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اإلیمان بالكتباإلیمان بالرسلاإلیمان با�

اإلیمان بالقدر خیره اإلیمان بالیوم اآلخراإلیمان بالمالئكة
وشره



الرحمن رحمة عامة والرحیم رحمة خاصة 
بالمؤمنین



التصدیق بالقلب واإلقرار باللسان





األعمال الصالحة - العبادات - الصدقات - 
االستغفار - التسبیح



العبودیة � تعالى

ر أشكر هللا على نعمة الصب
أشكر هللا على نعمة األمن



االعتقاد الجازم بأن هللا تعالى رب كل شيء 
وملیكھ وأنھ متصف بصفات الكمال منزه 

عن كل عیب ونقص

األلوھیة
صفاتھأسمائھ

حلول الخیر والبركات

۳

٤
۲
۱

من أجل دعوة الناس إلى اإلیمان با� وحده ال شریك لھ

ألن بصر المخلوقین محدود





الحواس الخمسة - نعمة األمطار - نعمة 
األشجار



ال إلھ

إال هللا



الكرهالنفاقالكذبالترك



إخالص التوحید

ت تردبد ال إلھ إال هللا في كل وق
یقول كلمة ال إلھ إال هللا خالصاً من قلبھ



ال معبود بحق إال هللا

اإلیمان
إماطة األذى عن الطریق

ر أفضل الذك
السبیل لدخول الجنة

دخول الجنة

أفضل الذكر

أعلى شعب 
اإلیمان

شفاعة النبي



۲

۱

٤

۳

٦

٥

۷







تتجمع الفطریات والبكتیریا وتكثر األمراض



الحرص على نظافة 
الفم واألسنان

النظافة

وم الحرص على غسل الیدین عند االستیقاظ من الن
ألتزم باالغتساالت الواجبة



المكانالوجھالثیاب

عندما یكون نائماً ال یدري أین اتجھت یده فربما امتدت ولمست موضع غیر طاھر

ألن األطفال یستیقظون فیجعلون أصبعھم في أعینھم





البحار

األنھار

اآلبار



طھارة الجوارح من الذنوب واآلثام





الماء العذب ھو الذي یصح الوضوء بھ

ة أحرص على الوضوء عند كل صال
أتجنب الماء النجس

الطھارة



رفع ما یمنع الصالة من حدث أو نجاسة

(الطھور شطر اإلیمان)
(وثیابك فطھر)

ال یجوز

یجوز

یجوز



۳

۲

۱





البول والغائط - المیتة 
- الدم - سؤر الكلب - 
لحم الخنزیر - الخمر

الماء الطھور - النعامة - 
بول الناقة - روث البقر - 

میتة السمك والجراد



یغسلھ سبع مرات أولھن بالتراب

الطھارة

س أتجنب كل ما ھو نج
أطھر بدني بالغسل بالماء
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واجبة
القذارة المانعة من صحة الصالة

الدلك بالترابالغسل بالماء

۳

۱

۲





الصدق واإلخالص
أصدق في كالمي وأصدق في عملي



البوذیة
اإلسالم دین حق وما سواه أدیان باطلة





ألنھم حرفوا النصوص



البشارة األولى: (أمھ آمنة بنت وھب) حین حملت بھ أنھا رأت في 
منامھا كأن نوراً خرج منھا

البشارة الثانیة: قصة حلیمة السعدیة حین أخبرت أنھا لما أخدتھ من 
أنھ حصلت البركة في بیتھا

حب الرسول

دة التمسك باألخالق الحمی
قراءة سیرة النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم



تماثیل أتى بھا (عمرو بن لحي الخزاعي) من الشام إلى بالد العرب
حجارة كان العرب یأخذونھا معھم من الحرم في أسفارھم

