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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 

كد:  »القائد:    احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبدده ورودهله   

وبعدد    رواه البخدار.. « اعين دخد: اجلندة ومدن عيداقد أقدد أبدى      أميت يدخلهن اجلنة إال من أبى. قي: ومن يأبى؟ قال  من أط

أإن غاية ما يتمناه املسلم املؤمن املتقد املطيد  هلل وده الزدها باجلندة دار النعديم وال رامدة املعدتملة علدى مدا  عدتهيه           

َلدم  قعزسدسم معدا    َأد   عع  األقزس و لذ األعني مما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر علدى قلدب بعدر كمدا قدال  عدا         

 [.17]وهرة السجدة   ُأخ ِزدع َله م  ِمن  ُقرَِّة َأع ي ٍن جعزعاًء ِبمعا َكاق ها يعع معُلهنع

وعمعددن  ي ِطددَ  اهلَل وعرعو ددهَله  َأَقددد  َأددااع َأدده ًاا يف الدددقيا كمددا قددال  عددا    والزددها العمدديم املعددد ملددن أطدداه اهلل وروددهله 

َأمعدن  ا ح دَز ع ععدَن    ر ب عليه الزها يف اآلخرة بدخهل اجلنة والنجاة من النار كما قدال  عدا      [ 71]وهرة األحزاب   ععِميًما

أزداا باجلندة و دا مدن      أهنيًئا ملدن وأقده اهلل لطاعتده وطاعدة رودهله      [ 185]وهرة آل عمران   النَّاَر وعُأد ِخ:ع السجعنََّة َأَقد  َأااع

 .وصزات أولها وصف اجلنة إمجاًلا و زييلًعا وأوباب دخلهوا وونة روهله النار. وقد  ضمن كتاب اهلل  عا  

واملسددلم املطيدد  هلل وروددهله الراجددد رمحددة ربدده واهددائف مددن عذابدده يعددتاأ إ  وصددف اجلنددة ويرجدده أن ي ددهن مددن  

لنجداة مدن   أولها وحيسن ظنه باهلل بأن يدخله اجلنة وينجيه مدن الندار أيجدد ودتهدد يف أعد: أودباب دخدهل اجلندة وا        

 النار و ذا   هن حال املؤمنني اليادقني الياحلني.  

 أخيت مسؤولة التهعية اإلو مية حزمك اهلل   

الدذ.  ضدمنته اهطدة السدنهية       وا حنن قض  بني يديك برقامج   )صزات أود: اجلندةض ندمن مبدادرة اإل دراء املعدريف      

–  هن وببًا يف دخهل اجلنة ومنها   ) اإلميان بداهلل  للتهعية اإلو مية قسلط أيها الضهء على بعض األعمال اليت 

ال لمدة الطيبدة ض بيليدة  نزيدذ متنهعدة بدني إذاعدة صدباحية و وور           –العزدة   –اليدرب  -اههف مدن اهلل  -الرب-

له عمد: ودرو  علميددة ومسدابقات متنهعددة ولهحددات إرشدادية  وددائلني اهلل  عدا  أن ينزدد  بهددذا الربقدامج  كمددا قسددأ     

مددن النددار  وينجينددااجلنددة  وأن يدددخلنا ئدده احلسددنى وصددزا ه العدد  أن يهأقنددا لطاعتدده وطاعددة روددهله     عددا  بأمسا

وإيداوم يف جندات النعديم مد  الدذين أقعدم اهلل علديهم مدن          ذريا ندا وإخهاقندا املسدلمني واملسدلمات وأن دمعندا     و ناووالدي

ال حهل وال قهة إال باهلل العلد العمديم وصدلى   النبيني واليديقني والعهداء والياحلني  ووه حسبنا وقعم الهكي: و

 اهلل وولم على قبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
 

 

 

 املقدمة    
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  ود . 1437/1438ينزذ الربقامج يف الزي: الدراود الثاقد لعام 

 

 
 واألورة والثاقهية اجملتم  املدرود يف املرحلتني املتهوطة . 

 
 

 

 

 

   اهلدف العام 
  

 .وأ ر  طبيقها على الزرد واجملتم  . يف الدقيا جلنةصزات أو: اببعض    هعية اجملتم  الرتبه 

      األوداف التزييلية 

 .لسلهكهن  ًايف قزه  الطالبات وجعله نابط اإلميان  عميق .1

 النزه  . نمية حمبة اهلل و قهاه وخعيته يف  .2

 . وصحابته  لى التأود بالنيب احلث ع .3

 . للجنة هم عهيق و يف األعمال الياحلة اجملتم  املدرود  رغيب .4

 .اامتثاهلوصزات أو: اجلنة  تبينل اجملتم  املدرودحتزيز   .5

 بيان مزههم العزة وعهام: حتقيقها .   .6

 التهعية مبعاقد اليرب ومثرا ه يف الدقيا واآلخرة . .7

 ان أ روا على الزرد واجملتم   .احلث على ال لمة الطيبة وبي .8

 إبراا أومية الرب وأضائله . .9

  عزيز دور املدروة و األورة يف  نمية اليزات احلميدة لدى الناشئة  . .11

 مدة الربنامج 

 الفئة املستهدفة 

 أهداف  الربنامج 
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 متسؤولة الهوعية اإلسالمية

 + طالبات 
 إذاعة كل أسبوع يف الطابور الصباحي اجملهمع املفرسي

 يف املصلى وحصص االنهظار  اجملهمع املفرسي متسؤولة الهوعية اإلسالمية ةس علميودر 2

 يف حصص االنهظار الطالبات متسؤولة الهوعية اإلسالمية عمل ورش 3

 يعلن عندا مع بفاية الربنامج  اجملهمع املفرسي متسؤولة الهوعية اإلسالمية متسابقات 4

5 
رسائل تربوية 

 أسرية
 األسرة  متسؤولة الهوعية اإلسالمية

رسائل ترسل لألسرة عرب وسائل 

الهواصل االجهماعي أو عن طريق نظام 

 وةق اآللية املرةقةنور 

 لوحات إرشادية 6
 سالميةمتسؤولة الهوعية اإل

 + طالبات 
 اجملهمع املفرسي

تعلق يف أماكن بارزة يف املفرسة مع 

 بفاية الربنامج 
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    ض1)الطالبة 

وجهده وعمديم    هلل الذ. جع: الدقيا دار امتحاٍن وابت ء   وجع: اآلخدرة دار قدراٍر وجدزاء   حنمدده  عدا  محددًا يليدق  د ل        احلمد 

ولطاقه   وقعهد أّن ال إله إال اهلل وحده ال شدريك لده   رغ دب املدؤمنني باليداحلات وحدثهم علدى املسدارعة يف اهداات   ليندالها مدا            

ودهرة   اتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَِّتْ لِلْمُت َََِِِّ  وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِِّكُمْ وَجَنَِّةٍ عَرْضُهَا السَِّمَاوَ عا     وعدوم يف كتابه العميم من قعيم وجنات  قال

 وقعهد أنَّ حممدًا عبداهلل وروهله   صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ووّلم  سليما كثاا ..    ض133آل عمران )

 أخها د  

 11أعمم وأكرب من وذا النعيم  قعيم الدقيا قراه بأعيننا   وحنّسه  هارحنا   ل ننا قؤمن أمياًقا يقينًا أنَّ وناك قعيمًا آخر وه

 1و عتاأ إليه قلهبنا  11 تهأ له قزهونا 

   "مهن  وهٍط يف اجلنة خا من الدقيا وما أيها " رواه البخار.  إقه قعيم اجلنة الباقد الذ. ال يقارن بنعيم الدقيا الزاقد   قال 

  1ويا هلناء أو: وذا النعيم  11أيا لعميم وذا النعيم 

قهله  بارك و عا  يف احلديث القدود  ) أعددت لعباد. الياحلني   ما ال عني رأت   وال أذن مسعت  والخطر  ولنستم  إ 

  1ضض  رواه البخار.17السجدة )َأَلا  عع َلم  قعزسسم معا ُأخ ِزدع َله م  ِمن  ُقرّعِة َأع ي ٍن جعزعاًء ِبمعا َكاق ها يعع معُلهنع على قلب بعر  أاقرؤوا إن شئتم 

 11وما أدارك ما اجلنة  111اجلنة   ض  2الطالبة )

  1وح لم  املؤمنني    املتحدث عنها ال ي ّ:   والسام   ال ميّ:  111أمنية السائلني 

حني يقدم املؤمنهن على اجلنة بعد أن خليها من أوهال القيامة وحسابها وصراطها     زتح هلم أبهاب اجلنة الثماقية   وود يف 

 1  و ستقبلهم امل ئ ة بالس م والبعر   أإذا دخلهوا أإذا ود مناال ودرجات    وقيهر وُغرأات  غاية السعة

"  وأما  رابها وحيباؤوا أقد أخربقا بها روهلنا  1يف اجلنة أقهار وعيهن  سلب األلباب   ومجال خضرة يبهج القلهب 

 رواه الرتمذ.  حيباؤوا اللؤلؤ والياقهت و رابها الزعزران " 

وأما م بسهم و يابهم أهد احلرير   وحيلهن باحللد واألواور من الذوب والزضة . وأما طعام أو: اجلنة أ : ما يف الدقيا من 

 طعام وشراب طيب   أزد اجلنة ما وه أطيب منه وأكم: وأكثر .

  عا  عنهم .اجلنة رؤيتهم  لربهم ورناه  ومن متام قعيم أو:

 .يتقلبهن يف قعيم أبد.   وأر  متي: أهم أيا لسعادة أو: اجلنة   

 أخييت   ض  3الطالبة )

غمسة يف اجلنة  نسد مجي  متاعب  ال حزن.. وال أمل ..  وال شقاء .. وال حرمان ...   –جعلنا اهلل من أولها  –إذا ُأدِخلنا اجلنة 

 الدقيا وبؤوها   أ يف خبلهد أيها !!! 

 ض .   26وهرة املطززني )   وعِأد ذعِلَك َألسيعتعنعاَأَس السم تعنعاِأس هنع  زم   وأن قتناأس وقتسابق للزها بها  أحر.ُّ بنا أن قعّد اهلمة   وقعقد الع    

غاية اآلمال   ومثرة اجلّد واألعمال   ال  نال باألماقد   وال  درك بال س: والتهاقد   لذلك يعرف أو: اجلنة يف الدقيا أاجلنة     

 .. بع مات وصزات متيزوم

 أما ود أبرا صزات أو: اجلنة يف الدقيا  ؟ !!    ض  2الطالبة )  

 ( : الطريق إىل اجلنة 1اإلذاعة )   
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حني وأله جربي: عن اإلميان أقال   "  إّن أبرا صزات أو: اجلنة  اإلميان   الذ. ال خياجله شَك وال  ردد  وقد بّينه الروهل  

من بالقدر خاه وشره "  صّححه األلباقد   أالذين اإلميان   أن  ؤمن باهلل   وم ئ ته   وكتبه   وروله   واليهم اآلخر   و ؤ

 آمنها بهذه األصهل الستة وم املؤمنهن . 

 أهذا وه أول طرأ اجلنة   ووذا وه وبيلها ...

 

اليرب  –من اهلل اههف–الرب  –اليدأ -ض م تهب عليها بعض صزات أو: اجلنة   ) اإلميانA3خترج طالبات حيملن أوراأ)

حسن -العزه-الرمحة –التهان  -الرأق-االوتقامة –احللم  –األماقة  -ال  م الطيب -العزة -التعاون -اإليثار –

 المنض

 

ونتعرف على بعض صزات املؤمنني من خ ل برقاجمنا ) صزات أو: اجلنة ض   وذلك   قرؤوا أ ناء خروج الطالبات   ض1الطالبة ) 

ية ومسابقات   ألنعد بأيد. بعضنا  عاوقًا لنعيش أجهاء إمياقية عن طريق جممهعة من الزعاليات من إذاعات وور  ودرو  علم

 يف ظ ل وذه اليزات . 

 

 اللهم إّقا قسألك رناك واجلنة     وقعهذ بك من وخطك والنار

 اللهم إّقا قسألك اجلنة   وما يقرب إليها من قهل وعم:

 وقعهذ بك من النار   وما يقرب إليها من قدددهل وعم:

 لك قعيما ال ينزد   وقرة عني ال  نقط    ولذة النمر إ  وجهك ال ريم  اللهم إّقا قسأ

 والعهأ إ  لقائك   يف غا نراء مضّرة   وال أتنة مضّلة . 

 وصّلى اهلل على قبّينا حممد وعلى آله وصحبه وولم
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يساون عليه   أأقزل ال تب وأرو: الرو: مبعرين احلمد هلل رب العاملني   مّهد لعباده الطريق إليه   وبّين هلم كيف 

  وعلى آله  وصحبه أمجعني . ومنذرين   والي ة والس م على خا املرولني قبينا حممد 

أخها د   حديثنا اليهم عن قهٍم اصطزاوم الرمحن جلنته   واختاروم ملرنا ه   جرت عليهم ونة اهلل يف خلقه   أتنقلها يف 

  و ر   وبني وعادة وحزن   ووم بني وذا التنق: حتّلها بيزة عميمة اوتحقها بها جنته   أتعالد معد وذه الدقيا بني أر

 لنتعرف على وذه اليزة وكيزية الهصهل إليها . 

 الس م علي م و رمحة اهلل و بركا ه    مالد أراك يا صديقيت جتلسني لهحدك مهمهمة مغمهمة؟  ض  1الطالبة )

 .م الس م ورمحة اهلل و بركا ه    آه إقين ُأعاقد من ومهم و معاك: ال أ هق  أن أحدا يستطي  حلهاوعلي   ض 2الطالبة )

أقد أخربقا اهلل  عا  بطبيعة احلياة الدقيا  وأقها خ لقت ممزوجة بالب ء والزنت  من يعاقد ذلكأقِت لست وحدك  ض  3الطالبة )

أ. معقة و عناء و وذه ونة اهلل يف خلقه ال ميلك أحد  بديلها ول ّنا يف  4البلدِأد َكبعٍدض   قال  عا   ) َلَقد  خعَلقسنعا السَإقسعانع 

 مهاجهة الب ء متزاو هن .

