


أن هللا واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه  

وصفاته وهو المقصود في قضاء الحوائج ليس له 

ولد وال والد وال صاحبه ولم يكن له من خلقه مماثل 

 وال مشابه ال في أسمائه وال صفاته وال في أفعاله

أوال أنصحه بفهم معاني اآليات أوال ثم يقرأ اآليات آية 

آية ثم يربط كل آية بما قبلها حتى ينتهي من الحفظ ثم 

بعد ذلك عليه بكثرة تكرار تالوة سورة الكافرون حتى 

 يثبت الحفظ 



   كل منهما تناول التوحيد
اإلخالص تناولت توحيد األسماء 

والصفات والكافرون تناولت توحيد 

 األلوهية  

 ردا على الكافرين 
سبب نول اإلخالص أن الكافرون قالوا للرسول 

انسب لنا ربك وسبب نزول الكافرون أنهم قالوا 

 نعبد إلهك عام وتعبد إلهنا عام 

ركعتي الطواف  ركعتي 

 الفجر والمغرب

اإلخالص يرقى بها 

 والكافرون ال يرقى بها 





اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح ) 

الدجال وأعوذ بك من المغرم والمأثم وأعوذ بك من المحيا 

 (والممات 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن ) 

 (الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال 

يقترح أن يعلق أحمد بجوار سريرة بطاقة على الحائط  تشتمل 

 على أذكار النوم واالستيقاظ حتى يكون ذلك أدعى لتذكره 



يطلب أحمد من والديه ومن أخوانه وأخوته أن يذكرانه دائما 

 بأذكار النوم واالستيقاظ 





، هذا نعي للنبي صلى هللا عليه وسلم وبيان أن أجله قد (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا  (

قرب إذا حان ذلك، فقد كان الفتح في اليوم الثالث والعشرين من رمضان من العام الثامن من الهجرة، 

وكان العام التاسع عام الوفود، فدخلت العرب فيه في دين هللا أفواجا ، والعام العاشر كان عام حجة 

  الوداع، وتوفي النبي صلى هللا عليه وسلم بعد حجة الوداع في اليوم الثاني عشر من ربيع األول

أستغفر هللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم "

  ".وأتوب إليه



اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت 

  "التواب الرحيم

سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءا  وظلمت "

  ."نفسي فتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم

 البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة 

صلى هللا تأليف الكتب والنشرات لمخاطبة غير المسلمين وتعريفهم بالنبي  -

 عليه وسلم 

صلى إنشاء موقع على اإلنترنت باللغات العالمية الرئيسة للتعريف بالنبي  -

 هللا عليه وسلم 

  إنتاج البرنامج اإلعالمية المتخصصة -





يتطلع مشروع تعظيم البلد الحرام الى تأصيل معنى التعظيم فى قلوب المسلمين 

والمقيمين فى مكة والوافد اليها لتكون بلدا امنا ومجتمعها مثاال يحتذى به فى 

وطريقة التعامل الحسن مع اآلخرين  الحفاظ على األرواح واألموال واألعراض

  .والعناية ببيئتهم وتطهيرها واعمارها

  على األرواح والمحافظة على األموال والممتلكات العامة والخاصة المحافظة 

 العناية بذوى الحاجات من مساكين الحرم واأليتام واألرامل زيادة
 زيادة العناية بحقوق القريب والجار فى مكة المكرمة باعتباره جار بيت هللا الحرام 

التعاون مع هيئة الحرم لتوعية وإرشاد زائري المسجد الحرام 

 .............. وتهيئة الممرات من وإلى الكعبة المشرفة

التعاون مع جمعية الهالل األحمر بالحرم المكي في 

شابا  مدربا لنقل ( 40)إسعاف المصابين وذلك بتوفير 

  المصابين داخل الحرم



أشعر براحة نفسية وطمأنينة قلبية تجعلني أكثر 

   قربا من هللا وإجالال له

 انها بلد  آمن 
 انها بلد  حرام  
 انها بلد  طاهر   

 انها بلد مبارك وهدى للعالمين 

 انها مثابة للناس 





  الرياء

  تنقص الناس

 منع الناس حقوقه 

 السخرية منهم 

 التكذيب بيوم الحساب 

 منع الناس حقوقهم 

 التهاون في الصالة

   الغيبة

ُموٌم  ُمومِ )السَّ  (.  27:الحجر( )َواْلَجانَّ َخلَْقَناهُ ِمْن َقْبلُ ِمْن َناِر السَّ

 
ُه َهاِوَيةٌ )  َهاِوَيةٌ    وردت مرة واحدة ( 9:القارعة( )َفأُمُّ
ينٌ .    ين   كال )  ِسجِّ اِر لَفِي ِسجِّ   (7:المطففين( )إِنَّ ِكَتاَب اْلفُجَّ