إكرام الضیف
الشجاعةالصدق

التحریفالبدع
أھواءھم ورغباتھم

بسبب الضغط الذي أصابھم من ملوك الروم

یدل ذلك على رحیل عھد الشرك













ت الندم على ما فا
العزم على عدم العودة للذنب

حسن الخلق

ر اإلسراع إلى التوبة واالستغفا
االبتعاد عن أصحاب السوء



وب  االطالع على عیوب النفس ومحاسبتھا واالستغفار من الذن
ت التوبة وتدارك ما فا

تربیة الضمیر عند اإلنسان والشعور بالمسؤولیة

اإلمارة بالسوءاللوامةالمطمئنة

لتنظر نفس ما قدمت لغد







اعتزالخیانة
استقال

أمرھم إلى العجرة





د بناء ٥۷۰۰ من المساج
إنشاء ۸٦۰ مدرسة



الرحمة

المسؤولیة

أقتدي بالنبي في تحمل المسؤولیة
أتحمل مسؤولیتي نحو دیني ووطني



هللا تعالى
المسؤولیة

األكمل
المحدد

الدعوة
الصعوبات

یتحمل المسؤولیة

ال یتحمل المسؤولیة

یتحمل المسؤولیة

ال یتحمل المسؤولیة

ال یتحمل المسؤولیة



س الشعور باألمانة أمام هللا وأمام النا
زیادة ثقة الفرد بنفسھ وبقدراتھ

مسؤولیة

مسؤولیة طاعة الوالدین

نشر اإلسالم - مساعدة المحتاجین

أخیك األكبر - احترام الكبیر إخوتك الصغار - العطف علیھم













الربوبیة

األسماء والصفات



اإلخالص
اإلتباع



الرجاء - الصبر - اإلخالص



قول ال إلھ إال هللا



العبودیة � تعالى

ت الحرص على ذكر هللا في جمیع األوقا
أكثر من الصدقات



اسم جامع لكل ما یحبھ هللا ویرضاه من أقوال وأعمال الباطنة والظاھرة

ھو االعتماد على هللا تعالى

توحید األلوھیة

القلب

الصدقات

المحبة

الدعاء

الحج

ھي الغایة التي من أجلھا خلقنا هللا
تطرد الشیطان





الصوابفرحالصحةراحة



الحوتالمرض

أتھمھ قومھ بالكذب ألقاه قومھ في النار
والجنون





ال إلھ إال هللا العظیم الحلیم، ال إلھ 
إال هللا رب العرش العظیم، ال إلھ 

إال هللا رب السماوات ورب 
األرض ورب العرش الكریم



الصبر

ء الصبرعند البال
ألتزم االستغفار عند االبتالء



وصب وال ھم وال حزن وال أذى وال غم حتى الشوكة یشاكھا إال كفر 
هللا بھا من خطایاه

جسدي

قلبي

جسدي

البالء

ھم

أكثر من االستغفار

أنصحھ بالصبر عند البالء







٥٤۱۳۲







الطھارة

ة الحرص على الوضوء عند كل صال
االلتزام بسنن الوضوء



استعمال الماء الطھور في أعضاء مخصوصة بكیفیة مخصوصة

ب األزرق: مسح الرأس - غسل الرجلین مع الكعبین - غسل الیدین إلى المرفقین - الترتی
األصفر: المضمضة - التیامن - غسل الكفین إلى الرسغین

۳
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۲

یمحو الخطایایرفع الدرجات

أسفل الذقنمنابت الشعر





مجلس األمة
یقوم بالتشاور في أمور الدولة



أقوم بأداء الصالة في وقتھا وأنصح 
زمیالتي بالصالة



كبش

۱۰۰ من اإلبل



حب الرسول

م أقرأ سیرة النبي الكری
تعظیم مكانة الرسول صلى هللا علیھ وسلم



قصي بن كالب
ھاشم بن عبد المناف

عبد المطلب

جرھم
۱۰۰

بشھرین

ألنھ كان یھشم الخبز مع اللحم ویقدمھ إلى حجاج مكة

ألنھ من أحسن أوالده وأحبھم إلیھ

الربیع األولاالثنین
٥۷۱الفیل

محموداً



البشریة
اإلیمانالشرك







أختھ في الرضاعة

مساعدة زمیلي

٤ سنین



مساعدة زمیلي

ألنھ كثیر العیال عطوف ورحیم وكریم



ألنھ أعتنى بھ من صغره



م أقرأ عن سیرة النبي الكری
أدافع عن رسولي الكریم

حب الرسول الكریم



لما وجدتھ من خیر وبركة

حفظ هللا النبي منذ الصغر

سنتین

ألنھ الشقیق الوحید لوالده عبد هللا

لتقوى أجسادھم ویتقنوا اللسان العربي

بسبب دفاعھ عن النبي

حلیمة السعدیة

أبا طالب

عندما خافت علیھ بعد حادثة شق الصدر

عندما أنزل هللا علیھ الرسالة وخاف علیھ من قریش





رھط
اللعنة
السام



عائشة رضي هللا عنھا





الحلم

ة التحلي بصفة الحلم واألنا
االستعاذة با� من الشیطان الرجیم عند الغضب



الحلم

األناةالحلم
الصالحین

االنتغام والظلمصفاء

أعوذ با� من الشیطان الرجیم

تقى صاحبھ من الشرمحبة هللا

سامحك هللا





أعطاه

در الغ
ص مخل
دق صا
ء الوفا
ب صاح
األمانة





أن یفي بالوعد

أن تفي بنذرھا

أن یفي بعقده



حفظ الوفاء بالعھد وعدم نقصھ
رد حقوق الناس كاملة

الوفاء بالعھد



عاو

ءا

و

اج

الوفاءلتأ
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المؤمنین األخیار

خاصم فجر
أجراً عظیم والجنة والمغفرة

أن یلتزم اإلنسان بوفاء ما یمد لھ

الوعد بالجنة من هللا تعالى
المغفرة والرحمة من هللا تعالى



السعي

النواھيأوامر هللا



قصدعزیمةرغبة 



تعلم فن الطھي

نبحث لھا عن كتب طبخ أو دورات للطبخ

نحثھا في تنفیذ الطبخ

أصبحت طباخة ماھرة 
تساعد أمھا



الدعوة إلى هللا تعالى

أعد الجیش
تجھزوا للقتال

انتصار المسلمین



عودت نفسھا على الصبر - أحست بجوع الفقراء 
- وفیھ فوائد صحیة



الحرص على التفكیر باألمور اإلیجابیة
ً الحرص على التفاؤل دائما

اإلرادة



قوة داخل أنفسنا ترغب في الطموح وتسعى لتحقیقھ
البدء في تحقیق الھدف

تقویة العالقات بین األفراد

العیش في خیر الوطن

ارتفاع نسبة شفاء األمراض

التوكل على هللا
ً التفاؤل دائما











 