 وكيف ذلك ؟ ض  2الطالبة)

من يتيف بيزات أو: اجلنة  ووناكمن دزه و يتسخط أيأ د من األقهال واألعمال ما ينايف إمياقه    وناك ض  1الطالبة )

 45البقرة وعاو تعِعين هاس ِباليَّب َر وعاليََّ ِة  لم و يستعني باليرب امتثاال لقهله  عالد   أانى و ي سع

 اوتعني باليرب ؟؟ وما املقيهد باليرب ؟ ض 2الطالبة )

 اليرب وه حبس النزس عن اجلزه و الغضب  واللسان عن التع د   واجلهار  عن لطم اهدود و شق الثياب ض 3الطالبة )

 ك: ما حرم اهلل . واليرب من أعمال القلهب ووه قيف اإلميان أاإلميان قيف ش ر و قيف صرب . وعن 

 ايديين من ك مك العذب ُأخييت احلبيبة ؟  ض  2الطالبة )

أبعر. يا ُأخييت   اليرب صزة من صزات عباد الرمحن الذين اوتحقها جنته  و قد ذكره اهلل يف أكثر من  ض  1الطالبة )

إِالَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ يف القرآن   منها املغزرة واألجر ال با ملن ا يف بهذه اليزة قال  عا     مهنعا 91

  11وهد لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبرِيٌ

 ما أمج: احلديث عن اليرب ل ن و: ي هن عند وقهه املييبة أقط ؟  ض  2الطالبة )

ال   ب: حنتاج إ  اليرب يف مجي  أحهالنا  أاليرب حيتاجه املريض يف ش هاه واملبتلى يف بلهاه وطالب العلم   ض 3طالبة )ال

 م  كتبه ودرووه والداعية ال يعع دُّ عزمه إال اليرب.

 ولليرب أقهاه   

من العبادات  كالي ة والزكاة لسنة يف القرآن أو اوي هن بامتثال ما أمر اهلل به طاعه اهلل   صرب على -1           

 م .والييام واحلج ووائر شرائ  اإلو 

من املعاصد  كالعرك باهلل  وأك: الربا  أو السنة رتك ك: ما قهى اهلل عنه يف القرآن ب عن املعيية  صرب-2         

 . وروهله  وعقهأ الهالدين  ووائر احملرمات واملنهيات اليت حرمها اهلل

 ( : وبشر الصابرين2اإلذاعة )
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أن ما أصابه مل ي ن ليخطئه  وما املؤمن يعلم كزقد عزيز أو مال أو مرض أ اقدار اهلل املؤملة  صرب على -3         

  .11التغابن مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌقال  عا     أخطأه مل ي ن ليييبه

 وكيف يا أخييت أكهن من اليابرين ؟    ض 2الطالبة)

 وناك أمهر  عيننا على التحلد باليرب   أعممها   ض  1الطالبة)

  أثقد باهلل واوتعيين به واعلمد أّن بعد العسر يسرا   البخار. ومسلم )من يتيرب ييربه اهللض  االوتعاقة باهلل قال الروهل -

 ع مات إرادة اهلل اها للمؤمن كثرة امليائب أهد كزارة للذقهب .وأبعر. باها أمن 

 45البقرة وَاسْ َعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّالَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِريَةٌ إاِلَّ عَلَى الْخَاشِعََِاالوتعاقة بالي ة   قال  عا    -

 11الزمر إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ال  عا  ومما يعني أيضا  ذكر عميم األجر الذ. ينتمرقا إذا صربقا   ق-

 أأجر اليابرين غا معدود وال حمدود  كرما من اهلل عز وج:  ومن صرب قال حمبه اهلل وجنته .

ح ت قلي  أب ت ومما يعني على اليرب معرأة طبيعة احلياة الدقيا   أاحلياة ال  دوم على حال إن أن ض  3الطالبة )

 كثاا  ولنتأم: يف  أحهال اليابرين وواوم من األقبياء والياحلني وغاوم لنقتد. بهم .. 

 أاصرب. يا ُأخييت أ   ا   يف الدقيا وال قير إال باليرب  وال أ   وال أها وال  اه يف األخرة إال باليرب .

 ن املتيزني بيزات أو: اجلنة  .جزاكن اهلل خاا وجعلين اهلل وأياكن م  ض 2الطالبة )
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احلمد هلل رب العاملني والي ة والس م على أشرف األقبياء واملرولني حديثنا اليهم عن خلق رأي  من األخ أ  ض 1الطالبة )

أقد كان من دعاء  اليت أمرت بها العريعة الغراء وود صزة قبيلة قست م: بها صزات أو: اجلنة أال وود صزة العزة  

  " اللهم إقد أوألك اهلدى والتقى والعزاف والغنى" رواه مسلم.النيب

 دعهة العزة   واالحنراأات األوهاء من املسلمة لألورة صهن العزة واحتساب  وجهاد صرب العزة رأي   إمياقد أالعزة خلق 

 الرأيعة . واآلداب اجلميلة باألأعال التمسك على زسللن  قهية العزة واحلياء  املروءة وخد  األمهر وزاوف عن البعد إ 

إن العزة ود .. طلب العزاف وال ف عن احملرم الذ. حرمه اهلل عز وج: و االكتزاء مبا أح: وبحاقه و عا  و إن كان 

   قلي  .

 عرف على  اج العزاف. نه أتعالد قتأخها د   العزة  اج على رؤو  العزيزات مرص  بالنزيس من الياقهت   و أقت حبق  ستحقي

 العهام: املعينة على حتقيق العزة وود كثاة وأبهابها متعددة   ض 2الطالبة )

 قم  على باعثًا أي هن اهلل عممة واوتععار اآلخرة و ذّكر واحلياء اههف أيستحضر املؤمن قزس يف اإلميان حتقيق -1

 من عاصم   أأعمم 23.يهوف  معث هعا.ع َأح سعنع رعبِّد َإقَّه  الّلِه اذعقال معععقال  عا     احلد جتاوا عن و درئها النزس يف العههة

 وغيبته شههده يف   و رحاله حله ويف وعلنه وره يف يراأقه لإلقسان دائم مذكر وأعمم احملرمات  عن راده وأعمم املعاصد

 وج: . عز - باهلل اإلميان وه

 إليه بالي ة واليهم   والتجاء و بت: و ضره ودعاء ذكر من  عا  اهللب اليلة بدوام واجملاودة اليرب  ربية النزس على  -2

   وك: عبادة من العبادات اليت  عطه ر بها النزس   و ضيق منها جمار. العيطان . ال ريم للقرآن وقراءة

واملضيعة للعزة    االلتزام بتطبيق شره اهلل و نزيذ ح مه   أقد حرَّم اإلو م ك: الدواعد والهوائ: املقربة من احلرام -3

أحرَّم النمر للحرام واهضهه يف القهل .وقهى عن خروج املرأة متعطرة   وعن مياأحة الرجال األجاقب . كما شره احلجاب 

صياقة للمرأة املسلمة   و قهى عن االخت ط وحرَّم اهلهة بغا احملارم .و أمر ببعض األح ام و اآلداب كاالوتئذان والتزريق 

 يف املضاج    حلزظ العزة و بقاء احلياء . بني األوالد

 عن بالبعد إال ي هن وال يتحقق ال وذلك  عا  اهلل وبني القلب بني حيهل طريق ك: عن البعد االوتعاقة باهلل على  -4

   السيئات.

 عهام:  ضيي  العزة  ض   3الطالبة )    

ة   واجمل ت اهلابطة   واملهاق  املعبهوة   اليت  ضي  اإل ارة اإلع مية احملرمة من خ ل ما يعرض يف القنهات الزضائي -1

  العزة و دعه إ  الزسق .

 االأتتان حبضارة الغرب والتقليد األعمى هلا   على حساب الدين واألخ أ والعادات . -2

  وقهل الزتاة بعض األووام و العبهات و الدعاوى غا احلقيقية اليت قغالط بها أقزسنا   كقهل الطهارة والعزة يف القلب   -3

 ما االت صغاة أإذا كربت حتجبت   أو قهل البعض وأحتجب عندما اقتن  أوال   وشبهة أن احلجاب يعيق احلركة   أو

 جع: االجهاء احلارة حجة وذريعة  يف وذا . 

ي: له وإبداء كثرة اهروج لألوهاأ العامة وما أيها من اخت ط ودعهة إ  اإل ارة واإلغراء احملرم من كعف للهجه وجتم -4

 للمزا ن.

 ( : تاج العفاف3اإلذاعة )
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 معهقات الزواج من مغاالة يف املههر واشرتاط الت اليف الباومة للحياة الزوجية. -5

 مثرات العزة   ض 1الطالبة )   

 اهبث أنرار من وو مته الرباقية والعقهبات وامليائب واملي م املزاود من وطهار ه اجملتم  صهن األعراض و ققاء -1

 .الزهاحش

 11  املؤمنهن خعاِلد ونع ِأيهعا و م  السِزر دعو  ع يعَر  هنع ال ِذينع السهعاَر  هنع و م  ُأو َلِئَك اآلخرة يف املقيم لنعيموا باجلنة الزها -2

 والسزهر والتربج والزاحعة الرذيلة مهاو. يف الرتد. من اجملتم  حلماية مني  وياج ود واليت النزس يف الغاة رو   نمية  -3

 .احملرم واالخت ط

يف احلديث الذ. أخرجه  وريرة  أبه ظله   أقد روى إال ظ: ال يهم ظله يف اهلل يملهم الذين السبعة صاحب العزة من -4

 أقال ومجال حسب ذات دعته رج: وذكر منهم ظله إال ظ: ال يهم ظله يف اهلل يملهم وبعة قال  اهلل  البخار. أن روهل

 . اهلل أخاف إقد

 . اليخرة عليهم اقطبقت الذين الغار  أصحاب قية يف كما جاء  واملضائق ءاتاالبت  من للنجاة وبب العزة -5

   اللهم إقا قسألك العزاف والتقى واهلدى والغنى وص: اللهم على قبينا حممد                                    
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 اليهت اهزد ) من خلف الستارض

ويِّد األولني واآلخرين  قبينا حممد وعلى آله الي ة والس م على  وباده بنعم ال  عد وال حتيى احلمد هلل املنعم على ع 

  وصحبه أمجعني  أما بعد 

قعمة ال  م من أج:ِّ النعم اليت أقعم اهلل بها على اإلقسان وأضله بها عن وائر املخلهقات   وش ر النعمة ي هن حبسن إنَّ 

أومية ال لمة وم اقتها أقد  رأ  صاحبها أعلى الدرجات  وقد  هه. به يف النار وقد بني اإلو م  اوتعماهلا

وب لمة يدخ: اإلقسان اإلو م وبها  خيرج منه   وب لمة يدخ: اجلنة وبها حيرم منها وب لمة   بنى أور  دركات 

 وجمتمعات و هدم بها . 

 ك:َّ قاٍد  عخ ُطب  ِأد  عر  ارعًة                  وعَاَن الَ  مع َإذعا قعَطقستع وعال  عُ ن 

  ض1الطالبة )

  وعَإنَّ السععب دع َليعتعَ ل م  َإنَّ السععب دع َليعتعَ ل م  ِبالسَ ِلمعِة ِمن  َرن هعاَن الل ِه َلا ي لسِقد َلهعا بعاًلا يعر َأع ه  الل ه  ِبهعا دعرعجعاٍت  » يقهل النَِّبدِّ 

  .البخار.لل ِه َلا ي لسِقد َلهعا بعاًلا يعه َه. ِبهعا ِأد جعهعنَّمعض ِبالسَ ِلمعِة ِمن  وعخعِط ا

 أما ود ال لمة الطيبة؟

ابن عثيمني رمحه اهلل  "ال لمة الطيبة  نقسم إ  قسمني طيبة بذا ها   وطيبة بغايا ها  أما الطيبة بذا ها العيخ قال 

االوتغزار. وأما ال لمة الطيبة يف غايتها أهد ال لمة املباحة  كالذكر  وأأض: الذكر قراءة القرآن والتسبيح والتهلي: و

 .كالتحدث م  النا  إذا ُقِيد بها إيناوهم وإدخال السرور عليهم 

القرآن ال ريم األمر بالقهل املعروف  والقهل السديد  والقهل امليسهر  والقهل أزد  وقد دعا اإلو م إ  ال لمة الطيبة

 .القهل اللنياحلسن  والقهل ال ريم  و

  ض2الطالبة )

 .الرتمذ.ض إ  عزة اللسان  وطيِّب ال  م بقهله  )َلي سع السم ؤ ِمن  ِبالط عَّاَن  وعَلا الل عَّاَن  وعَلا السَزاِحَش  وعَلا السبعِذ.ِء ودعا النيب 

 .والطعان  الهق اه يف أعراض النا  والعيَّاب يف إخهاقه

 .واللعان  كثا اللعن

 .ش  الذ. يت لم مبا يثا العههةوالزاح

 .البذ.ء  ال  م الذ. حيم: عليه عدم احلياء

ويف وذا احلديث أائدة  أن الطعن واجلر  كما حيدث بالسيف حيدث باللسان  أاألول جر  حسد  واآلخر جر  معنه.  

