
 التربية اإلسالمية
 

 لقمان الحكيم يوصي ابنه

 من وصايا لقمان الحكيم:

  -المحافظة على الصالة.

  -األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  -الصبر على المكاره.

  -عدم التكبر على الناس والتوسط في األمور كلها.

 

 اإليمان باليوم اآلخر

  -اإليمان باليوم اآلخر يوجه اإلنسان إلى الخير ويبعدهم عن الشر.

  -يؤمن المسلم بأن اهللا سوف يحشر الناس جميعا يوم القيامة ليحاسبهم على أفعالهم.

  -الجنة هي دار المحسنين األخيار والنار هي دار المسيئين األشرار.

 (7( َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة َخْيًرا َيَرُه )6قال تعالى" :َيْومئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا ِلُيَرْوا َأْعَماَلُهْم )

 (8-6( "الزلزلة اآليات )8َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَِّة شر�ا َيَرُه )

 



 الحج إلى بيت اهللا الحرام

  -الحج هو الركن الخامس من أركان اإلسالم.

  -فرض اهللا الحج على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر.

 -للحج أركان أربعة :هي اإلحرام، الوقوف بعرفة، السعي بين الصفا والمروة وطواف 

 اإلفاضة.

  -أنواع الطواف في الحج ثالثة :هي طواف القدوم، طواف اإلفاضة، وطواف الوداع.

قال تعالى" :َوَأذِّن في النَّاِس بالَحجِّ َيْأُتوك ِرجاًال وعَلى كلِّ ضاِمٍر َيْأِتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعميقٍ  "

 26الحج :

 

 اإليمان بالقضاء والقدر

  -اإليمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان اإليمان.

 -بين اهللا لإلنسان طريق الخير وطريق الشر وهو مجازى بعمله إن خيرا فخير وٕان شرا 

 فشرٌّ .

  -يحقق اإليمان بالقضاء والقدر التفاؤل في الحياة والبعد عن التشاؤم والحزن.

 -اإليمان بالقضاء والقدر يدفع اإلنسان إلى السعي والعمل لتحقيق األمل مع الكفاح 

 المستمر في الحياة.

 

 



 من حياة سيدنا نوح

  -أرسل اهللا نوحا إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة اهللا وحده وترك عبادة األصنام.

  -بقي نوح يدعو قومه ألف سنة إال خمسون عاما ومع ذلك لم يؤمن به إال القليل منهم.

  -عصى قوم نوح اهللا تعالى وقاموا بإيذاء نبيه نوح عليه السالم فاستحقوا عقاب اهللا.

  -أهلك اهللا المكذبين من قوم نوح عليه السالم بالطوفان جزاء عصيانهم اهللا تعالى.

قال تعالى" :وَقْوَم ُنوٍح لمَّا كذَُّبوا الرُُّسل َأْغَرْقناُهم وَجَعلناُهم للّناِس آَيًة واْعَتْدنا للظَّاِلميَن عَذاًبا 

 37َأِليماَ  "الفرقان :

 

 من أفعال المؤمنين

  -ينصر اهللا تعالى عباده المؤمنين في الدنيا واآلخرة ويدخلهم جنته.

  -السيئة ال تستوي مع الحسنة وال يستوي الخير مع الشر.

  -يجب على المؤمن أن يرد اإلساءة باإلحسان.

  -األخالق الحسنة تنشر المحبة والتعاون بين الناس.

  -الجنة هي دار كل مؤمن حُسنت أخالقه وصُلح عمله.

 أحب أسرتي

  -األسرة هي مهد اإلنسان في أحضانها يترعرع.

  -إذا صلحت األسرة صلح المجتمع كله.



  -تكون األسرة متماسكة إذا انتشرت بين أفرادها المحبة والمودة والتعاون.

  -كان الرسول )ص( يعامل أسرته معاملة حسنة.

 

 من يسر اإلسالم 

  -فرض اهللا على كل مسلم خمس صلوات في اليوم والليلة.

  -لم يعف المسلم من الصالة في أي حال من األحوال.

  -المسلم في حاجة إلى اهللا في جميع األحوال والظروف.

  -اهللا رحيم بعباده لم يكلفهم ما ال يقدرون على فعله.

  -شرع اهللا تعالى قصر الصالة في السفر حتى يؤدي المسافر صالته دون مشقة.

  -التيمم يكون باستعمال الصعيد الطيب.

 قال رسول اهللا )ص( :)يسِّروا وال ُتعسِّروا وبشِّروا وال تُنفِّروا(

 

 أفعل الخير

  -وجوب نصرة المسلم وتخليصه من الظلم.

  -إقراضه المال إن احتاج إلى ذلك.

  -التيسير على من أثقلته الديون وعجز عن تسديدها.

  -ستر المسلم وعدم التجسس عليه ونشر أخطائه بين الناس.



  -للعلم مكانة وشأن في اإلسالم فهو طريق للمعرفة والبحث عن أسرار الكون.

  -عمارة المساجد تكون بالعلم والذكر إلى جانب العبادة.

