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ألن عالم الغیب ال یعلمھ إال هللا



صدق توكلھا على هللا وطاعتھا ألمره وإیمانھا یحفظھ تعالى البنتھا

عالقة ترادف ألن الرزق من األمور الغیبیة





علمھا النبي الكریم من الوحيقصة یونس علیھ السالم

الغیب المطلق ال یعلمھ إال هللا، أما ما أخبر بھ هللا 
تعالى ألنبیائھ فھذا غیب نسبي



قراءة الكف - التنجیم - األبراج - السحر والشعوذة - الكھانة والعرافة



اإلیمان بالغیب والشھادة

أصدق بأن الغیب ال یعلمھ إال النھ
ب اتجتب تصدیق من یدعي عل الغی

أنصح بیترك صور ادعاء الغیب وتصدیقھا



كل ما غاب وخفي عن مجال إدراكنا الحسي
كل أمر تستطیع أن نتوصل إلى مشاھدتھ بالوسائل الحسیة

الشعور بمراقبة هللا تعالى - االستقامة على أمر هللا - الطمأنینة 
واألنس والرضا

كافر، ألن االیمان بالغیب أساس االیمان كلھ

الغیب المطلق
الغیب النسبي

السحر - الكھانة - قراءة الكف - التنجیم

أنصحھ بترك ھذا األمر ألن الغیب ال یعلمھ إال هللا



نزول الغیث - كسب األرزاق - 
قیام الساعة - الوقت الذي 

یموت فیھ اإلنسان

علم الغیب باألمراض الباطنیة - 
توقع نزول المطر - معرفة 

النبي بكفالة مریم

ألن الغیب المطلق ال یعلمھ إال هللا

ألن وسائل اإلنسان الحسیة محدودة





٥
٦

وات ۱۳ عام في البعثة - ٦ أعوام في البعثة = ۷ سن
۷ أعوام في البعثة + ۲۳ عام في الھجرة = ۳۰ عام قضاھا في اإلسالم



إقامة الصالة - 
الشھادتین - أداء الزكاة 

- صوم رمضان

التصدیق بالمالئكة - 
اإلیمان بالیوم اآلخر

مراقبة هللا 
تعالى وخشیتھ





م اإلصغاء للمعلم / االنتباه وحضور القلب في مجلس العل
لبس أحسن الثیاب وخاصة في العبادات

وار استخدام األسالیب الحدیثة في التعلیم وخاصة المناقشة والح
الرحلة في طلب العلم والسعي لھ



اإلحسان

أطیع أوامر الھ تعالى
أطبق مبدأ اإلحسان في حیاتي

أسعى لطلب النافع



وار التأدب في والح
اإلصفاء الجید إلى المعلم

الشھادتان
الصوم

اإلیمان با�

خطأ
صح
خطأ

وقتھا
مسلم

التوحید
السر والعلن







صلة الرحم
إكرام الضیف

مساعدة الضعفاء
الصدق





حلف الفضول







الرحمة
العدل

سوء المعاملة
الظلم





حب الرسول الكریم

أتحلى بالصدق واألمانة
ن أقدم العون والمساعدة للمحتاجی

أعامل اآلخرین بأدب واحترام



صدقھ وأمانتھ بأموال السیدة خدیجة رضي هللا عنھا في رحلتھ إلى الشام

رعایتھ البن عمھ علي بن أبي طالب، تخفیفاً ووفاء لعمھ

یجعلھم أمامھ ال یتقدمھم - یبدأ بالسالم علیھم - یراعي مشاعرھم

صبره على الیتم والفقر - صبره على الطرد من الوطن





العالمات الكونیة 
(الشروق والغروب)

تطبیقات وبرامج الساعة
الھواتف الذكیة







قول حي على الصالة حي على الفالح
ال حول وال قوة إال با�

قول: الصالة خیر من النوم
في األذان لصالة الفجر



تعظیم شعائر هللا

ؤذن أردد األذان مع الم
م أسأل هللا تعالى الوسیلة للرسول الكری

أدعو بین األذان واإلقامة



أردد األذان 
خلف المؤذن

أدعو للنبي أن ینال 
الوسیلة والمقام 

المحمود

أحرص على الدعاء 
بین األذان واإلقامة



صالتي صلتي بربي
صالتي نور حیاتي
صالتي قرة عیني



ً كتاباً موقوتا

وأمر أھلك

خمس صلوات 
في الیوم 

واللیلة

تذكر فضل الصالة وأھمیتھا
ة تجدید النیة بالمحافظة على الصال

االستعانة بوسائل معینة مثل المنبھ، األسرة، الصحبة





تنھي عن الفحشاء والمنكر

سبب لصالح األعمال

سبب لمحو الخطایا





اإلسالم

العقل والبلوغ

دخول الوقت

طھارة البدن 
من النجاسات

طھارة الثوب والمكان 
من النجاسات
ستر العورة

استقبال القبلة
النیة





تكبیرة اإلحرام
قراءة الفاتحة

الركوع

الرفع من الركوع

االعتدال من 
ً الركوع قائما

السجود

التسلیم



العبادة (الصالة)