 .ولرمبا كان اجلر  املعنه. أشد مرارة وأكثر أملًا من احلسد

   ض3الطالبة )

 .!...اليات   كم  عمر ال لمة الطيبة من قلهب  و هّ ق من أواصر  و هد. إ  ر شد  و عر أب من صعد هأخيا د الغ

 .!وكم  هدم ال لمة اهبيثة من بنيان  و  زسد من ذات البني  وكم   بعد األحّباء  و هغر اليدور  وقد   ض: و  زّل

 ( : الكلمة الطيبة 4اإلذاعة )
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عادة أو شقاء. ووارعها إ  ال لمة الطيبة وال حتقرووا مهما أاقتبهها ل لما  م  أإقها جنة أو قار  وربح أو خسارة  وو 

قّلت  أإقها كاحلبة قد  نبت وله بعد حني أإن الزمان يذوب واألعمار  ذوب ول ن ال لمات  بقى. يقهل الذويب رمحه اهلل 

 حب احلديث .  رآقد أحد العلماء ورأى كتابا د   أقال  خطك يعبه خط احملد ني . قال الذويب   أهق  يف قليب 

  

ما أمج: أن ي هن اإلقسان ذا كلمة طيبة م  النا  مجيعًا  م  من عرف وم  من مل يعرف  ول ن أمج: اجلمي: أن 

 .  هن م  أخص النا  به

ال لمة الطيبة بني اإلخهة واألخهات واألقارب وطيب ال لمة   كما   هن  أالهالدين أحق النا  حبسن اهطاب 

 ات وم  اجلاان   وال لمة الطيبة   هن يف العاره واألوهاأ وأماكن العم:. واألرحام  وبني اليديق

َأُقهَلا َله  َقه اًل ل يِّنًا  * اذ وعبعا َإَلى ِأر ععه نع َإقَّه  َطغعى ﴿ حتى م  ال اأر   هن ال لمة الطيبة   كما قال وبحاقه ملهوى 

  44- 43طه ﴾ ل ععل ه  يعتعذعك ر  َأو  يعخ ععى

خياطب حتى احليهانع ب  م طّيب  أقي: له  مل يا عيسى؟! أقال  ك:ٌّ ينزق   قد كان عيسى  م  احليهان   لككذو

 ..مما عنده

إذن أيتها املسلمة  ليس وناك جمال لل لمة اهبيثة يف حيا ك   وال حنسب أحدًا منا ده: وذه احلقائق  ل ن الغزلة 

حطامها  واقزعاالت الغضب وحنهوا  جتعلنا أحياقًا قنطق بال لمة اهبيثة   واالقغما  يف معاغ: الدقيا  واليراه على

 .  وقزّهت ال لمة الطيبة

  ض 1الطالبة )

ختاما   أاإلو م يسمه باألمة اليت رعنيته دينا د أأرادًا ومجاعات د إ  أرقى مدارج الرقد  وحيّززوا لتدرك وذا الرقّد عن 

احملبة واملهّدة وحسن السلهك واملعاملة  واها األصي: ال ميهت مهما اامحه العّر   طريق اهُلق الزان: باقتهاج وبي:

 والطّيب ال ييا خبيثا مهما اامحه اهبث .

 

 أن يطهر ألسنتنا وييلح قلهبنا وأعمالنا وبحاقه اهلل وإياكم للقهل الطيب واوأله اوأقن

 وصلى اهلل وولم على قبينا حممد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

   -بنات  -اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية 

15 

 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

   -بنات  -اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية 

16 

 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 

 

احلمد هلل  مين على من يعاء من عباده بهدايته لإلميان  أمحده  عا  وأش ره وأوتعينه وأوتغزره  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 

 ..وأشهد أن قبينا حممدًا عبده وروهله املؤيد بالنير والربوان  صلى اهلل وولم وبارك عليه وعلى آله وصحبه  ال شريك له 

 .112ضآل عمران/قال  عا    ) يعا َأيُّهعا ال ِذينع آمعن هاس ا َُّقهاس الّلهع حعقَّ   َقاِ ِه وعاَل  عم ه  نَّ َإال  وعَأقت م مُّس ِلم هنع 

مسائده  إن اهلل  عا  خلق اهلق لعباد ه وال مي ن ألحد أن يعبد اهلل على الهجه اليحيح الدذ. يرنديه إال بعدد معرأدة ربده ومعرأدة أ      

وصزا ه ومعرأة دينه وشرعة ومعرأة  هابده وعقابده  واإلميدان والعبدادة أعمدم حقدهأ اهلل  عدا  أينبغدد التدذكا الددائم بهدذا احلدق             

أ ما أن أعضاء اإلقسان ال  تحرك إال بهجهد روحه أ ذلك وذا ال هن وما أيه ال يتحرك إال بدأمر اهلل ودبحاقه أهده خدالق كد:      

وليس يف الدقيا قعيم يعبه قعيم اآلخرة إال قعيم اإلميان باهلل  عا  وليس للقلهب ورور وال لدذة  امدة إال يف   شدء وبيده أمر ك: شدء 

حمبددة اهلل ومعرأتدده والتقددرب إليدده مبددا حيددب ويرنددى وحاجددة القلددهب يف الدددقيا إ  اإلميددان بدداهلل أعمددم مددن حاجددة األبدددان للطعددام      

 والعراب ب: ال قسبة بينهما .

    أمهر  يتضمن أربعةاإلميان باهلل

 .وقددددددددددد دل علدددددددددى وجددددددددددهده  عدددددددددا   الزطددددددددددرة  والعقددددددددد:  والعددددددددددره واحلس    . عدددددددددا   األول  اإلميدددددددددان بهجددددددددددهد اهلل 

خبالقده مدن غدا ودبق  ز دا أو  علديم  وال ينيدرف عدن          أما داللة الزطرة على وجهده  أإن ك: خملهأ قد أطر على اإلميدان  -1

الزطدرة  أدأبهاه يههداقده أو     )مدا مدن مهلدهد إال يهلدد علدى        ما ييرأه عنها  قدال الدنيب    قلبه مقتضى وذه الزطرة إال من طرأ على

 .البخار. ينيراقه أو ميجساقهض رواه

والحقهدا البدد هلدا مدن خدالق أوجددوا إذ ال مي دن أن         وأما داللة العق: على وجهد اهلل  عا   أألن وذه املخلهقدات ودابقها   -2

 .. هجد صدأة أن  هجد قزسها بنزسها  وال مي ن

احلدائق  وجدرت بينهدا األقهدار  وملدل بدالزر        ولنضرب مث  يهنح ذلك  أإقه له حد ك شخص عن قير معيد  أحاطت به

وم م  ه  وقال لك  إن وذا القير ومدا أيده مدن كمدال قدد أوجدد قزسده  أو وجدد          واألورة  واين بأقهاه الزينة من مقهما ه

 !!..القهل  إق ار ذلك و  ذيبه  وعددت حديثة وزها منبدون مهجد  لبادرت إ  و ذا صدأة

 املسدددددلمني يف أحدددددد الدددددب د  أاختددددداروا أذكددددداوم لددددداد    علمددددداء -الدددددذين ال يؤمندددددهن بددددداهلل  -حتددددددى أحدددددد امللحددددددين 

للحاندرين  لقدد ودرب     ويف املهعد احملدد  رقب اجلمي  وصهل العامل  ل نه  أخر. أقدال امللحدد    عليه  وحددوا لذلك مهعدا

وأ ناء ك مه حضر العدامل املسدلم واعتدذر     ! ليس له إله وخاف  ألقه علم أقد وأقتير عليه  وأ بت ل م أن ال هن  معامل

وأجأة ظهرت يف النهر ألها   أعرب به النهر  واقتمرت على العاطل  وأقا يف الطريق إ  ونا  مل أجد قاربا :عن  أخره  مت قال

 ام حتدى أصدبحت قاربدا   دم اقدرتب القدارب مدين  أركبتده وجئدت إلدي م. أقدال           وقم بسرعة اهعب وجتمعت م  بعضها من

ييدنعه أحدد  وكيدف يتحدرك بددون وجدهد مدن         وييدبح قاربدا دون أن   اهعدب   جمندهن  أ يدف يتجمد   .امللحد  إن ودذا الرجد:  

 !.)اقتهى ك مدهض ه؟ قهل عن قزسك وأقت  قهل  إن وذا ال هن العميم ال دبا بد  إلد    أتبسم العامل  وقال  أماذا  !حيركه؟

وأحهاله  وقمامه البدي  الباور  قد أوجد قزسده   أأيجها بعد ذلك أن ي هن وذا ال هن الهاو  بأرنه  ومسائه  وأأ كه 

 !مهجد؟ أو وجد صدأة بدون

 .  نطق بذلك وأما داللة العره على وجهد اهلل  عا   أألن ال تب السماوية كلها -3

 : ) اإلميان باهلل ومثراته ( عقيفة (1درس علمي )
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امل روبني  ما يددل   هلل  عا  أمن وجهني  أحدوما  أقنا قسم  وقعاود من إجابة الداعني  وغهثوجهد ا وأما أدلة احلس على -4

 .76وعق هًحا َإذ  قعادعى ِمن َقب :  َأاو تعجعب نعا َله  ض األقبياء/داللة قاطعة على وجهده  عا   قال اهلل  عا   )

وجدهد مرودلهم  ووده اهلل     وا النا   أو يسمعهن بها  بروان قداط  علدى  األقبياء اليت  سمى املعجزات ويعاود الهجه الثاقد  أن آيات

 . أييددددددددددا لرودددددددددله وقيدددددددددرا هلدددددددددم     عدددددددددا   ألقهدددددددددا أمدددددددددهر خارجدددددددددة عدددددددددن قطددددددددداأ البعدددددددددر  دريهدددددددددا اهلل  عدددددددددا        

طريقدا يابسددا  واملداء بينهمددا    حددني أمدره اهلل  عددا  أن يضدرب بعيدداه البحدر  أضدربه أدداقزلق ا دين ععددر      مثدال ذلدك آيددة مهودى    

 .63َأَأو حعي نعا َإَلى م هوعى َأَن ان َرب بِّععيعاَك السبعح رع َأاقَزَلقع َأَ انع ُك:ُّ ِأر ٍأ َكالط ه ِد السععِميَم ضالععراء/بال  قال اهلل  عا   )كاجل

معده  عى ِبدَإذ َن الّلدِه    وعُأح ِيدد الس عنده  )  حيث كان حييد امله ى  وخيرجهم من قبهروم بإذن اهلل  قال اهلل  عدا  ومثال  ان  آية عيسى 

إ  القمر أداقزلق أدرقتني أدرآه الندا   ويف ذلدك يقدهل اهلل        حني طلبت منه قريش آية  أأشار . ومثال  الث حملمد 49آل عمران/ض

أبهذه اآليدات احملسهودة الديت دريهدا     .1/2ضالقمراقستعرعبعِت السَّاععُة وعاقععقَّ السَقمعر  * وعَإن يعرعو ا آيعًة ي ع َرن ها وعيعُقهُلها ِوح رم مُّس تعِمرٌّ  عا   )

 .هلم  داللة قطعية على وجهده  عا  اهلل  عا   أييدا لروله  وقيرا

 .أ. بأقه وحده الرب ال شريك له والمعني :بربهبيتهان الثاقد اإلمي

َأاَل َلدده  السخعلسددق  وعاأَلم ددر ض   قددال اهلل  عددا   )ودده  وال أمددر إال لدده والدرب  مددن لدده اهلددق وامللددك واألمددر  أدد  خددالق إال اهلل  وال مالددك إال 

 . 54األعراف/

ي هن م ابرا غا معتقد ملا يقهل كما حي: من أرعهن حدني   ومل يعلم أن أحد من اهلق أق ر ربهبية اهلل وبحاقه و عا  إال أن

ل ن ذلدك لديس عدن    .38معَلُأ معا ععِلم ت  َلُ م مِّن  َإَلٍه َغي َر.ض .القيص/يعا َأيُّهعا الس)   وقال 24َأقعا رعبُُّ م  السَأع َلى ض النااعات/.قال لقهمه )

 . 14وعجعحعد وا ِبهعا وعاو تعي َقنعت هعا َأقُزس ه م  ُظلسًما وعع ُلهًّاض النم:/ عا   ) عقيدة  قال اهلل

وعَلدِئن وعدَألستعه م مَّدن  خعَلدقع السَّدمعاوعاِت       عدا   ) قدال اهلل   إشدراكهم بده يف األلهويدة    وهلذا كدان املعدركهن يقدرون بربهبيدة اهلل  عدا  مد       

 وأمدر الدرب ودبحاقه شدام: لألمدر ال دهقد والعدرعد أ مدا أقده مددبر ال دهن           .9وعالسَأر ضع َليعُقهُلنَّ خعَلَقه نَّ السععَزيز  السععِلديم  ضالزخدرف/  

وأح دام املعدام ت حسدبما  قتضديه      بدادات القاند أيه مبا يريد حسب ما  قتضيه ح مته  أهده كدذلك احلداكم أيده بعدره الع     

 .حاكمدددا يف املعدددام ت أقدددد أشدددرك بددده ومل حيقدددق اإلميدددان       ح متددده  أمدددن اختدددذ مددد  اهلل  عدددا  معدددرعا يف العبدددادات أو      

 عدا     قدال اهلل  ال شدريك لده و"اإللده " مبعندى "املدألهه " أ. "املعبدهد" حبدا و عميمدا         أ. بأقه وحده اإللده احلدق   :اإلميان بألهويته الثالث

. وك: ما اختذ إهلا م  اهلل يعبد من دوقده أألهويتده باطلدة  و سدميتها     163وعَإَله ُ م  َإَلهم وعاِحدم ال  َإَلهع َإال  و هع الرَّح معن  الرَِّحيم  ضالبقرة/)

ي ت م هوعا َأقت م  وعآبعداؤ ُكم مَّدا َأقدزعلع الل ده  ِبهعدا ِمدن       َإن  ِودع َإل ا َأو معاء وعمَّ  ) ومناة آهلة ال يعطيها حق األلهوية قال اهلل  عا  يف ال ت والعزى

. 59اع ب د واس الل هع معا َلُ دم مِّدن  َإَلدٍه َغي در ه  ضاألعدراف/     . وهلذا كاقت الرو: عليهم الي ة والس م يقهلهن ألقهامهم  )23و لسَطاٍنضالنجم/

 .و عددا   ويستنيددرون بهددم  ويسددتغيثهن    وقهم مدد  اهلل وددبحاقه ول ددن أبددى ذلددك املعددركهن  واختددذوا مددن دون اهلل آهلددة يعبددد       

من األمساء واليزات على الهجه ال ئق  كتابه أو ونة روهله  أ.  إ بات ما أ بته اهلل لنزسه يف   اإلميان بأمسائه وصزا ه الراب 

اأَلو دمعاء السح س دنعى َأداد ع هه  ِبهعدا وعذعر واس ال دِذينع      وعِلّلدِه    ييدف  وال متثيد:  قدال اهلل  عدا   )     ومدن غدا  مدن غدا حتريدف  وال  عطيد:       بده 

 .11َلي سع َكِمث ِلِه شعد ءم وعو هع السَِّمي   البعِيا ض العهرى/ ) . وقال 181ي لسِحد ونع ِأد َأو معيِئِه وعي ج زعو نع معا َكاق هاس يعع معُلهنعض األعراف/

 رات جليلة  وأهائد مجة  وأضائ: كثاة  منها  لإلميان باهلل مث مثرات اإلميان باهلل  عا   

 حتقيق  هحيد اهلل  عا  حبيث ال يتعلق بغاه رجاء وال خهف وال يعبد غاه . .1

 كمال حمبة اهلل  عا  و عميمه مبقتضى أمسائه احلسنى وصزا ه العليا . .2

 حتقيق عباد ه بزع: ما أمر به واجتناب ما قهى عنه . .3

 أبحسب اإلميان حيي: األمن واالوتداء يف الدقيا والرباخ واآلخرة  اماألمن التام واالوتداء الت .4

 . االوتخ ف يف األرض والتم ني والعزة .5
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  .دخهل اجلنان والنجاة من الناان .6

 .حلهل اهاات وقزول الربكات .7

 .اهلداية ل : خا .8

 .احلياة الطيبة .9

 .عز وج: الزها بهالية اهلل .11

 .  زا السيئات .11

 عاأ  أاإلميان أكرب عهن على حتم: املعاأ  والقيام بالطاعات  و رك الزهاحش واملن رات. اإلعاقة على حتم: امل .12

 الذكر احلسن  أاإلميان يهجب لياحبه أن ي هن معتربًا عند اهلق أمينًا.  .13

 عزة النزس  أاإلميان يهجب للعبد العزة  وعزة النزس  والرتأ  عن إراقة ماء الهجه   ذلً  للمخلهقني.  .14

 هاقا أن احلمد هلل رب العاملني .وآخر دع
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احلمد هلل رب العاملني .. احلمد هلل أمان اهائزني .. وم ذ الهجلني .. والي ة والس م على ويد األولني واآلخرين وإمام 

                                                          إ  يهم الدين ..   املتقني اهاشعني ..وعلى آله وصحبه الطيبني الطاورين .. ومن وار على قهجهم واقتزى أ روم

 وبعد ..  

