




















الصادق األمين



.  قول الحق

االلتزام بالصالة 

مجالسة االصدقاء الطيبين 

.تنتشر أواصر المحبة والثقة بين الناس

.تسود األخالق الحسنة في المجتمع



.ثقة الناس وقبولهم لما أقول

.راحة الضمير وطمأنينة النفس

ر الناس  أيضا الكذب مخالف ألواميولد الحقد والكراهية بين ألنه قد ال يجوز، 

ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 





.الصدق عز والباطل ذل

.عليك بالصدق وإن قتلك

.الصدق عمود الدين وأصل المروءة

.نقل األخبار بصدق

.شخص غني، كان يتصدق على الفقراء والمحتاجين بغية مرضاة هللا

.بأني لم أفعلأتلفت لعبة أخي الصغير وسألني والدي عن ذلك فأخبرته 

.شخص غني، كان يتصدق على الفقراء والمحتاجين ليقال عنه كريم

.ما جربنا عليك إال صدًقا: عندما صعد على الصفا، قال له الكفار

(.تًبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا)



رسوله                                 الناس 



حديثه أقول له بأن ينقل األخبار الصادقة، ويمازح الناس بالصدق وقول الحق، وأن يكون

.عن نفسه بأشياء قام بفعلها

:ايجابيات الصدق

وطمأنينة ، التوفيق لكل خير، البركة في الكسب، راحة الضميرالكرباتتفريج 

.النفس، الفوز بالجنة والنجاة من النار

:سلبيات الكذب

لكذب سبب في سوء السمعة، وانعدام الثقة فيه، تصبح لديه الكذب عادة، وا

.  من صفات المنافقين



زاد فوجدت فيه الصدق واألمانة، ألنهيتاجر بأموال السيدة خديجة  عندما كان النبي -1

.ربحها عن األشخاص الذين كانوا يتاجرون بأموالها

شيئتب كل عن عبد هللا بن عمر كان يكتب كل شيء عن النبي، فأوقفته الكفار وقالت بأنك تك-2

:  هيصدر من بشر وهو يغضب ويرضى، فأمسك نفسه عن الكتابة وذهب إلى الرسول فقال ل

.«نفسي بيده ما يخرج عنه إال الحقفوالذياكتب »

تنتشر أواصر المحبة والثقة بين الناس

تفشي األخالق الحميدة في المجتمع

.يزدهر المجتمع اجتماعًيا واقتصادًيا وتعليمًيا





سمعة طيبة                         سمعة سيئة

يقبل الناس                     ال يقبل الناس

صالح األعمال                 فساد األعمال

حب واحترام وثقة الناس      عدم ثقة الناس به

الجنة                        النار

.لتزام الصدقاوجوب 

الصدق سبب الى دخول الجنة  والكذب سبب   الى  دخول النار

.التحذير من الكذب ومن تحريه



صدق،  وصدقه، وجزاء البعض مواقف النبي بالصادق األمين، وسبب تسمية النبي 

.  آثار الصدق على  الفرد والمجتمع

الفجور                        والفجور يهدي إلى                 النار

البر                           والبر يهدي إلى                    الجنة





البطن يا محمد، قد رضينا بك، فدعا بثوب فبسطه ووضع الحجر فيه، ثم قال لهذا البطن، ولهذا: فقالوا

.فوضعه بيدهليأخذ كل بطن منكم بناحية من الثوب، ففعلوا، ثم رفعوه، وأخذه رسول هللا 



رة سو)﴾ اأْلَِمينُ اْسَتأَْجْرَت اْلَقِوي  َقالَْت إِْحَداُهَما َيا أََبِت اْسَتأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمنِ ﴿

(.26القصص، آية 

(.8منون، آية سورة المؤ)َراُعوَن َوَعْهِدِهْم أِلََماَناتِِهمْ ُهمْ َوالَِّذيَن 

وا﴿ َ َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤد 
(.58سورة النساء، آية )﴾ لَِها إِلَى أَهْ اأْلََماَناتِ إِنَّ هللاَّ