أحافظ على أداء الصالة في وقتھا
ة أنصح زمیالتي بالمحافظة على الصال

افتدي بالرسول صلى هللا علیھ وسلم في صالتھ



وغ البل
ل العق

اإلسالم

ورة ستر الع
استقبال القبلة

النیة

أذكره بأن الطمأنینة ركن من أركان الصالة ال تتم الصالة إال بھ

أنصحھ باالھتمام بھا ألنھا أحب األعمال إلى هللا



القیام في الفرض

ترتیب األركان

الطمأنینة

الرفع من السجود

الرفع من الركوع واالعتدال 
منھ

قراءة الفاتحة

تكبیرة اإلحرام

الركوع

السجود

الجلوس بین السجدتین

قراءة التشھد األخیر والجلوس فیھ

التسلیم











العبادة (الصالة)

أحافظ على أداء صالة الظھر في مسجد المدرسة
أنصح زمیالتي بأداء الصالة في جماعة

أحرص على أداء الصالة كاملة وصحیحة



٦
۲
۲
۲
۲

ألنھ لم یطمئن في صالتھ والطمأنینة ركن ال تصح الصالة إال بھ

استقرار األعضاء وسكونھا في مكانھا أثناء أداء الصالة وعدم االستعجال بھا



ف الجبھة واألن
الید الیمنى

رى الید الیس
الركبة الیمنى

رى الركبة الیس
أطراف القدم الیمنى

أطراف القدم الیسرى

فانبساط الذراع على األرض عدم سجود األن
رفع القدمین عن األرض



العقلاإلسالم
الشرط الثالث ھو البلوغ أما 

دخول الوقت من شروط 
الصالة ولیس وجوبھا

طھارة الثوب والبدن 
من النجاسات

استقبال القبلةستر العورة





الحسد
الحقد

الخالف حول من یبدأ أوال یطلب أمنیتھ
طلب أحدھما الحبس في الزنزانة لمدة عام



الحسد یكون بتمني زوال من الغیر أما الغبطة 
تكون بتمتي الخیر دون ضرر أو زوال

تمتي زوال نعمة المال من الغني
تمني أن یكون لإلنسان نصیب من قراءة القرآن أو 

الصدقة كما عند الغیر





عدم قبول فرعون لدعوة موسى

كفر فرعون با� تعالى وتوعده موسى علیھ السالم باالعتقال والسجن

المناقشة والحوار باآلیات الواضحة والدالئل

نعم، نجى هللا موسى علیھ السالم من بطش فرعون

۱۰ محرم

عاشوراء یوم العاشر من محرم



د الغیرة الشدی
س عدم الثقة بالنف
قلة الوعي الدیني







حسن الخلق

ن أتجنب الحسد والحقد على اآلخری
أحب الخیر لغیري كما أحبھ لنفسي

أنصح غیري بوسائل الوقایة من الحسد



م إضمار الشر للناس إذا لم یتمكن من االنتقام منھ
تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد

إذا كان القلب سلیما من األمراض واألحقاد، اتعكس ذلك على عملھ وعبادتھ بالخیر

مقبولمذموم
حسد صاحب المال على 

مالھ
صاحب القرآن على تالوتھ









قال ابن القیم رحمھ هللا :
لیس المستغرب أننا نحب هللا تبارك وتعالى

لیس بمستغرب أن الفقیر یحب الغني وأن الذلیل یحب العزیز 
فالنفس مجبولة على حب من أنعم علیھا وتفضل علیھا بالنعم لكن 
العجیب من ملك یحب رعیتھ ویحب عباده ویتفضل علیھمر بسائر 