 أخها د الغاليات  " ونعيش اليهم مع ن   صزة من صزات أو: اجلنة   وطريق لألمن يف اآلخرة .. 

 . 46الرمحن وَلِمَنْ خَافَ مََِامَ رَبِِّهِ جَنَِّ َانِ عا     يقهل اهلل

ه اهلل اطأأ قزسه وحاوبالقيامة أيمن   مّع ا ّعَقى   يهم  هخعافع الهقهف بني يدي عميمة بّين وبحاقه و عا  أيها بأن منوذه آية 

وللذ. خاف   أ.  رمحه اهلل  يقهل العيخ السعد..  جعنّعتعاَن   يعع ِند ب س تعاقعي َنله أإن    وبحاقه ِبَأدعاِء َأرعاِئضه   وعاج ِتنعاب معععاِصيه

إحدى    آقيتهما وحليتهما وبنياقهما وما أيهما أرتك ما قهى عنه  وأع: ما أمره به  له جنتان من ذوب   به وقيامه عليهر

 . اجلنتني جزاء على  رك املنهيات  واألخرى على أع: الطاعات

م اهلل ومعاصيه   إن اههف من اهلل من أعمم أعمال القلهب وأج: العبادات   أهه الذ. حيهل بني املسلم وبني حمار

قال أواء وأذقب    ويستغزر اهلل كلما أاهائف يعمم الذقهب وإن صغرت   ين سر قلبه ويتذل: هلل أيب د من خعيته 

  2األقزال   ميَانًاإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللِّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِ عا    

شديد اههف من اهلل   عميم اهعية له   م  ما خيه اهلل من اهيائص والزضائ:   أقد ُغِزر له ما  ولقد كان النيب 

 اهلل إقد ألعلم م باهلل وأشدكم له خعيةض .    ) أه  قدم من ذقبه وما  أخر   أزد اليحيحني قال 

املبعر باجلنة  كان إذا  نهم حاألة بالعرب والعمات   أهذا أبه ب ر اليديق أما صحابته ال رام أساوم رند اهلل ع

َإنَّ ععذعابع كان يقرأ وهرة الطهر   ألما بلغ  قام إ  الي ة كأقه عهد من خعية اهلل   ووذا الزاروأ عمر بن اهطاب 

  ب ى واشتد ب اؤه   حتى مرض وعاده النا  .  7الطهر رعبَِّك َلهعاِق م

 منها   اهلل من هفاهعلى ايادة يت الغالية   اعلمد أن وناك ووائ:  عني أخ

ينِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا قَدَرُوا اللَِّهَ حَقَِّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ُهُ يَوْمَ الِِْيَامَةِ وَالسَِّمَاوَاتُ مَطْوِيَِّاتٌ بِيَمِ معرأة اهلل  عا   حيث قال  عا   -1

 وال بأمره يأمتر شدء وك: شدء  كّ: على قادرم العقاب شديد قهّ. أّقه عرف اهلل عرف  أمن 67  الزمر يُشْرِكُونَ عَمَِّالَى وَتَعَا

 ه رؤوفم رحيم. أق أيضا ويعرأهن بإذقه  إال يسا

: شيئا ي غضبه  أو يطردقا من اوتععار  رقابعة اهلل  عا  لنا يف كّ: أعماِلنا  أهذا يدَأع نا للحعياِء منه واههف من أن قعم-2

 رمحته.

 :ٍّ ويزداد خهأنا من اهلل  عا   أ  ذّكر املهت دائمًا  كلما أصبحنا وأمسينا  أإّن دوام  ذكر املهت يععرقا بروبته -3

ها خهأا من ذا دعلنا قز ر بأعمالنا وأقهالنا قب: أن ققهم أو قتلّزَظ بهلو ذكرقا الدائم  بعثم وحساب.   ممهت  قهاية   مّنا 

 أن حياوبنا اهلل عليها. 

الّنمر  يف أخباَر اهائزنيع من األقبياِء والّيحابِة والّياحلني والّتابعني ومعن بعدعو م وكيف أّقهم كاقها خياأهن اهلل  -4

 ويعبدوقه. 

 اوتععار حقارة الدقيا وورعة اققضائها وأّقها عند اهلل ال  ساو. جنا  بعهنة. -5

 : ) وملن خاف مقام ربه جنهان( تفتسري (2درس علمي )
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ني الذين خياأهنع اهلل وبحاقه  و عا  ويعيعهن يف دقياوم آلِخرعِ هم  أهم ال يعحَرمهنع أقُزسعه م من معتاَه ص حبُة الياحل-6

 الّدقيا وال ينسهن العم: بهذا املتاَه لآلخرة.

 املهاظبُة على   وِة القرآن ال ريم أههمن أعمم األوباب اليت  عجلب  اههف  ملا أيه من َقيعٍص وِعرب.  -7

 .قستعِعر َأقرقا ونععزنا وقّلة حيَلِتنا وعدم مقدر نا على حتم: عذاب اآلخرةأن -8

   مثرات اههف من اهلل
  ..يف الدقيا -أ
 .من أوباب التم ني يف األرض  وايادة اإلميان والطمأقينة -1
إِنَّمَا  قال  عا     ةيبعث على العم: الياحل واإلخ ص أيه وعدم طلب املقاب: يف الدقيا أ  ينقص األجر يف اآلخر -2

يريدون النجاة وحيذرون اهل ك   11-9 االقسان   إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا,نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَال شُكُورًا 

 .وخياأهن أن يأ ها وكتبهم بعماهلم
 ..يف اآلخرة -ب 

ورج:م دععت ه  امرأٌة ذات  منيٍب  ) يف حديث السبعة كما ذكر الروهل  يهم القيامة  الرمحن  عر م: املؤمن بيست -1

 . صحيح البخار. ض    ورج:م ذعَكرع اهلَل خالًيا أزانت  عيناه  ..... ومجاٍل   أقال   إقد أخاف  اهلَل  
 . "بلغ املنزل أال إن ولعة اهلل غالية أال إن ولعة اهلل اجلنةمن خاف أدجل ومن أدجل "    النيبقهل إ  اجلنة لطريق -3

 السلسلة اليحيحة 

وعز د ال أمج  على عبد. خهأني وأمنني  إذا  )   قال اهلل عز وج:    قال  اههف عن اهائف يهم القيامة اوال-4

 السلسلة اليحيحة  ض  خاأين يف الدقيا أمنته يهم القيامة  وإذا أمنين يف الدقيا أخزته يف اآلخرة
 .  السلسلة اليحيحة ض...ة اهلل  عا  يف السر والع قية  ث منجيات  خعيو ...)   قال  وبب للنجاة من ك: وهء -5

ا  ب: منها شيًئ .على حذر من ذقهبك وال  ستيغر د هقاعلمد أن اهلل قد جع: ملن خاأه جنتان   أ . .حبيبيت  وختاًما ..

  "اللهم  وأكثر. من  دعاء النيب أقه معك بعلمه مطل  عليك يف ك: شؤوقك    دالك   واعلماهلل يف ك: أحه راقيب

  . مسلمصحيح    "ميرف القلهب صرف قلهبنا على طاعتك

أوأل اهلل أن دعلنا ممن إذا خاأه أطاعه وابتعد عن معاصيه. اللهم إقا قسألك خعيتك يف الغيب والعهادة وكلمة احلق يف 

 . اللهم آت قزهونا  قهاوا  واكها أقت خا من اكاوا  أقت وليها ومهالوا .  والقيد يف الغنى والزقرىالغضب والرن

 وصحبه وولم ..واحلمد هلل رب العاملني .  واهلل  عا  أعلى وأعلم وصلى اهلل على قبينا حممد وعلى آله
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 وأش ره وأوتعينه وأوتغزره  وأشهد أن ال إله إال   أمحده  عا من يعاء من عباده بهدايته احلمد هلل  مين على 

  وأشهد أن قبينا حممدًا عبده وروهله   صلى اهلل وولم وبارك عليه وعلى آله وصحبه .. اهلل وحده ال شريك له

يقهل  " الهالد أووط أبهاب اجلنة أإن شئت أأن  الباب أو  قال   مسعت روهل اهلل  عن أبد الدرداء

 لرتمذ.رواه ااحزمه " 

إن من عدل اهلل وح مته أن شره يف اإلو م حقهقًا كثاة   دب على العبد القيام بها و أديتها على  

الهجه املطلهب وذلك ملا يرت ب على أعلها من خا وأجر يف الدقيا واآلخرة. ومن  لك احلقهأ اليت أوجبها اهلل 

جهدقا يف وذه الدقيا   ولعمم حق الهالدين وأومية عز وج: علينا حق الهالدين الذين هلما الزض: بعد اهلل به

القيام بهاجبهما  قرن اهلل طاعتهما بطاعته وذكر القيام حبقهما بعد القيام حبق و العبهدية هلل   قال  عا    

وَقَضَى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا    23اإلوراء 

يث الذ. بني أيدينا يهنح م اقة الهالدين  أجع: جزاء الرب بهما واإلحسان إليهما وه دخهل ووذا احلد

اجلنة ب: حدد الباب الذ. وي دخ: منه ووه ) أووطها ض وقهله " الهالد أووط أبهاب اجلنة " قال القاند   أ. 

به إ  وصهل درجتها العالية خا األبهاب وأع وا   واملعنى أن أحسن ما يتهو: به إ  دخهل اجلنة ويتهو: 

طاعة الهالد ومراعاة جاقبه   وقال غاه   إن للجنة أبهابًا وأحسنها دخهاًل أووطها وإن وبب دخهل ذلك الباب 

 األووط وه احملاأمة على حقهأ الهالد . ويعم: املراد بالهالد يف احلديث الهالدة . 

ض أ. برتك احملاأمة عليه   ) أو احزمه ض أ. داوم على  وقهله  ) أأن  ض أع: أمر من اإلناعة   ) ذلك الباب

 حتييله.

غالييت   ما أمج: أن يعيش املرء وقد أحسن ملن رباه يف صغره  ووعى لراحته يف نعزه   حتى اشتد عهده 

وااد عمره . أعليكِ  بارك اهلل أيك بالرب بهالديك   بلني اجلاقب من القهل والزع: والقيام مبا يرنيهما 

وما يف غا معيية اهلل   و رك ك: ما يغضبهما أو حيزقهما   وخماطبتهما ب : أدب واحرتام   ويسّر

وعدم رأ  اليهت عليهما عند احلديث   أو مقاطعتهما إذا كان احلديث من قبلهما   وعدم االقعغال بأمهر 

مهاق  التهاص: االجتماعد .  قل: من االقتباه هلما واالوتماه ألحاديثهما كاالقعغال باألجهزة اإلل رتوقية و

و لبية احتياجا هما   واالعرتاف بزضلهما والثناء عليهما على ما قاما به من  ربية وحسن رعاية   و قب: 

 قيحهما ب : أدب ورحابة صدر.

واعلمد غالييت أن الرب بالهالدين ال ينقط  بهأا هما  ب: وناك أوجه كثاة له   كالدعاء واالوتغزار هلما   

ما عليهما من الدين  وإخراج اليدقة عنهما  و نزيذ وصيتهما  وصلة رمحهما  وايارة أو: وّدوما  وقضاء

  )إذا مات ابن ادم اققط  عمله إال من   ث ض وذكر) أو ولد صاحل  من األو: واألصدقاء .قال روهل اهلل 

 رواه مسلميدعه له  ض 

 أوسط ابواب اجلنة:  ( حفيث3درس علمي )
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من األجهر العميمة واهلبات الرباقية العدء ال ثا    وأبعر. وأقك اهلل ل : خا بأن من برَّ بهالديه أله

منها قي: رنا اهلل وحمبته أرنا اهلل من رنا الهالدين  و زريج اهلمهم وإاالة ال روب كما يف قية 

صحاب الغار والذ. كان أحدوم بارًا بهالديه   وأيضًا حيهل الربكة للبار بهالديه وقد   هن على عدة أ

العمر م  و مة العق: والعاأية يف اليحة ووأرة املال وكمال األخ أ وحمبة النا  صهر منها الزيادة يف 

واحليهل على العلم الغزير والتهأيق للنجا  يف العم:   أما يف اآلخرة أدخهل اجلنة من أووط أبهابها جزاًء 

 مبا كاقها يعملهن .

