






هللا واحد أحد. 1.

لم يلد ولم يولد. 2.

لم يكن له كفًوا أحد. 3.





.معرفة صفات هللا كالرحمن والرحيم

ط معرفة أمور كالحلف باهلل فق

.وعبادته وحده دون غيره

.معرفة أحكام الزكاة

.معرفة أحكام الصالة معرفة غزواته 

.معرفة سيرته وحياته



قراءة القرآن الكريم، وتعلم ما فيه من أحكام. 1.

قراءة أحاديث رسول هللا . .وتعلم ما فيها من األحكامصلى هللا عليه وسلم2

تعلم أحكام اإلسالم عن طريق العلماء الربانيين، وما كتبوه من الكتب النافعة. 3 .

:األمور التي تعين العبد على معرفة ربه

قراءة القرآن الكريم، والتعرف على ما فيه من. .أسماء هللا وصفاته: 1

التفكر في آيات هللا ومخلوقاته التي تدل على عظمته. 2.

:األمور التي تعين العبد على معرفة دينه

قراءة القرآن الكريم، وتعلم ما فيه من أحكام. 1.

قراءة أحاديث رسول هللا . .وتعلم ما فيها من األحكامصلى هللا عليه وسلم 2

تعلم أحكام اإلسالم عن طريق العلماء الربانيين، وما كتبوه من الكتب الناف. .  عة3

:األمور التي تعين العبد على معرفة نبيه

قراءة القرآن الكريم، والتعرف على ما فيه من سيرة رسول هللا . ليه صلى هللا ع1

.وسلم

قراءة أحاديث رسول هللا . ي من الكتب التي جمعها العلماء فصلى هللا عليه وسلم2

.الحديث النبوي

قراءة سيرته . رة من الكتب التي جمعها العلماء في السيصلى هللا عليه وسلم3

.النبوية





.يجب معرفة التوحيد والشرك وأنواعه وخطره؛ حتى ال نقع في الشرك

.نعم



ه 
ال إِلََه إاِلَّ هللاَّ

َواْسَتْغفِْر لَِذْنبِكَ 

.العلم الصحيح يؤدي إلى العمل الصالح









.أهمية طلب العلوم العامة للحفاظ على استقامة الحياة

.أهمية طلب العلوم الشرعية والعلوم العامة للحفاظ على استقامة الحياة

.انتشار الفوضى والجهل والمرض

.تعلم األمور الشرعية ينجينا من الوقوع في الشك

.تعلم الطب ينجينا من شر األمراض



ه الَِّذيَن آَمنهوا ِمْنكه ": والدليل.العلم الشرعي يرفع صاحبه درجات•
".ات  ْم َوالَِّذيَن أهوتهوا اْلِعْلَم َدَرجَ َيْرَفْع هللاَّ

َ مِ ": والدليل.العلم الشرعي سبب لحصول الخشية من هللا تعالى•
َما َيْخَشى هللاَّ لََماءه إِنَّ ".ْن ِعَباِدِه اْلعه

“من سلك طريًقا يلتمس به علم سلك هللا له به طريًقا إلى الجنة”: قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