النعم





اإلكثار من ذكر 
هللا

زیارة بیوت هللا 
وتوقیرھا

كثرة الدعاء 
ومناجاة هللا



الدعاءاقرأ القرآن

االستغفار 
أصلي الوتروالتسبیح





الندم والحسرة
الضالل

العذاب
الخلود في جھنم

الضالل

العذاب

الندم





واه امراة قدمت حب رسول هللا على حب من س
صحابي یفدي الرسول الكریم بروحھ حباً لھ 

ولنصرتھ والدفاع عنھ



حب هللا ورسولھ

أحرص على ذكر هللا
أدعو هللا تعالى وأناجیھ

أكثر من الصالة على النبي



ً میل النفس إلى ما تراه وتظنھ خیرا

محبة طبیعیة
محبة احترام
محبة أنس

الجالل والكمال
النعم

الرحمن
الفرائضالنوافل

اتبع ھواه وانشغل بھ عن هللا والتقرب منھ

غلب علیھ حبھ لمعرفة أسماء الالعبین على حب هللا ومعرفة أسمائھ

أذكره بثمار اتباع النبي وعواقب معصیتھ

أرفض ھذا السلوك وأعبر عن حبي ودفاعي للنبي بنشر سیرتھ 
العطرة وصفاتھ العظیمة



نسبي
السحر - الكھانة - قراءة الكف - التنجیم

اإلحسان

أحد
المسافرالمقیم

دراسة التوحید والعقیدة / دراسة كتب السیرة / دراسة الفقھ



تمني الخیر دون إلحاق الضرر لآلخرینتمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد

مقبولمذموم

ثماره وفوائده عظیمةأضراره على القلب والعمل عدیدة



ألن حواس اإلنسان محدودة ال تدرك كل شيء

ألن حبھ من حب هللا فھو خلیل الرحمن

ھو اإلعالم بدخول وقت الصالة بألفاظ مخصوصة
ھو ما یتوقف علیھ وجود الشيء وما ال یتم إال بھ

د ھو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاس
عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبیر ومختتمة بالتسلیم

الركن
الحقد

الحب



م اإلسال
ل العق

ز التمیی
الذكورة

م العداوة والبغضاء: ھما أشد أسباب الحسد والحقد المؤدیان إلى التشفي واالنتقا
ره الترفع عن اآلخرین: فیثقل علیھ أن یتقدم علیھ غی

م الكبر: أن یتعالى على اآلخرین ویستصغرھ
خبث النفس وكره الخیر للغیر

نقرأ القرآن بتدبر وتفھم لمعانیھ
ض نتقرب إلى هللا تعالى بالنوافل بعد الفرائ

نكثر من ذكر هللا تعالى

الضالل - الفتنة - دخول النار - الندم والحسرة













نارطیننور
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عثمان بن عفان رضي هللا عنھ



الصالة في وقتھا 
الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

غزوة بدر وغزوة الخندق



ر مجالس الذك
رآن مجالس الق

مجالس العلم

ل مجالس فیھا صور تماثی
مجالس فیھا روائح كریھة
مجالس یشرب فیھا الخمر

رام أصدق بوجود الك
رام أتجنب إیذاء المالئكة الك

أحرص على حضور المجالس التي تحبھا المالئكة

اإلیمان بالمالئكة الكرام



ألن االیمان بالمالئكة ركن من أركان االیمان الستة

التصدیق بوجودھم وبأنھم عباد � تعالى 
مأمورون ومكلمون ولھم صفات وأسماء 

وأعمال اختصھم هللا بھا

جبریل علیھ السالم : من صفاتھ (شدید القوى ذو مرة فاستوى) أي شدید القوة وخلق حسن وجمیل

كرام بررة - الحیاء

قدرتھم على التشكل، عظم سرعتھم، الدقة والنظام في األوامر، القوة العظیمة

العیب في المالئكة یتنافى مع تقدیر المالئكة؛ فال یجوز للمسلم إیذاء 
المالئكة وانتقاص حقوقھم، قال تعالى : «من كان عدوا � ومالتكتھ 

ورسلھ وجبریل ومیكال فإن هللا عدو للكافرین»



ال یأكلون وال یشربونالجمالاألجنحة

تمثیلھم أو رسمھمالمعاصي والذنوبالعیب فیھم

تشكل جبریل علیھ السالم في صورة بشر لمریم؛ وتشكل المالئكة إلبراھیم علیھ السالم في صورة 
بشر وكذلك للوط أن في صورة شباب حسان الوجوه، وتشكل جبریل على صورة الصحابي دحیة 

الكلبي وتارة في صورة أعرابي



٤۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



إسرافیل
مالك

رضوان

مالك الجبال





تقدیرھم وعدم إیذائھم و اإلكثار من األعمال الصالحة التي 
تقربنا إلى هللا وتقربنا منھم