 م بأمها  م  م يهصي م بأمها  م الذ. قال أيه   " إن اهلل يهصي ختامًا   أوصيِك حبديث الروهل 

 البخار.  م يهصي م بيبائ م  م يهصي م باألقرب أاألقرب " 

 قدير وباإلجابة جديريا هما ويف مما هما إقه على ذلك وأقنا اهلل وإياكم إ  الرب بهالدينا يف ح

 وذا واهلل أعلم وصلى اهلل وولم على ويدقا حممد
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 : مثرات اإلميان  (1) ورشة عمل

 

 ِأد َأر ع هعاوع  عاِبتم َأص ُلهعا َطيِّبعٍة َكععجعرعٍة َطيِّبعًة َكِلمعًة معثعًلا الل ه  نعرعبع َكي فع  عرع َأَلم }   عا  اهلل قال

 . 25 د 24  إبراويم {يعتعذعك ر ونع َلععل ه م  ِللنَّاَ  السَأم ثعالع الل ه  وعيعض َرب  رعبِّهعا ِبَإذ َن ِحنٍي ُك:َّ ُأُكَلهعا   ؤ ِ د السَّمعاِء

يف  بات أصههلا واوتقراروا ومنائها وكثرة  د ال لمات أطيب ود اليت د اإلميان كلمة اهلل مثَّ:

 زاو ًا  املؤمنني قلهب يف متزاو ة وشجرة اإلميان األشجار)النخلةض   أطيب ود بعجرة امثارو

 وإذا روخت يف قلهبهم أخرجت مثارًا عميمة .    .  زاو هم يف األعمال  عميمًا   حبسب

. متعاوقة م  أأراد جممهعتك املئد العجرة اليت أمامك بثمرات اإلميان 
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   مثرات اإلميان .ض 1)لهرشة عم:  اال رائيةملادة ا

 احلمد هلل وحده والي ة والس م على من ال قيب بعده وعلى آله وصحبه ومن اوتدى بهديه..

عادت على صاحبها وعلى  - إذا  بتت وقهيت أصههلا  و زرعت أروعها  واوت أغياقها  وأينعت أأناقها شجرة اإلميان نإ

   ومن مثرا ها  غاه  ب : خا عاج: وآج:

 العلى وصزا ه  احلسنى بأمسائه وعرأه اإلميان حق باهلل آمن أمن  ومدبرا لعبده.  ربا به والرنا  عا  اهلل معرأة/ 1

ملن وأله وارجتاه  عاملًا مبا  باجمي   دعاه ممن قريبا   باهلق لطيزًا   بالعباد رحيما  عميما وإالوا   كرميا ربا عرف 

 يف ما ألذ إن . البخار. قبياض ومبحمد دينا وباإلو م ربا باهلل ورند من اإلميان طعم ذاأ  )  أظهره العبد وما أخزاه . يقهل

    عا  اهلل ةبربهبي رنا قلبه امتأل من درجة وأرأعهم   إمياقهم درجة  تزاوت املؤمنني ول ن    عا  باهلل اإلميان وه احلياة

 وو نت   قزهوهم أطمأقت املسألة وذه الياحل السلف أقه و لقد  شؤوقه من شأن ك: يف وهلل وباهلل اهلل م  وكان

قلهبهم قال ابن  يمية رمحه اهلل   إن يف الدقيا جنة من مل يدخلها لن يدخ: جنة اآلخرة قي: وماود   قال   معرأة اهلل واألقس 

 به ج: يف ع ه .

أ : مؤمن  قد  أهه  اليت ود أعمم ما  ناأس أيه املتناأسهن  وأج: ما حيله املهأقهن. غتباط بهالية اهلل اهاصة اال /2

 . 257البقرة   {الل ه  وعِلدُّ ال ِذينع آمعن ها ي خ َرج ه م  ِمنع المُُّلمعاِت َإَلى النُّهَر}من مثرا ها ما قاله اهلل عنهم  وهلل ولد والية خاصة  

خيرجهم من ظلمات ال زر إ  قهر اإلميان  ومن ظلمات اجله: إ  قهر العلم  ومن ظلمات املعاصد إ  قهر الطاعة   أ. 

ومن ظلمات الغزلة إ  قهر اليقمة والذكر. وحاص: ذلك  أقه خيرجهم من ظلمات العرور املتنهعة  إ  ما يرأعها من أقهار 

 اها العاج: واآلج:.

ِت جعنَّاٍت  عج َر. ِمن   عح ِتهعا وعععدع الل ه  السم ؤ ِمِننيع وعالسم ؤ ِمنعا }قال  عا   والنجاة من النار   ودار كرامته الزها برنا اهلل / 3

 . 72 - 71وهرة التهبة   {ا  السععِميم السَأق هعار  خعاِلِدينع ِأيهعا وعمعسعاِكنع َطيِّبعًة ِأد جعنَّاِت ععد ٍن وعَرن هعانم ِمنع الل ِه َأكسبعر  ذعِلَك و هع السَزه 

 اقهم الذ. كملها به أقزسهم  بقيامهم بطاعة اهلل وروهلهبإمي -ورمحته  والزها بهذه املساكن الطيبة  أنالها رنا ربهم

  أج: الهوائ:  وأأض: الغايات وذلك أض: اهلل.ب أأخذوا 

احلج    {َإنَّ الل هع ي دعاِأ   ععَن ال ِذينع آمعن ها}أن اهلل يدأ  عن املؤمنني مجي  امل اره  وينجيهم من العدائد. كما قال  عا    /4

األعداء  ويدأ  عنهم امل اره قب:  وشرك: م روه  يدأ  عنهم شر شياطني اإلقس وشياطني اجلن   أ.  يدأ  عنهم .38

 .ووذه املداأعة حبسب اإلميان أمستق: ومست ثر قزوهلا  ويرأعها أو خيززها بعد قزوهلا

ٍر َأو  ُأق ثعى وعو هع م ؤ ِمنم َأَلن ح ِييعنَّه  حعيعاًة معن  ععِم:ع صعاِلًحا ِمن  ذعَك}قال  عا    يف وذه الدار  ويف دار القرار. احلياة الطيبة /5

وذلك أن من خيائص اإلميان  أقه يثمر طمأقينة القلب  .97النح:   {َطيِّبعًة وعَلنعج َزيعنَّه م  َأج رعو م  ِبَأح سعَن معا َكاق ها يعع معُلهنع

 ة الطيبة. وراحته  وقناعته مبا راأ اهلل  وعدم  علقه بغاه. ووذه ود احليا

وهلذا يذكر اهلل وذا  إمنا  يح و  م: حبسب ما يقهم بقلب صاحبها من اإلميان واإلخ ص.أهد  وبب لقبهل األعمال/ 6

أ.  ال . 94األقبياء  {َأمعن  يعع مع:  ِمنع اليَّاِلحعاِت وعو هع م ؤ ِمنم َأَلا ُكزسرعانع ِلسعع ِيِه}قهله   يفالعرط الذ. وه أوا  ك: عم: 

قبنت عليه  كان أعلى اإلميان  و األعمال .أإذا  أوست وعيه  وال يضي  عمله  ب: يضاعف حبسب قهة إمياقه دحد

 السعد مع هرا مقبهال مضاعزا  ال يضي  منه مثقال ذرة.

ا اليَّاِلحعاِت يعه ِديَهم  َإنَّ ال ِذينع آمعن ها وعععِمُله}قال  عا     إ  علم احلق  وإ  العم: بهو إ  اليراط املستقيم   ةياداهل /7

 . 9يهقس   {رعبُّه م  ِبَإميعاِقَهم 
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

َإنَّ ال ِذينع آمعن ها وعععِمُلها اليَّاِلحعاِت وعيعج عع:  َله م  الرَّح معن  }    قال  عا ودع: هلم احملبة يف قلهب املؤمننيحيبهم  اهلل أّن/ 8

  ومن أحبه اهلل وأحبه املؤمنهن من عباده حيلت له السعادة والز   أ. بسبب إمياقهم وأعمال اإلميان. 96مريم   {و دًّا

 والزهائد ال ثاة من حمبة املؤمنني من الثناء والدعاء له حيا وميتا  واالقتداء به  وحيهل اإلمامة يف الدين.

لسم ؤ ِمن هنع ال ِذينع آمعن ها ِبالل ِه َإقَّمعا ا}قال اهلل  عا    اليت  عرض ل ثا من النا  أتضر بدينهم.اإلميان يقط  الع هك  /9

 15احلجرات   {وعرعو هِلِه   مَّ َلم  يعر  عاب ها

أ.  دأ  اإلميان اليحيح الذ. معهم الريب والعك املهجهد  وأااله بال لية  وقاوم الع هك اليت  لقيها شياطني اإلقس 

 الذ. من اعتيم به كان من األمنني . ء إال حتقيق اإلميان.واجلن  والنزه  األمارة بالسهء. أليس هلذه العل: املهل ة دوا

يهم متتحن األمة بأعدائها  الثبات للداعد يف دعه ه  والثبات  عند العدائد واحملن وامليائب   الثبات ب : صهره /11

ات  الثبات على للمياب عند مييبته  والثبات للمريض عند مرنه حتى املمات  الثبات أمام العههات  الثبات أمام العبه

 به حت: ملا . الثبات عند املهت بنطق العهادة   الثبات بعد املهت ويف القرب باإلجابة عن األوئلة الث  ة  أاملؤمنالطاعات

 بلساقه قاشدا وأقدى ال لمات العبارات بأمج: يناجيه والسماوات األرض خالق إ  وكياقه بقلبه يتهجه أامات أو ق بات

 عامر بقلبه أإذا"  الهكي: وقعم اهلل حسبنا  " ومزردا"  راجعهن إليه وإقا هلل إقا  " ومرددا"  باهلل إال قهة وال حهل ال  " وأؤاده

 أن ربهم لطف من عرأها ألقهم العدائد  يف وأ يتهم الب ء  على النا  أصرب وم أاملؤمنهن لذلك والس ينة  بالطمأقينة

 النا  أشد أهم اإلميان قهر من قلهبهم خلت الذين أما .ودقياوم لدينهم قاأعة وجتارب هلم  قيمة ودرو  عرب العدائد وذه

  )وعِمنع النَّاَ  معن يعع ب د  أقال النا  من النمهذج وذا القرآن وصف وقد البسيطة  احلياة شدائد أمام اقهيارا وأورعهم جزعا 

 ضَإن  َأصعابعت ه  ِأت نعٌة اقَقَلبع ععَلى وعج َهِه خعِسرع الدُّق يعا وعالسيِخرعَة ذعِلَك و هع السخ س رعان  السم ِبني الل هع ععَلى حعر ٍف َأَإن  َأصعابعه  خعي رم اطسمعَأنَّ ِبِه وع

 يف ب د الغرب ملا ابتعدوا عن اهلل واإلميان به . االقتحار قسم  كثرة أن عجب أ  لذلك  11 احلج

النا   دميهمة ا هام النزس  واههف من الرياء والنزاأ  وعدم احتقار  حياة يفاإلميان  مثراتمن    اههف من الرياء/ 11

املؤمن يرى ذقهبه كجب: يقعد حتت أصله  خيعى أن يسقط عليه  أما املناأق أاى ذقهبه كذباب وق  على أقزه والذقب. 

لبخار.   )إق م لتعملهن أعمااًل أأطاره بيده   ما خاف النزاأ إاَل مؤمن  وما َأِمنعه إال مناأق. يقهل أقس كما يف صحيح ا

من املهبقاتض يقهل وذا ها القرون  أماذا يقال  ود أدأ يف أعين م من الععر  إن كنا لنعدوا على عهد روهل اهلل 

 أينا؟ قسأل اهلل أن يرمحنا برمحته.

  ال حيين رأوه ملخلهأ  وال ي  سب العزة اليت جتع: اإلقسان ميعد حنه ودأه مرأهه القامة واهلامة اإلميان العزة  / 12

ال غرو إذا رأينا مؤمنًا أعرابيًا و يطأطل رقبته جلربوت أو طغيان أو مال أو جاه  أهه ويد يف وذا ال هن وعبد هلل وحده.

يهاقه غا إمث: ربعد بن عامر حني باشرت قلبه بعاشة اإلميان  وأناءت أ ره آيات القرآن  يقف أمام روتم يف ولطاقه و

اعق يف اإليهان وأجاب إجابة يف عزة مؤمنة  وال عابل به  حتى إذا وأله روتم  من أقتم وما الذ. جاء ب م؟ م رتث له

خلدوا التاريخ أقال  ]حنن قهم ابتعثنا اهلل لنخرج النا  من عبادة العباد إ  عبادة رب العباد  ومن نيق الدقيا إلد وعة 

 زة وأ. عزة! إقها ال  هجد إاّل يف ظ ل اإلميان.اآلخرة  ومن جهر األديان إ  عدل اإلو م[. ع

وعَقاُلها السحعم د  ِلل ِه } -معرتأني بزض: ربهم العميم  -أو: اجلنة بعد ما دخلهوا  و بهءوا منااهلا  هلقختامًا    أملد يف  و

جعاءعت  ر و :  رعبِّنعا ِبالسحعقِّ وعق هد وا َأن  ِ لسُ م  السجعنَُّة ُأوَر  ت م هوعا ِبمعا ُكن ت م   ال ِذ. وعدعاقعا ِلهعذعا وعمعا ُكنَّا ِلنعه تعِد.ع َله َلا َأن  وعدعاقعا الل ه  َلَقد 

العم: بباعرتاأهم و نائهم على اهلل بنعمه وأضله حيث وصلها إ  وذه املناال العالية  أهذا إخبار  . 43األعراف   { عع معُلهنع

 الياحل الذ. وه اإلميان وأعماله.

سأل اهلل  عا  أن مين علينا باإلميان اليادأ  وأن ال ي لنا إ  أقزسنا طرأة عني  وأن ال يزيغ قلهبنا بعد إذ وداقا  أن

 وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه  وولم  سليما. ويهب لنا من لدقه رمحة. إقه وه الهواب.
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 

 

  أملد معد وذه القية   

  كزيًزا مقعًدا ووه يردد  احلمد هلل الذ. أضلين على كثا من   مريًضاًاأقا رجً أحدوم  رأى

أقال  يرمحك اهلل ومباذا أضلك ؟ قال  راقين لساًقا ذاكًرا  وقلًبا شاكًرا  وجسًدا على   عباده 

 .الب ء صابًرا

ويف املقاب: .. وناك من جتزه و ززه عند أدقى مياب و تحدث عن مييبتها كما مل حتدث ألحد من 

يتضح أيها االعرتاض والتسخط   و تخذ من اليهر واأللقاب احلزينة وصزا حلاهلا      بطريقة  قبلها

  ز ر يف املزقهد و نسى املهجهد. 