.ألنهم يحملون على عاتقهم أمانة توصيل العلم لجميع األجيال القادمة

يقع في خطر الشرك باهلل

.أنشأت العديد من المدارس والجامعات

.رصد طيران األعداء ومواجهته



.يجب أن أصلي مخلصاً هلل تعالى

.يجب أن أدعو هللا وحده ال شريك له

.يجب عليَّ اجتنابه والحذر منه

.العمل



الصلوات الخمس

الدعاء

أصلي هلل وحده

أدعو هللا وحده

تحريم الغيبة

اإلسراف والتبذير

ال أغتاب أحداً 

ال أسرف في الماء

.ال يمكنني، ال

الى، وال ال يقبل هذا العمل؛ حيث أن العبادة ال تقبل إال إذا كانت خالصة هلل تع

.يكون ذلك إال بتعلم العلم الشرعي



.عندما ال يعمل به

.االعتقاد الصحيح•

.صلى هللا عليه وسلمفعل ما أمر هللا به أو أمر به رسوله •

. صلى هللا عليه وسلمترك ما نهى هللا عنه، او نهى عنه رسوله •

.اعتقاد أنه ال أحد يتصرف في الكون إال هللا تعالى



يعني أنه إما أن يشهد لك أو يشهد عليك؛ فإذا كنت ممن عمل به وتأثر به واتبع 

.يكإرشاداته وأوامره؛ فإنه خير شاهد لك وخير وسيلة في النجاة، وإال كان شاهداً عل

.االعتقاد الصحيح•

.فعل ما أمر هللا به أو أمر به رسوله •

. ترك ما نهى هللا عنه، او نهى عنه رسوله •

.إذا َعلِْمنا وجوب إخالص الصالة هلل تعالى وجب علينا أن نصلي مخلصين هلل تعالى

.إذا َعلِْمنا أن هللا تعالى حرم الشرك وجب علينا اجتنابه والحزر منه

ْم يهوحَ : "قال هللا تعالى َما أََنا َبَشٌر ِمْثلهكه ْم إِلٌَه وَ قهلْ إِنَّ َما إِلَههكه اِحٌد َفَمْن َكاَن ى إِلَيَّ أَنَّ

ِه َفْلَيْعَملْ َعَمالً َصالِحاً وَ  وا لَِقاَء َربِّ ِه أََحدَيْرجه ".اً ال يهْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ

َها الَِّذيَن آََمنهوا لَِم َتقه : "قال هللا تعالى َكبهَر ( 2)ولهوَن َما ال َتْفَعلهوَن َيا أَيُّ

ِ أَْن َتقهولهوا َما ال َتْفَعلهو (".3)َن َمْقتاً ِعْنَد هللاَّ



الحكمة

.الموعظة الحسنة

الجدال بالحسنى



االستفادة من منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة لترغيب النصار. ى 1

.في اإلسالم لعلهم يفرحون ويستبشرون بهذا األجر

أتحين الوقت المناسب. وأقتصد في الموعظة وأجتنب اإلطالة كي ال، 2

.ينفروا



.يدل الحديث على فضل الدعوة إلى هللا تعالى



ال أحد افضل وال أحسن ممن يدعو إلى هللا تعالى. 1.

كل من اهتدى إلى خير فللداعي مثل أجره. 2  .

أول ما دعا إليه األنبياء عليهم السالم هوالتوحيد. 1.

أول ما دعا إليه الرسول . .هو التوحيدصلى هللا عليه وسلم2

لما بعث النبي . وة إلى معاذاً إلى اليمن أمره بالدعصلى هللا عليه وسلم3

".  ىفليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا هللا تعال: "التوحيد فقال له

عوة إلى معاذاً إلى اليمن أمره بالدصلى هللا عليه وسلملما بعث النبي 

".  لىفليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا هللا تعا: "التوحيد فقال له

ْن َدَعا إِلَ : "قال هللا تعالى ِ َوَعِملَ َصالِحاً َوَقاَوَمْن أَْحَسنه َقْوالً ِممَّ نِي ى هللاَّ لَ إِنَّ

ْسلِِمينَ  ".ِمْن اْلمه



.يجب أن يصبر



.الصبر على األذى في سبيل الدعوة الى التوحيد



.عمل الصالحات من صالة، وزكاة، وصيام، وحج، وبر للوالدين

.التواصي بالصبر، ومنه الصبر على األذى في سبيل هللا

خير يدل على أن السورة الواحدة من كتاب هللا كافية وكفيلة بأن تقدم ال

.والنفع لإلنسان إذا أخذ بمضمونها



الصبر

ِ وَ }: قال تعالى َك إاِلَّ بِاهللَّ ي َضْيق  ال َتْحَزْن َعلَْيِهْم َوال َتكه فَِواْصبِْر َوَما َصْبره

ونَ  ا َيْمكهره (.127:النحل){ ِممَّ



التسامح

ر حساب، الثواب الجزيل من هللا تعالى، حيث يجازي الصابرين ثواباً كثيراً بغي•

مْ : "والدليل قوله تعالى وَن أَْجَرهه ابِره َما يهَوفَّى الصَّ ". بَِغْيِر ِحَساب  إِنَّ

تى قومه وصبر على أذاهم حصلى هللا عليه وسلمهداية الناس، فلقد دعا النبي •

ِ : "دخلوا في دين هللا أفواجاً، قال هللا تعالى َوَرأَْيَت ( 1) َواْلَفْتحه إَِذا َجاَء َنْصره هللاَّ

ِ أَْفَواجاً  لهوَن فِي ِديِن هللاَّ اَس َيْدخه َك َواسْ ( 2)النَّ ْح بَِحْمِد َربِّ هه َكاَن َتوَّ َفَسبِّ اباً َتْغفِْرهه إِنَّ

(3)."