.فقدان الثقة بين أفراد المجتمع

.تفكك أواصر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع

.انتشار الرشوة والغش ألنها كلها من الخيانة

:  أبرز المواقف في حياتنا اليومية

.عندما نجد أموال في محفظة بالشارع، فنقوم بتسليمها إلى الشرطة لتعيدها إلى صاحبها

.عندما نستعير كتب من المكتبة ونحافظ عليها من التلف ثم نعيدها إليها



ن ثمرات األمانةم





.من اتصف باألمانة في أخذ أموال الناس، فإن هللا يعينه على إعادتها لهم

.عبد الرحمن بن صخر الدوسي

.حديًثا5374

.السابعة للهجرة

.هرّ كان أبو هريرة يحّب أن يكّنى أبا وقد وذلك لهّرٍة كانت تالزمه، 



.أمانة الدين، أمانة الكلمة، أمانة العين، أمانة األذن: من أنواع األمانة

والسمعة توطيد أواصر المحبة والتعاون بين الناس، والشعور بالثقة،: اآلثار اإليجابية

.  الطيبة، تفشي األخالق الحميدة

.ه وكرامتهفقدان الشعور بالثقة، وتشويه سمعته، والمساس بشخصيت: اآلثار السلبية



.وقعت نقود من تلميذ في المدرسة فناديته وأعطيته إياها

.ألليم في اآلخرةيبتليه هللا سبحانه وتعالي بكثرة المصائب حتى يتلف ماله في الدنيا وينتظره العذاب ا

.ما جربنا عليك إال صدًقا: عندما صعد على الصفا، قال له الكفار

الناقةبولدأفعلوماالصحابيفقالناقة،ولدعلىحاملوكإنالهقالالذيالصحابيمعقصته

.«النوق؟إالاإلبلتلدوهل»:مبتسًماالنبيفقال

.الناسأموالأخذفيالصالحةوالنيةاألمانة

.الناسأموالأخذفيالفاسدةوالنيةالخيانة

.  عندما حمل أعظم أمانة على األرض وهي تبليغ الرسالة التي ال يقدر عليها سواه

.كان يرد األمانة إلى أهلها حتى ألعدائه، فقد نام في فراشه علي بن أبي طالب لكي يرد درع كان يعود ليهودي



.أحوالهجميعفيصادًقاكانالنبي

.واألعمالاألقوالفييكونالصدق

ودخولاألعمالصالحإلىيؤديالصدق

.الجنة

.النارلدخولسببالكذب

ثةالبعقبلباألمانةمتصًفاكانالنبي

.وبعدها

أمانةالنبيأداهاالتياألماناتأعظممن

.الدينوتبليغالرسالة

.هووفرتبركتهالرزقسعةأسبابمناألمانة

يأقوالجميعفيواألمانةبالصدقأتحليأن

.وأعمالي

.بيالناسيثقلكيالصدقألتزمأن

بالنبيأقتديلكيأميًناأكونأن









هل قرأت . طالببن أبي الشجاعة سمة من سمات علي : ألولا

قصته في الهجرة؟

.نعم: الثاني

الموقف؟رأيك في هذا وما : األول

ه فداء إنه موقف بطولي وشجاع ضحى فيه هذا الفتى بنفس: الثاني

.وسلم، لذلك فهو يتميز بالقوةلرسول هللا صلى هللا عليه 

.ة عليهاال يعجبني، ألنه ليس من الشجاعة أن نتهور في زهق أرواحنا، بل يجب علينا المحافظ

ب عليه ال يعجبني، ألنه ليس من الشجاعة أن يستغل قوته في االعتداء على اآلخرين، بل يج

.  استغاللها في الدفاع عنهم بالحق

.يعجبني، ألنه الصبر على االبتالء وعدم الفرار من األعداء يعد من الشجاعة 

.ونشجعهمالمفحطينال يعجبني، ألنه ليس من الشجاعة أن نشاهد 



بثباته واستقراره

أشجع



.المخاطرة بعبور الطريق أثناء تحرك السيارات دون مراعاة إشارات المرور: مثال على التهور