 على نهء وذه املقابلة   وبالتعاون م  أأراد جممهعتك   دوقد بعض الطرأ والهوائ: اليت  عني

 .اليرب والبعد عن اجلزه والتسخط    الزتاة املسلمة على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رب: وصايا يف الص (2) ورشة عمل
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 . وصايا يف اليرب    ض2) لهرشة عم: اال رائيةملادة ا

 مما يعني على الصرب : 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ االوتعاقة بالي ة أبها   َزرَّج ال روب و قرُّ العيهن و ر ا  هلا النزه  لذلك قرقها اهلل باليرب قال  عا   -1

  153البقرة/ رِ وَالصَّالَةِ إِنَّ اللِّهَ مَعَ الصَّابِرِينَآمَنُواْ اسْ َعِينُواْ بِالصَّبْ

   5العر /  َأَإنَّ مع ع السع س َر ي س ًرااوتععار قرب الزرج عند حلهل احملن وقزول الب يا أدوام احلال من احملال  قال  عا    -2

 رعد وأخره غيث وينء.  أرمبا يستاء العبد من أوائ: األمهر و سره آخروا   كالسحاب أوله برأ و

  28الرعد/َأاَل ِبِذكسَر الّلِه  عطسمعِئنُّ السُقُلهب  ذكر اهلل أالذكر حياه القلهب واوال قسه ها وعنهان اقعراحها قال  عا     -3

نع يعُقهل  ِعن دع َكا أن روهل اهلل أذ كار إذا لزمها من ح:َّ به وم أو قزل به غم   أرَّج اهلل عنه   منها   وقد ورد عن النيب

 السَّمعهعاِت وعرعبُّ اأَلر َض  وعرعبُّ َإَلهع َإل ا الل ه  الععِميم  احَلِليم   اَل َإَلهع َإل ا الل ه  رعبُّ الععر َ  الععِميَم  اَل َإَلهع َإل ا الل ه  رعبُّ)ال  الَ ر ِب

 البخار.ضالععر َ  الَ َريَم

ووه يف بطن احلهت )ال إله إال أقت وبحاقك إقد كنت من الماملنيض أإقه مل يده بها رج:  دعهة ذ. النهن إذ دعا"  : وقال  

 .رواه أمحد "مسلم يف شدء قط إال اوتجاب اهلل له

التهك: على اهلل و زهيض األمر إليه والرنا حب مه واللجؤ إليه أهه حسب املؤمن وكاأيه   أقهل ال حهل وال قهة إال -4

 يلح احلال أ  قير وال أرج إال باهلل العميم .باهلل  عر  البال و 

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللِّهِ الَ اوتحضار قعم اهلل علينا و ذكروا دائما ..دين  صحة   رخاء  وو مة من العرور  قال  عا   -5

من أصبح من م »  النا    قال  أإن كان لدينا بيت يؤوينا وطعام ي زينا ولبا  يسرتقا  أنحن أغنى 34إبراويم/ تُحْصُوهَا

وقد مّر إبراويم بن     صحيح اجلام  « آمنا يف وربه  معاأى يف جسده  عنده قهت يهمه  أ أمنا حيزت له الدقيا حبذاأاوا

 دوم على رج: مهمهم   أقال له إبراويم   يا وذا إقد وائلك عن   ث أاجبين .أ

قال   أينقص من أجلك حلمة   أقال   ال ال يريده اهلل ؟ دء. يف وذا ال هن شأقال له إبراويم   أدر أقال له الرج:   قعم 

 قال إبراويم   أع مع السهعّم إذن ؟! قال   ال  قال   أينقص راقك شد قّدره اهلل ؟   قال   ال كتبها اهلل لك يف احلياة ؟

واإلحسان  الهالدينبرب ة طيبة   والاليدقة وله باليسا  وليست مقيهرة على املال أقط   أتزريج كربة  ب لم -6

 زريج ال روب وذواب اهلم واحلزن  وطلب الدعاء منهما أزد الرب منجاة من ميائب الدقيا ب: وه وببصدقة    إليهما 

 يه .كما ورد يف شأن  اة أصحاب الغار وكان أحدوم باًرا بهالد

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنََِ وَيَجْعَل * ا ارً سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِِّدْرَ يُرْ *ا  بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً وا رَ فَُِلْتُ اسْ َغْفِرُ :  عا قال    االوتغزارم امة -7

 12-11قه  ا لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً

قال بعض السلف  لهال امليائب لهردقا اآلخرة مزاليس  ععن  َأبد ه للحسنات   اوتععار   زا اليرب للسيئات واياد -8

  َقالع  معا ي ِييب  السمسِلمع ِمن  قعيعب   وعاَل وعصعب   وعاَل وعمِّ   وعاَل حعزن   وعاَل َأذًى   وعاَل َغّم   حعتى  ععَن النَِّبد  و رعي رعة 

 الب خعاَر.ض ِبهعا ِمن  خعَطايعاه  العه َكة ي ععاُكهعا  َإال َكز رع اهلِل

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%22
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

  ما رواه مسلم بإوناده إ  أم ولمة رند اهلل عنها أقها قالت  مسعت روهل اهلل  الثقة ِبِعهض اهلل  عا  لليابرين  -9

ف لد اللهم أجرقد يف مييبيت وأخل  إقا هلل وإقا إليه راجعهن  ما من عبد مسلم  ييبه مييبة أيقهل  ما أمره اهلل ) :يقهل

قالت  ألما مات أبه ولمة قلت  أ. املسلمني خا من أبد ولمة أول بيت واجر إ   ض . أخلف اهلل له خاًا منها إال   خاًا منها 

 .  م إقد قلتها أأخلف اهلل لد روهل اهلل  روهل اهلل 

أخزد أمرك عنهم  لئ  البعد عن صحبة أو: اجلزه  والتسخط  أهم ميسحهن كلمة اليرب من قامه  حيا ك . و-11

 . حيبطهك

اوتعارة  أو: العلم و احل مة يف ح: املعاك: اليت  هاجهنا  أ : منا حيتاج يف حيا ه إ  اوتعارة غاه ليستنا -11

   برأيهم ويستزيد من خربا هم .
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 
 

َه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسٰى    عا   الق ا تَ َوجَّ ِبيِل )َوَلمَّ َن ( 22َرّبِِ َأن يَ ْهِدَيِِن َسَواَء السَّ ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة مِِ َوَلمَّ
ٰ ُيْصِدَر الِرَِعاُء ۖ َوَأبُوََن َشْيٌخ َكِبيٌ النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِِنُِم اْمَرَأتَ ْْيِ َتُذوَداِن ۖ قَاَل مَ  ( 23) ا َخْطُبُكَماۖ  قَالََتا ََل َنْسِقي َحَّتَّ

لِِ فَ َقاَل َربِِ ِإِّنِ ِلَما َأنَزْلَت ِإََلَّ ِمْن َخْيٍ َفِقيٌ َفَسَقٰى ََلُمَ  ٰ ِإََّل الظِِ ( َفَجاَءْتُه ِإْحَداُُهَا َتَِْشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ 24) ا ُثَّ تَ َوَّلَّ
ا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص قَاَل ََل ََتَْفۖ  ََنَْوَت ِمَن اْلقَ َأّب يَْدُعو  قَاَلْت ( 25ْوِِ الظَّاِلِمَْي )َك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََناۚ  فَ َلمَّ

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْْلَِمْيُ   ص .وهرة القي (26) ِإْحَداُُهَا ََي َأَبِت اْسَتْأِجْرُهۖ  ِإنَّ َخي ْ

 .واملرأ ان مهوى ا اليت ا يف به أروه مماور العزة ت السابقةاآليا يفلنا اهلل رع ّهصع 

 .متعاوقة م  أأراد جممهعتك اوتنبطد وذه املماور من اآليات 
 

 

  

 في عفتي سعادتي : (3) ورشة عمل

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 . عزيت ور وعاد د    ض3) لهرشة عم: اال رائيةملادة ا

     مهوى م  املرأ ني قية يف وردت اليت العزة مماور 

 ض. 23اآلية من  القيص)  ام رعَأ عي َن د وِقَهم  ِمن  وعوعجعدع   اهلل قال ولذلك ال الرج عن بعيدًا وقزتا املرأ ني أن  -1

 ختتلط لئ  غنمهما    عذ ودعاَن كاقتا ولذلك بالرجال  الخت طهما يؤد. وبب أ. قط  على احلرص ك: حرصتا أقهما -2

 . القهم بغنم

 حعتَّى قعس ِقد ال  قالتا حيث  مهوى األجنيب الرج: م   طهيله وعدم ال  م اختياروما  كذلك العزة مماور من -3

 . ورد وايادة وعطاء  أخذ بدون  ض23اآلية من  القيص)  َكِبام شعي خم وعَأب هقعا الرِّععاء  ي ي ِدرع

 األوئلة مجي  على اجلهاب ك مهما يف مجعتا حيث عنهما  أجنيب ألقه  مهوى م  احلهار أتحهما عدم عزتهما من  -4

   األوئلة وذه يسأل  مهوى أن األص: أ ان ملة احملت

 غنم ما؟  ذودان ملاذا  1  

   سقيان؟ ال ملاذا  2  

   سقيان؟ متى إذن  3  

 رج:؟ ولد عندكما أليس  4  

  ل ما؟ ويسقد يأ د ال ملاذا إذن  5  

  ملة احملتملة  األوئلة مجي  على اإلجابة ك مهما يف أجمعتا األجنيب  والرج: املرأ ني بني ال  م ويطهل ذلك وألج:

 . عزيزة خمتيرة واحدة

 كلمة يف متثلت مهوى عزة أإن واحدة  مجلة يف متثلت املرأ ني عزة كاقت أإذا عزتهما  من أكم:  مهوى عزة  -5

 على ال  م أزتح بأبيهما لقاؤه مت أن إ  واحدة كلمة وال املرأ ني م  ذلك بعد عنه اهلل يذكر مل  م" خطب ما؟ ما" واحدة

 .السَقيعصع ععَلي ِه وعَقصَّ  ميراعيه

 ال؟ أم ذلك  ريدان و:  وؤال بدون هلما بالسقد قيامه يف ظهرت كذلك  مهوى عزة  -6

 ووقى    أقاممهوى يريده ال ما ووذا وجهاب  ك م إ  حيتاج السؤال  م وؤال  إ  حيتاج ال احلال وظاور أالهن  

 . هلما

 يزداد أن القلهب ملرنى أرصة ووذه منهما  ش رًا ينتمر ومل الم:  إ  مباشرة  هجه هلما وقى ملا أقه كذلك  -7

 معهما  ووقف منهما  طلب وبدون معروأًا هلما صن  أقد والعرأان  الع ر وكلمات احلديث  أطراف ويتبادلها مرنهم 

 . هلما ووقى

   مث: اليهم  قسمعها ليتا املربرات وجهد م  بالرجال  االخت ط عدم على املرأ ني حرص  -8

 . اهروج إ  حاجتهما د أ          

 . معهن خيرج قادر ذكر رج: وجهد عدم د ب          

 . خلهة أ  كثا  البئر عند النا  د ج          

 . احلياة ظروف د د          

 .  أخروما إ  اقتماروما ويؤد. د ود       

 ذلك من أق: ود اليت اليهم المروف ببعض أ يف بالرجال  ختتلطا مل أقهما إال وباباأل وذه ك: وم  أقه والغريب       

 . العزة ل نها! ب ثا؟
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

   قهال ألم اإل بات   قدما ومل   الرِّععاء  ي ي ِدرع حعتَّى قعس ِقد ال  أقالتا ك مهما  يف النزد  قدميهما  املرأ ني عزة من  -9

 . النقا  يقب: ال األمر وأن اجلزم  يف بلغأ النزد و قديم  "قلي: بعد ونسقد"

 أحسب الزمحة ختف أن وليس الرعاء  صدور بالرجال اخت طهما وعدم وقهأهما غاية جعلتا أقهما  املرأ ني عزة من -11

 . الرعاء يق: أو

 ولذلك هلما  مستمرة عادة ذلك ب: أخرى  دون أوقات يف ي ن مل اخت طهما  وعدم الرجال  خلف جلهوهما أن -11

 الزع: داللة يقتضيه كما املستقب:  يف عليها وقستمر املاند  يف لنا عادة وذه يعين  الرِّععاء  ي ي ِدرع حعتَّى قعس ِقد ال   التاق

 . قعس ِقد املضاره

 مهوى أن يتضح اليت األوئلة أعرأت  اقية  مرة معه ال  م اختيرت  مهوى أ ت اليت أن  املرأ ني عزة من  -12

 الثاقية للمرة احلهار ينزتح ال حتى مباشرة اجلهاب أأعدت اوا إي ويسأهلا .  

   ويسأل املرأة رجهه وبعد  مهوى أن بدود أعدء

  بك؟ أ ى الذ. ما د أ         

  أرولك؟ من د ب        

  يريد؟ ماذا د ج        

 ض. 25اآلية من  القيص)  َلنعا وعَقي تع معا َأج رع ج َزيعَكِليع يعد ع هَك َأِبد َإنَّ  أقالت األوئلة  مجي  يقط  جهابًا أأعدت      

 . السابقة األوئلة مجي  جهاب اجلملة وذه أعملت      

   من خ  متامًا أقد ذا ه  حبد املرأ ني إحدى معد  القية وذه يف العزة مماور من  -13

  التربج د التبخرت د الت سر د التثن د االلتزات د اإلغراء .         

 . او ِتح يعاٍء    بقهله األشياء وذه اهلل أجم      

 يف والتاء   والسني األلف ايادة  قتضيه كما وايادة احلياء معنى على حيته. ألقه  "حياء" لزظ عن خيتلف"  اوتحياء"  لزظ      

 . العرب لغة

معاقد  حيتم: بلزظ  أت ومل    يعد ع هَك َأِبد َإنَّ  أقالت ال  م  لنزسها  نسب مل  مهوى أ ت اليت أن  -14

 . بنزسها  عريض أيه أو أخرى 

  السَأِمني  السَقَه.ُّ او تعأسجعر تع معَن خعي رع َإنَّ  إحداوما أقالت حياء  ذلك ك: إليه  أشار ا ب: مبهوى  ييرحا مل أقهما -15

 ض. 26اآلية من  القيص)

 ". واألماقة القهة" بني مج  من ووه الناجح  ااألج بيزات جاءت ب: وكذا  كذا أع: أمني قه. إقه   ق: ومل

 . بها والعناية األلزاظ  يف حتى حياء وناك ال  م  واختيار املخالطة عدم يف العزة أم  عجب  وال

   مهوى  عن املرأ ني قهل وبب يف قي: -16

 ". الطريق كيف بها أعلم ياةحب لد أاحذأا الطريق علد اختلزت أإذا ورائد كهقا  "أبيهما إ  آ يتان ووما هلما قال أقه

 . ال ريم روهلنا وعلى عليه اهلل أيلى! باللسان؟ الطريق ن: إذا إرشاده حتى متن  اليت العزة وذه أهأ عزة أأ.