:سورة العصر عظيمة الشأن؛ ألنها اشتملت على ما يلي

:ما يجب على المسلم مع نفسه وهو-

.اإليمان باهلل تعالى•

.العمل الصالح•

:ما يجب على المسلم مع إخوانه المسلمين وهو-

.التواصي بالحق•

.التواصي بالصبر•



.أن تعبد هللا وحده مخلصاً له الدين



إن إبراهيم كان إماًما في الخير. ًدا هلل ال يميل عن دين اإلسالم مو، وكان طائعا خاضًعا هلل، 1 حِّ

.غير مشرك به

كان شاكًرا لنعم هللا عليه. و وه، وأرشده إلى الطريق المستقيم، اختاره هللا لرسالته، 2

.اإلسالم

آتيناه في الدنيا نعمة حسنة من الثناء عليه في اآلِخرين والقدوة به. وإنه ، الحوالولد الص، 3

.عند هللا في اآلخرة لمن الصالحين أصحاب المنازل العالية



.هو المستقيم على التوحيد المجتنب للشرك

.هي التوحيد واالستسالم هلل عز وجل، ومعناها أن تعبد هللا وحده مخلصاً له الدين

.أعظم ما أمر هللا به التوحيد، وهو إفراد هللا بالعبادة

.أعظم ما نهى هللا عنه الشرك، وهو صرف شيء من العبادة لغير هللا تعالى





.معرفة العبد نبيه.معرفة العبد دينه.معرفة العبد ربه





وذه بَِربِّ النَّاسِ  قهلْ أَعه الناس

الفلق

ْح بَِحْمِد َربِّك َفَسبِّ

َك َواْنَحرْ الكوثر َفَصلِّ لَِربِّ

وا َربَّ َهَذا اْلَبْيتِ  َفْلَيْعبهده قريش

الخالق

الرازق

المدبر

مالك الملك



من الرجل الذي بعث فيكم؟-ما دينك؟ -من ربك؟ 

.أن يالزم ذكر هللا وطاعته

.الثناء على هللا، مع حبه وتعظيمه

.الطعام، الشراب

.الهداية لإلسالم، والتوحيد



بهَها َجاِمَدًة َوِهيَ َوَتَرى اْلِجَبالَ َتْحسَ ":قال تعالى

 ِ ْنَع هللاَّ َحاِب صه رُّ َمرَّ السَّ هه  الَِّذي أَْتَقَن كه َتمه لَّ َشْيء  إِنَّ

[.88: النمل]"َخبِيٌر بَِما َتْفَعلهونَ 

َو الَِّذي َمَرَج اْلبَ ":قال تعالى ٌب ْحَرْيِن َهَذا َعذْ َوهه

اً لَ َبْيَنههَما َبْرَزخفهَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح أهَجاٌج َوَجعَ 

وراً  ْحجه [.53:الفرقان]"َوِحْجراً مَّ

وْا إِلِى َثَمِرهِ : "قال تعالى ره َيْنِعِه  إَِذا أَْثَمَر وَ انظه

ْم آلَيات  لِّقَ  "     ْوم  يهْؤِمنهونَ إِنَّ فِي َذلِكه

[.99: األنعام]







البحار                        الطيور                     األشجار والنباتات

السماء واألرض                  النحل                          الزهور



.بإمتثال أوامر هللا، واجتناب نواهيه

.أال يهْدَعى صاحب القبر .أال يهْشَرَك به

.العبادة

الليل والنهار، والشمس والقمر. ْمسه َوِمْن آَياتِِه اللَّْيله : "قال تعالى:1 َهاره َوالشَّ َوالنَّ

ْمِس َوال لِْلَقَمِر َواْسجه  وا لِلشَّ ده ِ الَِّذي َخلََقههنَّ إِْن كه َواْلَقَمره ال َتْسجه وا هلِلَّ اهه ده ْنتهْم إِيَّ

وَن  [.37: فصلت(" ]37)َتْعبهده

مخلوقاته العظيمة ومنها الحيوانات كاإلبل، والسماء التي رفعت، والجبال الت. ي 2

وَن إِلَى ا: "قال تعالى:نصبت، واألرض التي سطحت ره لَِقْت أََفال َيْنظه إلِبِِل َكْيَف خه

فَِعْت ( 17) َماِء َكْيَف ره َوإِلَى األَْرِض ( 19)َوإِلَى اْلِجَباِل َكْيَف نهِصَبتْ ( 18)َوإِلَى السَّ