ر معلم الناس الخی
الذین ینتظرون صالة الجماعة

الذین یعودون المرضى
الذین یصلون على النبي



تقدیر المالئكة الكرام

أقدر دور المالئكة في حیاتي
أكثر من األعمال الصالحة
أتجنب الذنوب والمعاصي



قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ( یؤتى بجھنم یوم القیامة لھا 
سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك یجرونھا )

موكل بإنزال الوحي
رزاق موكل بالمطر والنبات واأل

یقبض األرواح

شقي أم سعیدعملھأجلھرزقھ

الشكر � تعالى وطاعتھ
رام الطمأنینة واألنس بالمالئكة الك

المراقبة الدائمة � تعالى
االستعداد للیوم اآلخر بالعمل الصالح





عدم قبول العمل ألنھ لم یكن خالصاً � عز وجل



ش  االبتعاد عن الغ
عدم التعامل بالربا

والرضا بالربح الیسیر

تجنب الكذب 
س والتدلی

ر التحقق من األخبا
عدم قبول الرشوة

استحضار نیة طلب 
العلم واالجتھاد وعدم 

اللجوء للغش







اإلخالص في العمل

ء أنقي عملي من الریا
استشعر مراقبة هللا تعالى

أكثر من الطاعات

الكسب الحرام للمال - عدم اخالص العمل
إلحاق الضرر بالمجتمع - تعریض الشباب لھذه اآلفة



 فمن كانت ھجرتھ إلى هللا ورسولھ ؛ فھجرتھ إلى الھ ورسولھ ومن كانت 
ھجرتھ لدنیا یصیبھا أو امرأة یتزوجھا ؛ فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ 

إفراد هللا تعالى بالطاعات والتقرب بھا إلى هللا وحده ال شریك لھ

أن یكون موافقاً لما جاء بھ الرسولأن یكون خالصاً � عز وجل

۳

۲
۱



رك ابن المبا
أبو سلیمان الداراني







ألن الملك أتاه في مكان موحش مظلم في اللیل وضمھ ضماً 
شدیداً فخوف النبي خوف فطري ال یضره ألنھ بشر





ھدأت من روع النبي وطمأنتھ بذكر محاسنھ وأخالقھ وأن هللا لن 
یخزیھ أبداً ولجأت لصاحب علم لتفسیر ما حدث مع النبي



حب الدعوة إلى هللا

وة أقتدي بالنبي في حرصھ على الدع
م أسعى لطلب العل

أقرأ سیرة النبي



في شھر رمضان من عام ٦۱۰ للمیالد

رجع رسول هللا إلى السیدة خدیجة ترجف بوادره من الخوف

كانت مثاالً للزوجة الصالحة حیث ھدأت من روع النبي وطمأنتھ بذكر محاسنھ 
وأخالقھ وأن هللا لن یخزیھ أبداً ولجأت لصاحب علم لتفسیر ما حدث مع النبي

من كالم ورقة بن نوفل للنبي صلى هللا علیھ وسلم حین قال 
لھ: (لم یأت رجل قط بمثل ما جئت بھ إال عودي)









الخشوع سبب لقبول الصالة والحصول على أجرھا كاملة بإذن هللا؛ 
ومما یساعد على الخشوع في الصالة : االستعداد قبیل دخول وفتھا 

بالوضوء، التبكیر في أدائھا؛ التدبر في معاني اآلیات المقروءة 



ل حمل الطف
ب فتح باب قری

د دفع حكة في الجس
قتل حیة أو عقرب



الخشوع في الصالة

ة أحرص على الخشوع في الصال
ألتزم بأداء الصالة كاملة

أبتعد عن مكروھات الصالة ومبطالتھا



افتراش الذراعین في السجودالتخصر في الصالة

رض وھو إلصاق إلیتھ باألرض ونصب ساقیھ أو قدمیھ ووضع یدیھ على األ
رض إرسال الثوب حتى یصیب األ

أن یضحك المصاي یصوت یسمعھ ھو أو غیره قل أو كثر



ة  من كمال الخشوع والتأدب عند لقاء هللا تعالى في الصال
أن یتجنب المصلي فعل شيء من مكروھات الصالة أو مبطالتھا





م سبحان ربي العظی
ده سمع هللا لمن حم

د ربنا ولك الحم
سبحان ربي األعلى

ربي اغفر لي
التشھد األول (قراءة التحیات)





