومسلم]

 [صحیح البخاري]

 [صحیح الجامع]

حدیث أبي سعید الخدري رضي 
اللھ عنھ قال: "كان النبي صلى 

وسلم أشد حیاء من اللھ علیھ 
عبد اللھ بن عباس رضي اللھ عنھما قال:    

"كان رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم أجود 
 الناس، وكان أجود ما یكون في رمضان..."

عائشة عن خلق رسول  سئلت
اللھ صلى اللھ علیھ وسلم، 
 فقالت: "كان خلقھ القرآن"



 یھدي إلى البر ورضا اللھ تعالى
 الثقة واالحترام المتبادل 

 یؤدي إلى الفجور وغضب اللھ تعالى
 انعدام الثقة وفقدان االحترام





إضرار بالنفس 
 وباآلخرین

تعدي على اآلخرین 
 وانتھاك لألعراض 

 منظر غیر حضاري

 سرقة وتجسس

ترك ھذه العادة المضرة 
 بالصحة والمضیعة للمال

غض البصر، وحسن 
 استخدام الھاتف 

 بآداب القیادة االلتزام

 احترام خصوصیة اآلخرین



 مجاملتھم وتقلیدھم في شغبھم وسلوكیاتھم الخاطئة 

 انخفاض مستوى الطالب المتفوق قد یصل إلى الرسوب 



 الصاحب ساحب فاختر من تصاحب 

 صحبتك سمعتك فصاحب من تسرك سمعتھ

 إیاك ورفقاء السوء.. فھم الطریق للفساد والھالك

 صحبة الصالحین

 أقتدي بالرسول صلى اللھ علیھ في خلقھ 
 أحسن اختیار صحبتي 



 والظاھر والباطن بأال تكذب أقوال العبد أعمالھاستواء السر والعالنیة 

 القبیح ویمنع من التقصیرخلق یبعث على ترك 

 من حسن خلق المسلم غض البصر وترك النظر إلى المحرمات

 من حفظ القرآن وجد بركة في وقتھ

أنس بن مالك رضي اللھ عنھ                       الرسول صلى اللھ علیھ وسلم قدوة 
 

 اللھ علیھ وسلم                        أحسن اختیار الصحبة الرسول صلى





برسالة اآلخر الذي بعده شرع اللھ تعالى لكل رسول شرعة على حدة، ثم نسخھا أو بعضھا 
أھل  ىحتى نسخ الجمیع بما بعث بھ عبده ورسولھ محمداً صلى اللھ علیھ وسلم الذي ابتعثھ إل

األرض قاطبة، وجعلھ خاتم األنبیاء كلھم وإن اختلفت الشرائع في األحكام فھي متفقة في 
  





 المرونة في األحكام

 الیسر والسھولة

 العدل



 حد السرقة                     الجھاد               القصاص          عقوبة شرب الخمر   
البعد عن الشبھات  حد الردة             تحریم االنتحار

 والضالالت
تحریم الرشوة  تشریع االستئذان

 والغش

تحریم التبرج واألمر 
 بغض البصر



 االعتزاز بالدین

 اشكر اللھ تعالى على نعمة اإلسالم
 أتمسك بكتاب اللھ تعالى وسنة نبیھ محمد صلى اللھ علیھ وسلم



 الراشدین المھدییناألمر باتباع سنة النبي صلى اللھ علیھ وسلم وسنة الخلفاء 

نبیھ محمد صلى اللھ علیھ وسلم من عقائد وعبادات ما شرعھ اللھ عز وجل عن طریق 
 وأخالق ومعامالت لتحقیق سعادة الدنیا واآلخرة

 محفوظة من التبدیل والتحریف

 عالمیة الشریعة

 الیسر والسھولة 

 صح

 صح

 صح

 خطأ



 الترغیب بطلب العلم 

 تحریم المسكرات والمخدرات 

 تحریم الربا

 منع اإلسراف وذمھ

 ألنھ الغایة من خلق البشر

  ألنھا تراعي تطور الحیاة مھما ارتقت، ومجال االجتھاد واسع بالرجوع إلى العلماء

 صدیقي العزیز: 
أدعوك إلى اإلسالم دین السماحة والیسر، دین الرحمة، دین المساواة، الدین الذي ارتضاه اللھ تعالى 

من الخطأ لعباده ألنھ یحمل خصائص عظیمة وھي: أن الشریعة اإلسالمیة إلھیة ربانیة، ومعصومة 
زمان ومكان، وواسعة تتسع لجمیع جوان الحیاة وكاملة وباقیة على مر األزمان، وعالمیة تصلح لكل 

  ال ینقصھا شيء، ومع ثبات أصولھا إال أن تشریعاتھا مرنة تراعي تطور الحیاة، فماذا تنتظر؟!



 صح
 خطأ

 خطأ
 خطأ

 كما ولدتھم أمھاتھم  –أي غیر مختونین  –عراة غرالً 
الجھل/ اتباع الھوى/ التعلق بالشبھات/ 

 االعتماد على العقل المجرد
التقلید والتشبھ بالكفار/ األخذ باألحادیث 

 الضعیفة أو الموضوعة/ الغلو
 یباغتھم

الوصول إلى درجة 
 المحبة/ إجابة الدعاء

في الفرائض/ حیاة جبر النقص 
القلب/ عدم الوقوع في البدعة/ 

 الھدایة والنصر 
من أعظم األسباب التي تعین على االلتزام بمحاسن األخالق 

 وفضائل األعمال

 عمر بن الخطاب

 االقتداء بالصحابة في لزوم السنة

 الرسول صلى اللھ علیھ وسلم
 حسن خلق النبي صلى اللھ علیھ وسلم وعفوه وتسامحھ



 الصدق
 البدعة
 العمرة

 الشریعة اإلسالمیة

ألنھا عبادة بغیر ما شرع اللھ تعالى ویفھم منھا أن اللھ تعالى لم یكمل الدین والرسول صلى اللھ 
 علیھ وسلم لم یبلغ األمة

 تصرف حكیم ورحیم كان سبب في دخول أھل مكة في اإلسالم



 الزھد -الرحمة  –الكرم                                 التواضع  -حسن الخلق 

 اإلخالص                                             االتباع

 إلھیة ربانیة •
 معصومة وباقیة •

 عالمیة الشریعة  •
 واسعة وكاملة  •
 ثابتة متزنة •

أجور وحسنات تثقل میزانھ 
 وتفرحھ

ذنوب وسیئات تورث الندم 
 والحسرة 

 یفوز برضا اللھ تعالى 

 النعیم األبدي

 یستحق غضب اللھ تعالى

 العذاب األلیم 

 إقامة الشرائع والعبادات 

الدعوة بالحكمة والموعظة 
 الحسنة

 تحریم قتل النفس 

تشریع الرخص: كإفطار 
 الصائم عند المرض

 تحریم الربا

 منع اإلسراف وذمھ











 