ِطَحْت  [.20-17: الغاشية(" ]20)َكْيَف سه

إخراج النبات والثمار من األرض. وْا إِلِى َثَمِرِه إِ : "قال تعالى:3 ره َذا أَْثَمَر َوَيْنِعِه انظه

ْم آلَيات  لَِّقْوم  يهْؤِمنهونَ  [.99: األنعام" ]إِنَّ فِي َذلِكه



.بإمتثال أوامر هللا، واجتناب نواهيه

.أال يهْدَعى صاحب القبر .أال يهْشَرَك به

.العبادة

.إذا عرفت ربي سبحانه وتعالى وجب عليَّ أن أعبده، وأخلص له العبادة

.حقيقة العبادة أن أفعل ما أمر هللا به، وأترك ما نهى هللا عنه



الصالة                                          الدعاء

بر الوالدين

.العبادة



هللا

األقوال                األعمال                             الباطنة

.حب هللا، اإلخالص هلل

.التسبيح، الدعاء

جامع



.خلق هللا اإلنسان

.والسماء عالية مرتفعة، خلق هللا األرض مسطحة مفروشة

مْ " ْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبلِكه ".الَِّذي َخلََقكه

كهمْ " وا َربَّ َها النَّاسه اْعبهده ".َيا أَيُّ

عبادته سبحانه وتعالى

.الشرك باهلل



ر من تصدق على فقي

يريد رضا هللا

من صلى النافلة 

يريد ثناء الناس

من صام يوم العيد يريد رضا هللا



المتابعة

اإلخالص



.اإلخالص، المتابعة

َ َوال تهْشِركهوا بِِه َشْيئاً : "قال تعالى
وا هللاَّ [.36: النساء" ]َواْعبهده

(88:األنعام)“  ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون”: قال تعالى 





.اللهم إني أعوذ بك من النار

.اللهم ارحمني بالقرآن

.اللهم فرج همي

.اللهم اشفي كل مريض



دعا أيوب هللا

بالشفاء 

.والرحمة

دعى ذكريا 

.ربه بالذرية

شفاه هللا

رزقه هللا بالذرية

فإني وإذا سألك عبادي عني}: هللا سبحانه يستجيب الدعاء فقال سبحانه وتعالى

{ونقريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشد



.طلب االستغاثة من هللا تعالى بصالة االستسقاء



.هو طلب العبد حاجاته من هللا تعالى

.هي طلب إزالة الشدة والكرب

 تعالى،  ال تجوز االستغاثة بغير هللا تعالى، فيما ال يقدر عليه إال هللا

.  فقد أشركفمن استغاث بغير هللا تعالى فيما ال يقدر عليه إال هللا تعالى

ِ أََحداً : "قال تعالى وا َمَع هللاَّ ِ َفال َتْدعه [.18: الجن". ]َوأَنَّ اْلَمَساِجَد هلِلَّ

ْم َفاْسَتَجاَب لَ : "قال تعالى كه ْم بِأَْلف  ِمنْ إِْذ َتْسَتِغيثهوَن َربَّ كه ِمدُّ ْم أَنِّي مه  اْلَمالئَِكِة كه

ْرِدفِينَ  [.9: األنفال". ]مه





لنستعين باهلل تعالى في كل عمل



. هي االلتجاء إلى هللا، وطلب الجماية من كل مكروه

. هي طلب العون من هللا تعالى في أمور الدين والدنيا

:تشرع االستعاذة باهلل من الشيطان، ومن كل مؤذ  وعدو  

وذه بَِربِّ النَّاسِ : "قال هللا تعالى ".قهلْ أَعه

وذه بَِربِّ اْلَفلَِق : "قال هللا تعالى (".2)ِمْن َشرِّ َما َخلََق ( 1)قهلْ أَعه

أعوذ بكلمات هللا: من أنزل منزالً ثم قال: "صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا 

".التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك

قدر عليه إال هللا؛ المسلم يستعين بربه دائماً، وال يستعين بغير هللا تعالى فيما ال ي

.ألن ذلك من الشرك

ِجيمِ : "قال هللا تعالى ْيَطاِن الرَّ ِ ِمْن الشَّ [.98: النحل" ]َفإَِذا َقَرْأَت اْلقهْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهللَّ

اَك َنْسَتِعينه : "قال هللا تعالى اَك َنْعبهده َوإِيَّ [.5:الفاتحة " ]إِيَّ

". إذا استعنت فاستعن باهلل: "صلى هللا عليه وسلمقال النبي 



.الرجاء النافع هو المصحوب بالعمل بطاعة هللا تعالى، واألخذ بأسباب رضاه

.التأمل في أسماء هللا وصفاته•

.النظر في مخلوقات هللا العظيمة•

.استحضار مراقبة هللا للعبد في كل زمان ومكان•



الخوف من غير هللا



َتانِ  ِه َجنَّ َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

خوف من غير هللا

خوف طبيعي

خوف من هللا

خاف من األسد



.نعمل عمالً صالًحا هلل موافًقا لشرعهعندما•

.أال نشرك في العبادة معه أحًدا غيره•



.وعد هللا تعالى الخائفين منه بالجنة

ِه َوَنَهى ال: "قال هللا تعالى ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ ْفَس َعْن اْلَهَوى َوأَمَّ َفإِنَّ ( 40)نَّ

َة ِهَي اْلَمأَْوى  [.41–40: النازعات(" ]41)اْلَجنَّ

التأمل في أسماء هللا وصفاته. 1.

النظر في مخلوقات هللا العظيمة. 2.

استحضار مراقبة هللا للعبد في كل زمان ومكان. 3.

.هو المصحوب بالعمل بطاعة هللا تعالى، واألخذ بأسباب رضاه:الرجاء النافع

.هو الرجاء بدون عمل، فهو غرور وتمن  :الرجاء الكاذب



ال

.نعم، هو سبب في رزقه



في كل صباح تغدو الطيور مفارقة أعشاشها باحثة عن أرزاقها متوكلة على هللا. 1.

عند طلب النصر والفرج ينبغي اللجوء إلى هللا والتوكل عليه. 2.

إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التوكل على هللا. 3.



طلب العالج، الرقية الشرعية، 

.زيارة المريض

يهأعتقد أن هللا هو الذي يرزقني، وأعتمد عل

أعتقد أن هللا هو الذي ينصرني، وأعتمد

.عليه

.أعتقد أن هللا هو الذي ينجحني، وأعتمد عليه

يهأعتقد أن هللا هو الذي يرزقني، وأعتمد عل

، السعي في طلبه بالبيع والشراء

.العمل في التجارة

.إعداد القوة الحسية والمعنوية والمادية

.الجد والمثابرة والمذاكرة واالجتهاد

الحرث والزرع وغرس النخيل 

.واالعتناء به

.التعرض للحوادث

.ركز في المذاكرة ونجح في االمتحان

يتعرض للغرق



هو اعتماد القلب على هللا تعالى في حصول مطلوب أو دفع

. مكروه، مع فعل األسباب الممكنة

ن من توكل على هللا حق التوكل تولى هللا أمره، وكفاه ما أهمه م

.أمر دينه ودنياه، وأمده بالقوة والعزيمة والصبر

على التوكل على هللا تعالى ال ينافي األخذ باألسباب المباحة، ف

.المسلم أن يجمع بينهما

، يا رسول هللا: قلت: حديث عمرو بن أمية الضمري قال: الدليل

".بل قيدها وتوكل: "أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال



ونَ قَ  ْم فِي َصالتِِهْم َخاِشعه ْؤِمنهون الَِّذيَن هه ْد أَْفلََح اْلمه



.هداية هللا تعالى

.هو التذلل لعظمة هللا تعالى

. هي الرجوع إلى هللا تعالى بالتوبة، واالستقامة على طاعته

وَن فِي اْلَخْيَراِت وَ : "قال تعالى ههْم َكانهوا يهَساِرعه وَنَنا َرَغباً َوَرَهباً َوَكانه إِنَّ وا لََنا َيْدعه

[.90: األنبياء" ]َخاِشِعينَ 

ْم َوأَْسلِمهوا لَهه : "قال تعالى كه [.54: الزمر" ]َوأَنِيبهوا إِلَى َربِّ



.الذبح لغير هللا شرك أكبر؛ حيث أن الذبح عبادة ال تصرف إال هلل وحده



.الهدي

األضحية

العقيقة





.هو التقرب إلى هللا تعالى بإراقة دم الذبيحة تعظيماً هلل تعالى

.هو أن يوجب اإلنسان على نفسه شيئاً لم يوجبه عليه الشرع

.الذبح لغير هللا شرك أكبر؛ حيث أن الذبح عبادة ال تصرف إال هلل وحده

.من نذر طاعة هلل تعالى فعليه الوفاء بنذره

".لعن هللا من ذبح لغير هللا: "صلى هللا عليه وسلمقال النبي 