.  إنقاذ شخص من الغرق في بركة سباحة: مثال على الشجاعة





ال

.  ال، لن أشارك ألن هذه المسابقة تعد نوع من أنواع التهور الخطرة على حياتي

.سباحةأنصحه بأن ال يشارك في هذه المسابقة ألنها خطرة على الحياة، وأن يشارك في مسابقة ال

قيادة المشاركة في مسابقات المصارعة والسيارات والقفز من منطقة عالية، و: األمثلة

.السيارة بسرعة جنونية، وغيرها

والرماية، بلعب مسابقات الجري والسباحةاالستعانة باهلل، االقتداء بالنبي : الحلول

.للجميععدم تأدية النفس إلى المخاطر والتهلكة، بناء صاالت رياضية بها ألعاب مناسبة



التيئةالسيالسمعةوإلصاقيستطيعون،البماوتكليفهماألهلمعاناة:األسرةعلىالمترتبةاآلثار

متابعةفيمعاناةمنيالقونهمابسببوإجهادهمعليهم،والنكدوالهمالحزنوإدخالبهم،تلحق

.والسجونوالمحاكمالتوقيفبمراكزأوالدهم

اآلخرينوتعطلالسيرتربكاختناقاتوحدوثالمروريةالحركةتعطيل:المجتمععلىالمترتبةاآلثار

وهذا،المفحطحولوالمنحرفالعاطلالشبابوتجمع،التفحيطعنالناتجةالخطيرةالحوادثبسبب

.الناسبينوالهلعوالخوفوالفساد،الفوضىينشر

المفحطينبويضرعليها،ويقضيالبريئةالناسبأرواحيستهترألنهبالتهور،السلوكهذايتصف

.باعتدائهماآلخرينيزعجونأولهمتوفرالتيالسياراتاستخدامفييتهورونألنهمأنفسهم

النبييتزحزحلمالمعركة،زمامعلىالمشركونوسيطرهللارسولأمرالرماةخالفعندما

.الشجاعالقويالقائدموقفوقفبلموقفه،عن

أماالمعركة،أرضمنبعضهمفرأصابهم،ماوالهزيمةاألذىمنحنينيومالصحابةأصابلما

.يفرفلمهللارسول



.صاحب عزيمة وصبر وقوة قادر على بناء وتطوير وتنمية أمته

.متخاذل وكسول وساخط لذا هو غير قادر على نفع أمته

.المؤمن القوي

القويالمؤمن 



.قدر هللا وما شاء فعل



الواقع بخالف

.ما هو عليه
الشيطان

.المؤمن القوي في إيمانه وصبره أحب إلى هللا من المؤمن الضعيف

.  جهاد النفس والمال في سبيل هللا تعالى

.أحب اليه من سواهمايكون هللا ورسوله أن 

.البالءبقضاء هللا وقدره والصبر عند التسليم 

.الخيراتفي المسارعة 

.أن يحرص على ما ينفعه

.أن يستعن باهلل

.أن ال يعجز أو يكسل أو يخاف







فبالمعروويأمرهللا،منوالخوفوالبصيرةالعلممنعندهالذياإليمان،قويهو:القويالمؤمن

.األذىويكفالمعروفويبذلالناسوينصحالمنكرعنوينهى

همنتقعفهذاهللا،منالخوفضعيفالبصيرةضعيفاإليمانضعيفهوالضعيفوالمؤمن
هللامنخوفهوقلةإيمانهلضعفالغالب،فيالمعاصي