 الرج: التقى ألما جدًا  خمتيرة كلما ه كاقت ذلك  بعد إحداوما م   م البداية  يف املرأ ني م  مهوى كان ملا  -17

 ض.25اآلية من  القيص) السَقيعصع ععَلي ِه وعَقصَّ ب: قية  أو واحدة مجلة على يقتير مل بأبيهما  مهوى بالرج: 

 

 وذا واهلل أعلم وصلى اهلل وولم وبارك على عبده وروهله حممد
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مثرات الكلمة الطيبة (4) ورشة عمل

 10فاطر  ﴾ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ :قال تعاىل

ن إللكمة إلطيبة مثرة طيبة خترج من نفس طيبة، وزهرة حس نة تقطفها يد كرمية.  يئة تنبثق من صدر يتلألأ ابلنور، حروف مض  ويهإ 

عنوإن إملتلكم ودليهل، كام أأهنا  .إللكمة إلطيبة بسمة إحلياة، وعطر إلشفاه، وبلسم إجلروح، وشفاء إجلسد وإلروحو  ويزهر ابلرسور.

ىل إلسامء ليج  .د حسن إجلزإءولباسه إلساتر وجامهل إلظاهر، وعطره إلفوإح، ومفتاحه إ ىل إلقلوب وإلأروإح، وسفريه إذلي يصعد إ 

 .  متعاونة مع مجموعتك ، إس تنبطي من إلشوإهد إلتالية مثرإت إللكمة إلطيبة وأأثرها عىل إلفرد وإجملمتع 
 

 ِ إ َأْو ِلَيْصُمْت : » قَاَل َرُسوِل إَّلله آِخِر فَلَْيُقْل َخرْيً ِ َوإلْيَْوِم إْل  متفق عليه« َمْن ََكَن يُْؤِمُن اِبَّلله

 

َبُة َصَدقَة  َوإلْ : »قال  ي ِ َمُة إلطه  متفق عليه « لَكِ

 

الِم، َوُحْسُن إللََْكمِ : » قال  نه ِمْن ُموِجبَاِت إلَْمْغِفَرِة بَْذُل إلسه
ِ
 لسلسةل إلصحيحةإ« إ

َبةٍ ) : قال  َمٍة َطي ِ ْد فَِبلَكِ ِ تَْمَرٍة، فََمْن لَْم ََيِ هُقوإ إلنهاَر َولَْو ِبِشق   .ملروإه إلبخاري ومس (إت

 

 الشواهد

  هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌتَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَال السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّ الو  قال تعاىل:

 34تفصل

 53إل رسإء شَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِإلِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًاْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الوَقُل: قال تعاىل
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 
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 . ال لمة الطيبة   ض 4)لهرشة عم:  اال رائيةملادة ا

 رات ال لمة الطيبة  مث

   اجتماه ال لمة  و يلف القلهب -1

يتحم: إواءة  خا اهلق حممدا    أهذا بيِنهم ذاتع أن يزسدع العيطان كيدع ومتن   اليحبَة  و ستديم  املهّدَة  حتزُظ أال لمة الطيبة

وال دز. بالسيئة السيئة  ول ن  :  "عنها حني قالت يعزه وييزح  ووذا ما وصزته به أم املؤمنني عائعة رند اهلل   املسيئني  ب: كان

ه  إن كنتع كاذبا أأوأل اهلل وّبن أيقهل مل بُّوو ذا كان الياحلهن رند اهلل عنهم يساون على قهجه   أهذا أحدوم ي سع."يعزه وييزح

مطلهبم  ألقَّه وببم يف إطزاء اهيهمة  وإمخاد  حتى م  األعداِء ب: إنَّ طيبع ال  م .أوأل اهلل أن يغزر لدأأن يغزر لك  وإن كنت صادقا  

 .ِممَّا ي قرِّب  القلهبع  وي ذوب  غيَظ اليدوَر  الغضِب

   اقتيار على العيطان-2

َإنَّ العَّي َطانع َقد    » أال  م احلسن الطيب يف التخاطب والتحاور  يبعد العيطان وخيزيه. أالعيطان حريص على إأساد ذات البني  قال 

مسلم  والتحريش  اإلأساد بينهم  أمن رد بال ملة الطيبة أخزى « ِيسع َأن  يعع ب دعه  السم يعلُّهنع ِأد جعَزيرعِة السععرعِب وعَلِ ن  ِأد التَّح َريَش بعي نعه م َأ

 .العيطان

    شعبة من شعب اإلميان أقها-3

أقه  عن النيب  إميان العبد كما رو. يف املسند من حديث أقسأحزظ اللسان من السيئات واوتقامته على اها ع مة على اوتقامة 

  .السلسلة اليحيحة قال  )ال يستقيم إميان عبد حتى يستقيم قلبه وال يستقيم قلبه حتى يستقيم لساقهض

 مر به العره ورغب أيهوأأض: ال  م   وة القرآن والذكر والعلم واألمر باملعروف والنهد عن املن ر والدعهة إ  اهلل وغا ذلك مما أ

ر أيه اوم اهلل ذَك. أإن ك: جملس وحال ال ي  أيستحب للعبد أن ي ثر من ال  م باملعروف وأن ال يزهت جملسا أو واعة من ذكر اهلل.

احلسن  و عهد  ن ال لمة الطيبة  ابتة مثِمرة   نز  صاحبها يف حيا ه الدقيا بالذكرإ.  ن خسارة له يف الدقيا وحسرة وقدامة يف اآلخرةه ي

 . عليه بالدعاء الياحل يف آخر ه

   صدقة أقها-4

ابن عثيمني رمحه اهلل  "اليدقة ال ختتص باملال  ب: ك: ما يقرب إ  اهلل أهه صدقة باملعنى العام  ألن أعله يدل على صدأ  العيخ قال

  . صاحبه يف طلب رنهان اهلل عز وج:

    تحقق املغزرة -5

ت الزنت وكثرة االبت ءات واحملن  إ  أعمال صاحلات وأع: الطاعات  حتط اهطايا والسيئات  و  زر الذقهب كم حنن حباجة يف أوقا

) عبادٌة يف اهلر َج والزتنِة كهجرٍة  ود وهلة ميسرة ملن وأقه اهلل وبحاقه ألدائها  ومثاروا يف الدقيا واآلخرة عميمة جليلة  يقهل ووالزالت  

 .صحيح اجلام   إلدَّ ض

  وبها   هن النجاة من النار-6

عم: اها وإن قّ:  وال ياإلقسان أن     يتهاقىأ ينبغد لإلقسان أن دع: بينه وبني النار حاجًزا من عم: صاحل  أو صدقة  أو شدء يقدمه 

ك:  والتهلي:  و والتسبيح  لقرآن  لقراءة ك  كلمة طيبةإن كان و . يتقاّل ذلك وال حيقره  وإمنا ينبغد أن حيرص عليه ب : وجه مستطاه

 ما يتقرب به اإلقسان إ  ربه من القهل 

   وبب دخهل اجلنة -7

 أاجلزاء من جنس العم:  ألما كاقت ال لمة الطيبة وجية هلم دخلها اجلنة ألم يسمعها أيها إال الطيب الذ. ال يؤذيهم. قال  عا  

  ل ا ِقيًلا وعَلاًما وعَلاًماَإ*َلا يعس معع هنع ِأيهعا َلغ ًها وعَلا  عأسِ يًما غيا  أ.  غثا خاليا عن املعنى  أو أ.  ال يسمعهن يف اجلنة ك ًما ال   26  25الهاقعة

 ووذا دع: املسلم حيرص على كلما ه ألقها  رأعه عند اهلل درجات .. معتم  على معنى حقا أو نعيف
 

 وطاعته  عا   بذكره بًةرط ودعلها ويطّهروا   ألسنتعنا  قسأل اهلل أن حيزظ 
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 

 شروطها آليتها املسابقة م

1 

صيف 

 الفوائف

 

ما اصطاد ه من أهائد  املعاركة  تب  مسابقة

و علق على لهحة يف م ان  ك: أوبههمن الربقامج 

  رم بارا يف املدروة لتعم الزائدة للجمي   و 

 املدروة الزائزات أوبهعيًا على مستهى

ومي ن أن  بده املعاركة يف إخراج الزهائد قهاية 

 . الربقامج يف مدوقة أو كتيب 

 حيق للطالبات واملهظزات املعاركة يف املسابقة . -

أن   تب الزهائد من برقامج ) صزات أو: اجلنة ض خبط -

 . ومرحلتها وانح م   دوين اوم املعاركة 

 ية األوبهه .قها سلم ملسؤولة التهعية اإلو مية -

  علق الزهائد أوبهعيًا يف لهحة التهعية اإلو مية .-

 رشح أائزة أوبهعيًا بأأض: ما اصطاد ه من أهائد من -

 .و  رم يف الطابهر اليباحد  الربقامج 

2 

أةضل 

 مونهاج 

 

 هدف إ  بث رو  التناأس العريف بني مسابقة 

الطالبات يف جمال التيميم و نمية مل ة 

لديهن و هظيف اوتخدام ووائ: التقنية اإلبداه 

احلديثة بع : إدابد واوتثمار األوقات أيما 

 يعهد عليهن بالنز  والزائدة.

 

 الربقامجيعلن عن املسابقة  م  بداية   -

ي هن التيميم بأحد برامج مهقتاج الزيديه ومهنهعه عن  -

 .    صزة من صزات أو: اجلنة ومثرا ها 

 دقائق . 4 أن ال  تعدى مدة العرض-

 .منقهالأن ي هن التيميم  من إبداه الطالبة  وليس  -

 التيميم من  احملاذير العرعية   التأكيد على خله  -

  رشح التياميم الزائزة وأق نهابط املسابقة .  -

 عج  الطالبات املعاركات بذكر أمسائهن يف الطابهر -

 يف املدروة.اليباحد و  ريم الزائزات 

ميم الزائزة  م  كتابة اوم الطالبة واملدروة  حيتزظ بالتيا -

 معرأة التهعية اإلو مية عليها  . الط ه

على  يف األقعطةالتياميم الزائزة  كزهاص:  رض ع  -

 مستهى املدروة .

 احلقهأ رو: التياميم الزائزة عرب ووائ: التهاص: م  حزظ .

3 

 متسابقة

 تغريفات

صزات  مسابقة  هدف إ   هعية اجملتم  ببعض

أو: اجلنة يف الدقيا وأ ر  طبيقها على الزرد 

    ووم وذلك عرب واحلث على امتثاهلا  واجملتم 

 اجلنة_أو:_صزات#) واشتاأ ض    

باختيار أأض: التغريدات اليت   تبها 

 املعاركات يف املسابقة .

 حيق جلمي  منسهبات املدروة املعاركة يف املسابقة . -

 نة وصزات أولها  .  هن التغريدات عن اجل-

االلتزام باللغة الزيحى وخلهوا من األخطاء والتحقق من  -

 صحة العهاود.

 أن    هن بأولهب املعاركة وإبداعها.  -

  تب التغريدات وأق الضهابط  و  سّلم ملسؤولة التهعية  -

 اإلو مية يف املدروة .

 رشح  التغريدات الزائزة ك: أوبهه  ويتم املعاركة بها  -

 اجلنة .  _أو:_صزات# ووم عرب

و  رَّم الزائزات يف الطابهر اليباحد من قب: إدارة   -

 املدروة .

 

 متسابقات الربنامج
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 للمهظزات واألورةض  عميم التهحيد يف قزه  اليغار) كتيباملسابقة اإلل رتوقية يف 
 

مت اهليقُة إ  وعداءع وأشقياءع  خلقع اهلُل السمهاِت واألرضع  وما ُأقزلِت ال تب   وال أرولِت الرو:   وما اققسما  مقدمة  

جعَله امله  وبحاقه حقًّا له على عبيده   إال  ألمٍر عميٍم ما قامع وهأ  اجلنَِّة والناَر وما قامِت احلدود   وما ش رعِت العرائ    و

وعمعا خعَلقست  السِجنَّ    ) قال  عا م حقَّ اهلل على عباِده  والغايَة العممى ِمن خعلسقهم وإداِدوإقه التهحيد  .أمعرعوم بأدائه ووأائه

أالتهحيد  وه األص:  العميم  الذ. دععت  إليه الرو:  مجيًعا  ألم يأِت قيبٌّ من األقبياِء إال وأمر   56الذاريات  ض  وعالسَإق سع َإال  ِليعع ب د وَن

 . اجلنة  وي بعده عن النار ي هجب لياحبه أهه قهمعه بإخ ص التهحيد هلل  وقهاوم عن أن يعركها معه غاه

الزطرة السليمة أذلك من واحملاأمة على  التهحيد يف قزه  الناشئة و عميمالعقيدة اليحيحة غر  وحر. بنا حنن املربني 

 أبنائنا .األوس اليت ينبغد غروها و عاودوا يف قزه   أوم 

ض  عميم التهحيد يف قزه  اليغار) كتيبيف  وقيةإل رتسابقة م العامة للتهعية اإلو مية ةاإلدار ونعتمن وذا املنطلق 

وكلُّنا أم: أن  واليت  ستهدف املهظزات واألورة ض صزات أو: اجلنة)    وذلك نمن األقعطة والزعاليات املياحبة لربقامج

 ينز  اهلل بهذه اجلههد ويبارك أيها. 

 .   عزيز دور الرتبهيني يف غر  التهحيد يف قزه  الناشئةودف املسابقة   

 طريقة املسابقة    

من خ ل الرابط حزمه اهلل .عبدالعزيز السدحان د. ض للعيخ  عميم التهحيد يف قزه  اليغارحتمي: كتاب املسابقة )/  1

   أو الباركهد املهنح التالد

 _show.php?show=34alsadhan.com/books-http://www.a 
 

  بداية اقط أ الربقامج و نتهد بنهايته . بدأ املسابقة من  /2

 االجابة عليها قييا  أوئلة يتم وبعة عتم: املسابقة على / 3

 اختيار اإلجابَة اليحيحة من نمن اهيارات املتعددة .  أو

 ./ املنطقة  اإلدارة/ مي ن أن جترى املسابقة على مستهى املدروة / 4

 .ة ل رتوقيبالقرعة اإل واختيارون أائزات مخسيتم  رشيح / 5

  . الربقامج  قهاية بعد  عَلن أمساء الزائزات  / 6

 . / املنطقة اإلدارة/  املدروةيتم   ريم الزائزات على مستهى / 7

 شروط املسابقة . 