 -طلب العلم والعمل الصالح طريق الوصول إلى الجنة.

 المسلم ال يغش

  -من صفات المسلم الصدق في القول والفعل.

 -المال وسيلة للمعيشة الطيبة وأداة لفعل الخير فال بد من السعي إلى تحصيله بالطرق 

 المشروعة.

  -للغش مظاهر كثيرة كلها تؤدي إلى فساد المجتمع وفقد الثقة بين أفراده.

  -التاجر الصادق الذي ال يغش له مكانة عظيمة عند اهللا.

قال رسول اهللا )ص( :)التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشهداء( رواه 

 الترميذي

 

 أتعاون مع غيري

 -اإلنسان ال يعيش وحيدا، بل مع إخوان له، يتوجب عليه أن يمد إليهم يد المساعدة 

 والمعونة.

  -إذا تعاون الناس مع بعضهم فإنهم يستطيعون أن يقوموا بأعمال ومشاريع كبرى.

  -التعاون ينشر المحبة والثقة بين الناس ويجعلهم يعيشون في طمأنينة وسعادة.



قال رسول اهللا )ص( :)المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه( رواه 

 البخاري.

 

 الرسول )ص( في المدينة

  -أول أمر فكر فيه رسول اهللا )ص( بعد أن وصل إلى المدينة هو بناء المسجد.

  -اشترك الرسول )ص( في بناء المسجد مع المسلمين.

  -اهتم الرسول )ص( بالمؤاخاة بين المهاجرين واألنصار.

  -حرص الرسول )ص( على نشر األمن والطمأنينة بين المسلمين وغيرهم.

 

 أسماء ذات النطاقين )رضي اهللا عنها(

 -لقب الرسول )ص( أسماء رضي اهللا عنها بذات النطاقين ألنها لم تجد حبال تربط به الزاد 

الذي كانت تأخذه إلى غار ثور حيث يوجد الرسول )ص( مع والدها أبي بكر الصديق 

رضي اهللا عنه فأخذت نطاقها الذي كانت تربطه في وسطها فشقته نصفين  وربطت بأحدهما 

 الزاد فسماها أسماء ذات النطاقين.

 -كانت أسماء رضي اهللا عنها بنتا صالحة، وزوجة مؤمنة وفية، وأما مجاهدة ربت أبناءها 

 على أساس األخالق النبيلة.

  -عاشت أسماء رضي اهللا عنها حياة كلها إيمان وتقوى.

 

 



 الرسول )ص( يصالح قريش

 -عندما سمعت قريش بقدوم المسلمين ظنت أنهم يريدون الحرب إال أن الرسول )ص( 

 توقف في مكان يدعى الحديبية وأعلم قريشا أنه يريد العمرة وليس القتال.

  -وقع صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة.

  -رفضت قريش السماح للرسول )ص( ومن معه من المسلمين بدخول مكة.

  -قبل الرسول )ص( التفاوض مع قريش وعقد معها معاهدة سميت بصلح الحديبية.

  -نزل الوحي على الرسول )ص( يبشره بالنصر .قال اهللا تعالى في سورة الفتح:

ر وُيّتمَّ ِنعَمَته َعَليَك 1"إنَّا فَتْحنا َلَك فْتحًا ُمِبينا) ( ِلَيْغِفر َلَك اهللا ما تقدَّم ِمن َذْنِبك وما َتَاخَّ

 "(3( وَيْنُصُرَك اهللا َنصرًا َعِزيزًا )2وَيْهِدَيَك ِصراطًا ُمسَتقيما)

 

 عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  -أسلم عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وكان واحدا من المبشرين بالجنة وأحد كتبة الوحي.

 -تزوج عثمان من رقية بنت رسول اهللا )ص( فلما توفيت زوجه الرسول من ابنته الثانية أم 

 كلثوم.

  -اختار المسلمون عثمان بن عفان خليفة بعد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه.

  -كان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه محبوبا من الناس وكان حليما رقيق القلب.

 

 



 فتح مكة المكرمة

  -القائد الناجح هو الذي يتسم بالحكمة وبعد النظر.

 -حرص النبي )ص( عند خروجه لفتح مكة على السلم ليؤلف بذلك قلوب المشركين 

 ويجعلها تقبل على اإلسالم.

  -نقضت قريش عهد الحديبية عندما اعتدت على بعض من تحالف مع الرسول )ص(.

  -دخل رسول اهللا مكة منتصرا وقد أحنى رأسه تواضعا هللا تعالى.

 -ضرب الرسول )ص( أسمى مثال في المسامحة عندما عفا عن أهل قريش رغم إساءتهم 

 إليه.

 

 حجة الوداع

  -كانت حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة.

 -عندما نظر الرسول )ص( إلى الكعبة قال" :اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما 

 ومهابة."

 -خالل حجة الوداع نزل الوحي بقول اهللا تعالى" :الَيوَم َأْكَملُت َلُكم ديَنُكم وَأْتمْمُت َعَلْيُكم 

 3ِنعَمتي ورِضيُت َلُكم اِإلسالَم دينا "المائدة :

 

 

 