اضعموفيمالهيضعالكريمبأنواإلسراف،الكرمبينالفرق

أماالجار،إلىواإلحسانالضيفوإكرامكالصدقاتشرعية

يقدروالوهواهشهواتهفيمالهيهدرمبذرفهوالمسرف

.المصارفوالالمصالح



وضع المال في موضعه



.أقوم بإكرامه وتقديم ما لذ وطاب من الطعام والشراب له

.أقوم باستقبال الضيوف بابتسامة وبكل ترحيب

.أقوم بتبادل أطراف الحديث معهم بلباقة واهتمام

.أقوم بتوديع الضيف عند باب البيت باالبتسامة

.  محبَّة هللا عّز وجلّ بإكرام الجار لجاره يكتسب 

.، وزياده المحبة بين الجيرانتوطيد الروابطإلى يؤّدي 

. يزيل ما في النفوس من الحقد، وسوء الفهم وسوء الظن

.المجتمع، وحمايته من الخراب والمضار االجتماعيةيؤدي إلى تماسك 



.الحسنة وهو من أخالق النبي 

.أعطاه

يخشى الفقر

.عدم أذية الجار-1

.دعوة الجار إلى الوالئم-2

.زيارة الجار باألوقات المناسبة-3

.االستئذان قبل الزيارة وعدم إطالتها-4

.تقديم الهدايا للجار األقرب فاألقرب-5

.تعليم األبناء حقوق الجار-6

.الوفاء للجار بعد رحيله-7



، هناك الكثير من صور اإلكرام وهي إكرام الضيوف

.وإكرام الزمالء، وإكرام الجيران

.كرمفي خلق الويجب علينا أن نقتدي بالنبي 



.أن أكرم ضيفي بالطعام والشراب واالبتسامة

.أن أكرم زمالئي في المدرسة عندما يطلبون مني شيء أعطهم إياه

.أن أكرم أصدقائي بنصيحتهم 

.أن أكرم أبي وأمي بإطاعة أوامرهما وبرهما

.بالكرميتصف النبي 

.من صفات العرب الجود

.البخل عادة سيئة ال يجب أن نتحلى بها

.  علينا أال نقوم باإلسراف في حياتنا



.أهمية كرمه 



.الكرم من صفات المؤمنين

.إذا رأيت أحد محتاج أعطيه

.في صفة الكرمأقتدي بالنبي 



.أن هللا يبارك لنا في القليل

.أن تحب ألخيك ما تحب لنفسك

.أن أكرم غيري، ألن اإلسالم يحث على ذلك

.اإلسراف في الوالئم باألفراح والمآتم

.اإلسراف في شراء المالبس والزينة

.اإلسراف في إضاعة الوقت بالسهر على مواقع التواصل االجتماعي

.اإلسراف في نقد اآلخرين

.اإلسراف في إهدار طاقات الشباب



.  الكثيراعطى االنسان القليل وابقى لنفسه إذا : لكرما

.  القليلالكثير وابقى لنفسه اذا اعطى اإلنسان : اإليثار











إالَّ شيًئاماإلسالعلىوسلمعليههللاصلىهللارسولُسئلما)):قالأبيه،عنأنٍس،بنموسىعن

ًداإنَّ فأسلموا،قوميا:فقالقومه،إلىفرجعجبلين،بينغنًمافأعطاهرجل  فجاءه:قالأعطاه، محمَّ

.((الفاقةيخشىالعطاءً يعطي



كثرة العطاء والجود والسخاء

.قال نعم وأعطاه رداءه وذلك يدل على كرم النبي النبي 

.الجبن

.التريث

ريًصاأنه كان أشجع المسلمين وأسبقهم مواطن الخطر بال خوف وال تكاسل، وأنه كان قائًدا ح

.على رعيته يتفقد أحوالهم ليبعد عنهم المخاطر

.إنقاذ شخص من الغرق في بركة سباحة: مثال على الشجاعة

.المخاطرة بعبور الطريق أثناء تحرك السيارات دون مراعاة إشارات المرور: مثال على التهور



.من أشجع الناسالنبي 

د يكون القلب شجاًعا بثباته واستقراره عن

.المخاوف

المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن 

.الضعيف

.االستعانة باهلل وعدم العجز

.النبي يتصف بالكرم

.الكرم من صفات المؤمنين

.الواجب في إكرام الضيف يوًما وليلة

أطلب العون والمساعدة من هللا، ألن األمور 

.بقضائه ال يتم أمر إال بعونه

.أن أتحلى بالشجاعة والصبر وحسن الظن

أن أسعى لالتصاف بالكرم، ألنه من األخالق 

.الحسنة الرفيعة

.أن أكرم جاري وضيفي


