








 التسرع أو التهور 

كان لحلمه صلى هللا علٌه وسلم أثرا كبٌرا 

 فً االستجابة لدعوته صلى هللا علٌه وسلم





√ 

√ 

 التعقل والتثبت فً األمور وترك الغضب والتهور  



 اإلسالم دٌن الرفق 





مقابلة اإلساءة بالرفق والحلم سببا فً ارتجاع 

اإلساءة صاحب   



 عائشة بنت أبً بكر رضً هللا عنهما

 بالحفظ وحرصها على العلم 

 كانت أحب النساء النبً صلى هللا علٌه وسلم إلٌه

الرفق إذا أخطؤ أحد أفراد األسرة والرفق بزمالئً 

 إذا أساءوا إلً 



 بالرفق
 العنف 

 اإلنسان الذي ٌتصف بالرفق ٌعتبر إنسانا قوٌا 

أكثر الصحابٌات رواٌة للحدٌث هً أم المإمنٌن عائشة 

 رضً هللا عنها 



 السفه

 العنف 



 أمر له بعطاء 

 دخولهم فً اإلسالم 

سببا فً محبة 

 هللا لصاحبه 

سببا فً بغض 

 هللا لصاحبه

 ٌحبه الناس 

 ٌبغضه الناس 

العمل ٌكون 

 حسنا وجمٌال 

العمل ٌكون 

 سٌئا وقبٌحا



االخذ باألٌسر واألسهل فً القول والفعل وهو ضد 

 العنف

ٌكون ذلك بعدم تحمٌل الحٌوان ما ال ٌطٌق وعدم 

 إٌقاع الضرر به 









 كثرة العطاء والجود والسخاء



أن النبً صلى هللا علٌه وسلم بٌن أن سداد الدٌن 

 هو الشًء الوحٌد المقدم على الصدقة 





 الحسنة الرفٌعة 
 أعطاه 

 من ال ٌخشى الفقر 

 تقدٌم الطعام للعاملٌن فً شركتً 

 دعوة االصدقاء للوالئم والحفالت 
 الحرص على اصطحاب من ٌشاركنً طعامً 

 المشاركة فً إعداد إعداد اإلفطار فً رمضان 

 تبركا به 



 أهمٌة الكرم 

 خادمً  أوالدي زوجتً





 الكرم من الخصال الرفٌعة التً ٌجب التحلً بها 

 بذل الجهد 

 الكرم ال ٌتعلق بالمال فقط 



 أبذل له المال والعلم والجهد 





√ 

√ 



√ 

√ 

 بالمال والعلم والجهد والوقت 



 كثرة العطاء والجود والسخاء 

اعطاه له النبً صلى هللا هللا علٌه وسلم وٌدل 

 ذلك على كرم النبً صلى هللا علٌه وسلم 



 ٌبغضه هللا  ٌحبه هللا 

 ال ٌقبله الناس ٌقبله الناس

 ثالثة أٌام 







الشجاعة هً االستقرار والثبات عند 

 المخاوف 
التهور هو اإلقدام على األمر دون 

مباالة ودون النظر فً العواقب    



 هً االستقرار والثبات عند المخاوف 



 بالثبات 
 أشجع 

√ 

 التفحٌط وألعاب النار 

عندما فر المسلمون ثبت قائال أنا النبً ال كذب أنا 

 ابن عبد المطلب 



 المإمن القوي خٌر من المإمن الضعٌف 







 قدر هللا وما شاء فعل 

 كذا وكذا 

 الشٌطان

 الحث على العمل وعدم التكاسل 

المإمن مطالب باألخذ بؤسباب ما ٌنفعه فً 

 الدنٌا واآلخرة 



قوة العزٌمة والصدق والحرص على ما ٌنفعه فً 

 الدنٌا واآلخرة والرضا بقضاء هللا وقدره 

 قدر هللا وما شاء فعل 



√ 

√ 

 المإمن القوي

 قوة عزٌمته واجتهاده فً العمل وعدم تكاسله ورضاه بالقدر



 الجبن 
 الترٌث 

 حسن الظن  الصبر 

 أنا ابن عبد المطلب  انا النبً ال كذب 

 الداللة على شجاعة النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 الن لو تفتح عمل الشٌطان 