 واألورة . امليدان الرتبه. مهظزات جلمي  متاحة املعاركة  

 املدخلة يف املسابقة . وم املعاركة وبياقا هامن صحة ا التأكد  

 للمتسابقة املعاركة إال مرة واحدة أقط َطهالع الزرتة احملّددة .  ال حيق 

 

 

 

 

http://www.a-alsadhan.com/books_show.php?show=34
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 للموظفات واألسرة( تعظيم التوحيد يف نفوس الصغار) كتيباملسابقة اإللكرتونية يف 

 

 .أ ورقيًا ض  google drive) درايف قهق: يف قعاء منهذجإ  تب األوئلة ال رتوقيًا عن طريق 

 السؤال األول   

وكان لتهحيد اهلل وغروه يف قزهوهم النييب األكرب يف  ربيته هلم ومن يعنى بعأن اليغار والناشئة عناية  امة  كان 

وكاقت وصية عقدية عميمة  ضمنت يف كلما ها ومعاقيها أصهل التهحيد واألدب .  البن عبا  شهاود ذلك وصيته 

  لك الهصية ؟  أما ود

 السؤال الثاقد   

 ملهلهد؟يف أذن اعن ور التأذين -رمحه اهلل -ابن القيم االمام ماذا قال 

 السؤال الثالث   

 أن يدعه به إذا أرغ من قراء ه يف اله ر ؟ احلسن بن علد   ما الدعاء الذ. علمه النيب

 السؤال الراب    

َإنَّ َأبعاُكمعا َكانع ي ععهِّذ  ِبهعا ) َكانع ي ععهِّذ  السحعسعنع وعالسح سعي نع وعيعُقهل     أن النيب  الل ه  ععن ه معا وى البخار. ععن  اب َن ععبَّاٍ  رعِندع ر

ذكر املؤلف بعض أهائد .  ض مٍَّةَإو معاِعي:ع وعَإو حعاأع   َأع هذ  ِبَ ِلمعاِت الل ِه التَّامَِّة   ِمن  ُك:ِّ شعي َطاٍن وعوعامٍَّة   وعِمن  ُك:ِّ ععي ٍن اَل

 احلديث العقدية اذكر. أائدة منها .

 السؤال اهامس   

 غر  التهحيد يف قزه  اليغار  رويخ مبدأ الثهاب والعقاب يف قزهوهم أ يف ي هن ذلك ؟ من طرأ 

 السؤال الساد   

 يف وذا العأن ؟ به الدرداء  عميم التهحيد يف قزه  اليغار اره حمبة اهلل  عا  يف قلهبهم . ماذا قال أمن طرأ 

 السؤال الساب   

 بة اليحيحة أيما يلد   جااختار. اال

  أقه   احلسنحني ولدت أاطمة رند اهلل عنها مهلهدوا جاء عن أبد راأ  أقه رأى النيب أ/ 

   أذن يف أذقه .    حلق رأوه     .    حن ه.      

    عند مهت النيب  ب/ كان عمر احلسن بن علد 

 5     .   ونهات  9       .  ونهات 7      .  ونهات 

  طرأ  عميم التهحيد يف قزه  اليغار البيان هلم والتهنيح باأتقار اه ئق إ  رمحة اهلل  عا  ومثال ذلك    من جد/ 

  هجه امليلني للي ة والدعاءبيان  .  ربط التغاات ال هقية باهلل      . ل السحر والسحرة .التحذير من ن       
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 والطريق املوصل إليدا( للطالبات جنات النعيم)وصف  كهيب متسابقة
 

املسلم املطي  هلل وروهله الراجد رمحة ربه واهائف من عذابه يعتاأ إ  وصف اجلنة ويرجه أن ي هن من أولها إن 

غالييت  . يجد ودتهد يف أع: أوباب دخهل اجلنة والنجاة من الناروحيسن ظنه باهلل بأن يدخله اجلنة وينجيه من النار أ

بد اهلل بن جار اهلل بن إبراويم ع والطريق املهص: إليهاض للعيخ جنات النعيموصف ) قض  بني يديك مسابقة يف كتيب   

 رناه .اهلل به ووأق اجلمي  ملا حيبه وي قز آل جار اهلل . 

 طريقة املسابقة   

 ض أ ورقيًا . google drive) درايف قهق: يف قعاء منهذجإ تب األوئلة ال رتوقيًا عن طريق مي ن أن  /  1

  أو الباركهد املهنح  حتمي: ال تاب من الرابط 

https://d1house.com/data/ar/ih_books/single.islam2/ar_description_of_the_gardens_of_delight.pdf 

 

  بداية اقط أ الربقامج و نتهد بنهايته . بدأ املسابقة من  /2

 االجابة عليها قييا  أوئلة يتم وبعة عتم: املسابقة على / 3

 اختيار اإلجابَة اليحيحة من نمن اهيارات املتعددة .  أو

 / جترى املسابقة على مستهى املدروة . 4

 .ة ل رتوقيبالقرعة اإل واختيارون أائزات مخسيتم  رشيح / 5

  . الربقامج  قهاية بعد  عَلن أمساء الزائزات  / 6

 . يف الطابهر اليباحد  املدروةيتم   ريم الزائزات على مستهى / 7

 

 شروط املسابقة . 

 وة طالبات املدر  جلمي  متاحة املعاركة .  

 املدخلة يف املسابقة . من صحة اوم املعاركة وبياقا ها التأكد  

 للمتسابقة املعاركة إال مرة واحدة أقط َطهالع الزرتة احملّددة . ال حيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single2/ar_description_of_the_gardens_of_delight.pdf
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 والطريق املوصل إليدا( للطالبات جنات النعيم)وصف  كهيب متسابقةأسئلة 
 

 

 األوئلة   

 م  دل على دخهل املؤمنني اجلنة بيدور وليمة ؟اذكر. آية من القرآن ال ري/ 1 

 جزاء أدقى النا  منزلة يف اجلنة .. اذكر. احلديث الدال على ذلك ؟ ذكر النيب / 2 

األقبياء ال يبلغها غاوم ؟ اجلنة قالها له يا روهل اهلل    لك مناال يف صحابته عن منزلة   الروهلملا حدث / 3 

 ؟ عليهم  هل اهلل اذكر. املنزلة واذكر. رد رو

  أما وه وذا النعيم م  الدلي: ؟ منه  أما ُأعُطها شيًئا أحبَّ إليهم أكرب قعيمووه  يف اجلنة قعيم ألولها ال يقدر/ 4 

 على   ث قهاعد بني أن مدار ذلك  األوصاف اليت ذكروا اهلل وروهله أيمن يستحق دخهل اجلنةملا ذكرت  / 5 

 اذكريها ؟

 نة  نهه أقهاروا اذكر.    ة من أقهار اجلنة ؟من قعيم اجل/ 6 

 اختار. االجابة اليحيحة أيما يلد   /7 

    مساةأ/ يقدر ظ: شجرة واحدة يف اجلنة يسا الراكب اجملد السري  يف ظلها 

     .  مائة عام       . مخسني عام      . مائة ومخسني عام 

    بامللك ال با  ربتها  وصف اهلل اجلنة بالزها العميم ومل هاب/ 

 املسك األذأر    .   املسك والزعزران      .  اللؤلؤ واجلهاور     . 

      أعمار أو: اجلنة  جد/ 

 25        ونة   31  ونة       33  ونة      . 

 د/  جاء يف وصف وعة أبهاب اجلنة أن بني امليراعني مساة     د

  عامععرين         عام عنيأرب          عام وتني       . 
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 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 

 

 

و ربية األبناء على  بني األورة واملدروة بات أمرا نرورّيا من أج: الّنههض بالعملّية الّتربهّية والّتعليمّية مد جسهر التهاص:ّن إ

بد: و عتدرب الزاعد: املدؤّ ر      الرتبيدة   ّيا يفعّد املدرودة شدري ا أواود   حيث     القيم اإلو مية وغروها و عزيزوا يف قزهوهم 

دابية القيم اإليعزا ال ثا من  واملدروة األورةبني  وذا اجملال ودوروا م م: لألورة وإن  ه يق الع قة األكثر أومّية يف

 للطالبة .املع  ت الّسلهكّية والّتحييلية كثا من  علىالقضاء مما يؤد. إ  

واألودرة كاقدت ودذه الرودائ: الرتبهيدة       املدرودة  بدني  الّت امد: الّتربده. الّتعليمددّ   وذا الّتهاصد:  هلد  طلق وحتقيقانمن وذا امل
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 الرسالة م

1 

البناء  أول طريق للجنة هو إنةالعقيفة الصحيحة يف نفوس النشء  غرسمن أوجب واجبات املربي املتسلم: 

لهكهمل الرتبية  الهعبفيدو األساس الذي تنطلق منه سائر اجملاالت األخرى، وأوهلا البناء ةالعقفي 

 .اإلميانية أواًل، ثم غريها.. ةالعقيفة أواًل

2 

واالسهعانة باهلل يف نفتسه، وتأصيل مراقبة اهلل  املرتبياهلل عز وجل يف قلب  على كل مربي أن يغرس حمبة

 . 46الرمحن  وَلِمَنْ خَافَ مََِامَ رَبِِّهِ جَنَِّ َانِمذكرا له بقوله تعاىل :  يف لبه وةؤاده اخلوف من اهلل وتنميةيف قلبه، 

 خري وسيلة السهمالة القلوب . الطيبةترتفع مكانهك ةالكلمة انهق كلماتك إىل كل مربي :  3

4 
عماًل ةدو من أسباب زيادة اإلميان ، و من أسباب ,  ربط النشء بالقرآن الكريم : تالوة ، حفظًا ، تفبرًا ،علمًا

 .ونيل جنهه  الثبات يف الفنت و احملن ، و من األسباب اجلالبة حملبة اهلل تعاىل

5 
يف احلياء: " إن لكل دين ُخُلقًا، وإن  سرت ،واهلل حيٌي حيب احلياء ،ِسهِّري حيب التسرت قال احلجاب حياء و

 البخاري  "وقال: " احلياء من اإلميان، واإلميان يف اجلنة  "خلق اإلسالم احلياء

6 
م و غمتسة يف اجلنة تنتسي مجيع مهاعب الفنيا وبؤسدا ةكيف خبلوٍد ةيدا !!! ةلنشف اهلمة  ونعقف العز

 نهناةس ونهتسابق للفوز بدا ونربي أجيالنا بامهثال صفات أهلدا .

 

 

 

 رسائل تربوية أسرية 
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 من صفات أهل اجلنة

اخلوف من  اإلميان

 اهلل

 الكلمة الرب

 الطيبة 

 العفة
 الصرب
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 يف اجلنة

 ماال عني رأت  

 وال أذن مسعت 

 وال خطر على قلب بشر

 فماذا أعددت هلا ؟!
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ِإنَّ اْلَعْباااَد لتَياااَتكتل م  ) :   قااااس رساااوس اهلل

ِِ لتاا ي ْلِقاَ لتَهاا َبال اا       ِباْلكتِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن الل ا

ِ  ِبَها َدَرَجاات،  َوِإنَّ اْلَعْباَد لتَياَتكتل م      ِ  الل  َيْرفتع 

ِِ لتاا ي ْلِقاَ لتَهاا َبال اا      ِباْلكتِل َمِة ِمْن َسَخِط الل ا

 .البخاري(  َيْهِوي ِبَها ِفَ َجَهنََّم
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قاس : مسعت رسوس  عن أبَ الدرداء

الوالد أوسط أبواب يقوس :" )  اهلل 

 (اجلنة فإن شئت فأضع الباب أو احفظِ

 رواه الرتمذي
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 اخلوف من اهلل

 صفة من صفات أهل اجلنة

 ن يف اآلخرةوطريق لألم
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 قاس ابن تيمية رمحِ اهلل : 

إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها لن 

 .يدخل جنة اآلخرة 

قاس : معرفة اهلل واألنس  ؟ قيل وماهَ 

. بِ جل يف عاله . 
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ة تنسَ مجيع متاعب الدنيا غمسة يف اجلن

 فيها !!! فكيف خبلود، وبؤسها

فلنشد اهلمة  ونعقد العزم و نتنافس 

 ابق للفوز بهاونتس
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 :كان من دعاء النيب 

" اللهم إنَ أسألك اهلدى 

 والتقى والعفاف والغنى".

 رواه مسلم.
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 يعقبها فرح مجيل الصرب مشقة ويف

 .هلل دائًما وأبدا فاحلمد
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 احلياء      

 من عالمات العفة 

 واحلياء ال يأتَ إال خبري    
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 كم تعمر الكلمة الطيبة 

ن أواصر من قلوب وتوّثق م

 وتهدي إىل ر شد

 وَتْرأب من َصْدع
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 احلجاااااب

  طهارةو   ةعف   

  تقوى و  سرت   

  حياءو  إميان
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ما من عبد مسلم ) :  رسوس اهلل قاس 

إنا  :تصيبِ مصيبة فيقوس: ما أمره اهلل 

اللهم أجرنَ يف   هلل وإنا إليِ راجعون

أخلف  إال   مصيبيت وأخلف لَ خريا  منها 

 مسلم( .  لِ خريا  منها اهلل

 



                           

 

   -بنات  -اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية 

 ( للمرحلتني املتوسطة والثانوية. صفات أهل اجلنةبرنامج : ) 

 

 هـ . 1438/  1437م الفصل الدراسي الثاني لعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلجاب ال ينضم إىل أزياء املوضة اليت 

 !ختتلف باختالف األزمان و العصور

احلجاب هو واحد منذ أن فرضِ اهلل 

 ..على املؤمنات
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 عفيت سر سعادتَ
 

برهان على صدق  فهَتاج املرأة  ةالعف

     وهَ اإلميان  وطهارة النفس وحياة القلب

جلنان          يق حنو اوطرعز احلياة وشرفها 

 .َء يرفع قدر املرأة مثل العفةفال ش
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الل ه مَّ ِإنَِّ أتْسأتُلكت اْلَجنَّةت َوَما قترََّب ِإلتْيَها 

 ِمْن قتْوٍس أتْو َعَمٍل

َوأتع وذ  ِبكت ِمَن النَّاِر َوَما قترََّب ِإلتْيَها ِمْن 

 قتْوٍس أتْو َعَمٍل
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