الخشوع في الصالة

ة ألتزم بواجبات الصال
ة أحافظ على سنن الصال

أنصح زمیالتي بأداء الصالة في مسجد المدرسة



ة تركھا عمداً یبطل الصال
ً یذم تاركھا شرعا

أمر بھا هللا على وجھ اإللزام

ة تركھا عمداً ال یبطل الصال
ال یعاقب تاركھا

ثبتت عن النبي ولم تكن على وجھ اإللزام

بطلت الصالة ویجب إعادتھا

یتم صالتھ ویسجد سجدتي السھو قبل أن یسلم
صالتھ صحیحة وال یجب علیھ شيء

االفتراش
التشھد األول

التورك
التشھد األخیر





الصالة في حضرة 
الطعام

فرقعة األصابعرفع البصر إلى السماء

التخصرالتثاؤبافتراش الذراعین

ة الكالم عمداً في غیر مصلحة الصال
ة عمل لیس من جنس الصال
ة ترك ركن من أركان الصال

العمل الكثیر من غیر جنس الصالة



حب الصالة

ة أعلم غیري كیفیة أداء الصال
أتجنب ترك واجب أو ركن في الصالة



سبحانك هللا ربنا وبحمدك هللا اغفرلي
سبوح قدوس رب المالئكة والروح



ود عدم وضع األنف على األرض عند السج
عدم االعتد ال من الركوع قائماً

رفع القدمین من األرض عند السجود







السخریة

الغیبة والنمیمة

نمام صاحب الوجھین

الغیبة

النمیمة



النمام الذي یمشي بین الناس بالنمیمة

أذكره باستشعار هللا تعالى
أنصحھ بتجنب المجالس التي تكثر فیھا ھذه 

ت اآلفا
أحذره من عواقبھا مثل كراھیة الناس لھ 

وغضب هللا تعالى منھ



إذا كشفت مساوئ الناس وعیوبھم التي أخفوھا؛ كشف هللا 
عن عیوبي واحرص على ذكر محاسنھم وال أعیب أو أسخر 

من عیوب أنا أتصف بھا





ء ذكر هللا شفا
ء العفو عن المسي

تجنب السخریة
تقدیم النصح لآلخرین بحفظ اللسان

دخل عمر بن الخطاب یوماً على أبي بكر الصدیق وھو یجبذ لسانھ، 
فقال عمر: مھ غفر هللا لك، فقال لھ أبو بكر: إن ھذا أوردني الموارد



الغیبة والنمیمة والسخریة تقطع أواصر 
المحبة بین الناس

الغیبة من كبائر الذنوب التي تفقد صاحبھا 
حسناتھ

المسلم حریص على اإلحسان إلى الناس 
وعدم إیذائھم بالقول أو الفعل



حفظ اللسان

ن أحفظ لساني من إیذاء اآلخری
أتجنب الغیبة والنمیمة

أنصح زمیالتي بترك السخریة من اآلخرین



ألنھا تكون أیضاً بالفعل كالحركة واإلشارة والكتابة

رذیلة تغضب الرحمن وتثیر الفتن والكراھیة بین الناس

احفظ لسانك من النمیمة واإلفساد بین الناس فالنمیمة تحرم صاحبھا من الجنة

من دقة ساقیھ
النھي عن السخریة من اآلخرین واالنتقاص 

منھم، فقد یكون أرفع درجة عند هللا منا



طیننور
نار

عثمان بن عفان
في غار حراء

أن یكون خالصاً � وأن یكون موافقاً لما جاء بھ الرسول
الدقة والنظامالسرعة





النیة
اإلخالص

الواجب
النمیمة

أن یكون خالصاً � وأن یكون موافقاً لما جاء بھ الرسول

حزن حزنا شدیداً وتمنى أن یقابل جبریل علیھ السالم مرة ثانیة 
لیؤكد لھ أمر الرسائة

فعل المكروھات : ینقص ثواب فاعلھا وتكتب لھ الصالة ناقصة
وتركھا : یتاب تاركھا تقرباً الى هللا تعالى وتكتب لھ الصالة كاملة

ترك عمدا یبطل الصالة، وتركھ سھواً یوجب سجود السھو

س تقطع أواصر المحبة بین النا
س تفقد صاحبھا االحترام بین النا

تحرم من الجنة

للمتظلم والمستفتي عند القاضي
لتغییر المنكر ورد العاصي إلى الثواب بذكر ما یفعلھ

للمجاھر بفسقھ أو بدعتھ





 