 قدر هللا وما شاء فعل 















 أعمالهم برفق وألبً لهم مطالبهم التً تسعدهم 



كان ابنه إبراهٌم عند مرضعة فً أحد أحٌاء المدٌنة فكان 

 ٌنطلق صلى هللا علٌه وسلم لٌقبله وٌرجع 

 رإوف رحٌم 

 رحمة 



 الراحمون ٌرحمهم الرحمن 







 النبً صلى هللا علٌه وسلم أكثر الناس رحمة 

 أرسل هللا نبٌه صلى هللا علٌه وسلم رحمة للعالمٌن 



 كل منهما فٌه بر ومعاملة حسنة للغٌر 



√ √ 

 ٌبعده عن رحمته 
 الكافر الكبٌر

 والحٌوان

 بالشفقة واإلحسان إلى اإلنسان والحٌوان 



 بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

 بالشفقة به 

 نعم أهل البٌت عبد هللا وأبو عبد هللا وأم عبد هللا 

 رحمة به وألمه 

 أنه ٌتجاوز عن سٌئاتنا إذا استغفرنا وتبنا 
 أرسل إلٌنا رسال لٌعلمونا أمورالدٌن

 سخر لنا الدواب

هللا برحمته وفضله  9ٌصله  











 التؤدب بآداب اإلسالم والتفقه فً الدٌن 



 حٌاء

 ترك القبٌح  الحسن 

ال ٌواجه صاحبه به مباشرة بل ٌقول ما بال أقوام 

 فعلوا كذا وكذا 



 الحٌاء شعبة من اإلٌمان 



 خلق ٌمنع من فعل المعاصً وٌزٌد فً الطاعة 

 العمل الصالح 
 إطالق النظر للمحرم

 حسن السٌرة 



الحٌاء من أسباب حسن الخلق فال ٌتصف 

 اإلنسان بحسن الخلق غال إذا تصف بالحٌاء 





 محبة المإمنٌن 

 كثرة الحسنات 

 كان مجاب الدعوة 



 تغٌر وانكسار ٌعتري الفرد عند فعل ما ٌذم علٌه 
 اإلٌمان 

 ألن الحدٌث أمام الناس لٌس فعال مذموما 

 أي ان اإلنسان إذا فعل شٌئا أو تركه حٌاء فإن ذلك خٌر له 

√ 

√ 











 الشدائد والمصائب 



√ 

√ 



 لشدة جوعهم وعد وجود الطعام وٌدل ذلك على قوة الصبر 

 إٌمانهم 

 ابنته فاطمة 



 أمر المإمن كله خٌر 



 ذرٌة 

 وفاة عزٌز 



 على المإمن أن ٌصبر وٌحتسب عند نزول الشدائد 

 المإمن الحق ٌكسب أجرا فً كل المواقف 



 ألنه ٌحزن لنزول السراء بغٌره 



 شكرها

 واالحتساب 



 ٌشكر هللا تعالى 

 ٌصبر وٌرضى 

 الفرح ونسبة الخٌر لغٌر هللا 
 السخط والضجر والتبرم من قدر هللا تعالى 

ترك ماله للمشركٌن على أن ٌتركوه ٌهاجر للرسول 

 صلى هللا علٌه وسلم 



√ 

 جرح فً وجهه ورأسه وكسر سنه

 المصائب  الصبر 
 النعمة 

 المإمن
 الضراء  الخٌر 







 محبتهم له وتوقٌره وطاعته صلى هللا علٌه وسلم 



 قبول الناس لدعوته ودخولهم فً اإلسالم 



√ 

√ 

 ٌخدم نفسه 

 كان ٌسلم علٌهم وٌمسح رإوسهم 







 معاملة الصغار معاملة حسنة واالعتناء بهم 

 على المسلم أن ٌبتعد عن الكبر والعجب بالنفس 

 رضا هللا عز وجل ورضا الناس ونٌل محبتهم 



 من التواضع احترام اآلخرٌن وتقدٌرهم 

 التواضع ٌرفع صاحبه عند الناس وعند هللا 



√ 

 التواضع ٌرفع صاحبه بٌن الناس وٌزٌل العداوة والبغضاء بٌنهم

 الدنٌا 
 المإمن 



 ألنه كان ال ٌترفع علٌهم بشًء 

 ال تطرونً كما اطرت النصارى بن مرٌم 

 تنمً المال وتبارك فٌه 

 أحلم علٌه وأعامله برفق 

√ 

√ 









هً إعطاء كل ذي حق حقه  : األمانة   





√ 

√ 

 تبلٌغ الدٌن الرسالة

 تبلٌغ الرسالة  أداء األمانة 



 منزلة األمانة 





 صاحب النٌة الصادقة فً سداد الدٌن ٌعٌنه هللا 



 األمانة سببا فً حلول البركة فً الرزق 

 األمانة خلق كرٌم من أخالق المسلم 





√ 

√ 

 أتلف هللا ماله فً الدنٌا  بكثرة المصائب 



√ 
√ 

 التعامل بؤمانة 
 عدم رد األمانة ألصحابها 

 عدم رد األمانة ألصحابها 

 أمر علً بن ابً طالب بالبقاء فً مكة لٌرد األمانات ألصحابها 





 الصادق األمٌن







كان له بالغ األثر فً دخول 

 الناس إلى اإلسالم 

الصدق ٌهدي للبر والبر ٌهدي 

 للجنة 



 تبا لك سائر الٌوم ألهذا جمعتنا 
 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 ٌصل الرحم 
 ٌكرم الضٌف 

 ما جربنا علٌك كذبا قط 

 الصادق األمٌن 







 ٌشٌنه ٌزٌنه 

 ٌرفضونه ٌقبلونه

 ٌحبطها  ٌصلحها 

 البغض  محبة الناس

 النار الجنة 



 الصدق ٌهدي للجنة 

 الكذب ٌهدي للنار 

 الصدق ٌجعل أقوال العبد أعمال خٌر وطاعة  

 ٌحببونه وٌتقربون منه وٌؤمنونه 



 الكذب سبب لدخول النار 



√ 

√ 

 الصدق

 الكذب



 الجنة 
 النار 

√ 

قال له صلى هللا علٌه وسلم إنك تمازحنا قال نعم ولكنً ال أقول إال 

 حقا 

 أصدق فً أخباري
 اخلص عملً هلل تعالى 

 أكذب فً أخباري
 الرٌاء فً فعله 