 أبين لهم اوال أهمية المحافظة على الصالة  -1

 أبين لهم عقوبة التهاون في الصالة  -2
 بعد ذلك أدعوهم وأحثهم على آداء الصلوات في وقتها  -3

 أبين لهم أهمية آداء الصلوات جماعة في المسجد  -4



   ماكان يفعله أبو لهب من صرف الناس من حول الرسول صلى هللا عليه وسلم
ما كانت تفعله امرأة أبو لهب من وضع الشوك في طريق الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم 

      10   التحريم      زوجته    نوح 

      81  هود       زوجته     لوط  



 أقف معهم في رأيهم 

 أتصدى لمن يخوض في حقهم 
 أبين  لغيري اهمية عمل هؤالء الدعاة 

أشاركهم  في األمر بالمعروف  والنهي عن 

 المنكر 





 النظر إلى ما حرم هللا 
 الكذب والنميمة 

عدم مساعدة المحتاج 

 مع القدرة 

 طول األمل في أمور الدنيا 

 االنشغال بالدنيا عن الصالة في جماعة 

 تقديم العمل للدنيا على العمل لآلخرة 

أن المال وسيلة في الحياة وليس هدف 

وإنما الهدف هو عبادة هللا وحده وأعمار 

األرض ويننبغي  ان يكون غير وسيلة  

 لذلك





 اإليمان باهلل 
 العمل الصالح 

 التواصي بالحق 
 التواصي بالصبر  

 اللعب على الكمبيوتر 

 االنشغال باالنترنت 

 حضور دروس العلم 

 زيارة المرضى واالهل واألقارب



 التصدق ببعض منها على المحتاجين 

 مساعدة من يحتاج لمساعدة 

 التصدق على المحتاجين 

 مساعدة رجال األمن ومعاونتهم 





 إقام الصالة 

 كثرة الخطا إلى المساجد 

 إعمارها  بما ينفع الناس 
 السعي بين الناس في الخير 

 السعي في الشر 
 تخريبها بما يضر الناس 

 زراعة األشياء الضارة  

َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلقِْسَط لَِيْوِم اْلقَِياَمِة َفاَل ُتْظلَُم َنْفٌس 

ْن َخْرَدل  أََتْيَنا بَِها َوَكَفى  ة  مِّ ا َوإِن َكاَن ِمْثَقالَ َحبَّ َشْيئ 

  بَِنا َحاِسبِينَ 



 المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة 
 طاعة الوالدين 

 قراءة ما تيسر من القرآن كورد يومي 

 التصدق على الفقراء والمحتاجين حسب الماح 

) وقبل كل ذلك الحرص على التوحيد الكامل 

 (الصفات واالسماء  –الربوبية  –األلوهية 





 موسى 

 لوط  
 سليمان   

 صالح    

3  

1  
5  

-  



 يتعامل النمل بنظام ودقة 

ال تختار النمل بيتها عشوائيا بل تراعي فيه 

 مواصفات معينة 

 تمتاز جماعات النمل بالنشاط والعمل الدؤوب 

 بيان أن الفرقه واالختالف عائقا للهداية  45

 بيان أن الهداية من هللا وحده  92





 15آية رقم  آتاه هللا العلم 

 16آية رقم  علم منطق الطير 

بينما سليمان سائرا بجنوده إذ سمع نملة تقول لجماعة 

النمل معها ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان بجنوده 

وهم ال يشعرون فتبسم نبي هللا سليمان من قولها وحمد 

 هللا على أن علمه منطق الطير 



لم ينس العبد الصالح سليمان أن يشكر ربه على العطاء 

أن .. الوفير والملك الكبير، وهذا ما ينبغي أن نتعلمه

نشكر هللا على ما أنعم به علينا، وأن نؤمن بأن ما 

وقال .. “ : قال تعالى. نصيبه من خير هو من فضل هللا

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علّي وعلى 

والدّي وأن أعمل صالحا  ترضاه وأدخلني برحمتك في 

 (.19: سورة النمل، اآلية)” عبادك الصالحين



 ألنه يوقن ان هللا يعلم ما نعلن ومانخفي 

 هللا ال يخفى عليه شيء  -1
 هللا مطلع على كل كبيرة وصغيرة نفعلها  -2

 مراقبة هللا في كل ما نفعله ونقوله  -3

 تهوين شأن المعصية  -2 –تزيين المعصية  -1

 اعاده عن مواطن الصالح والفالح  -3



 الدعوة على المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة 

 تجنب المزاح الذي ال يرضاه الشرع 

 أنصح زمالئي بعدم السخرية من اآلخرين 

أنبه زمالئي إلى خطورة المواقع االباحية على شبكة 

 االنترنت ووجوب تجنبها 

احث زمالئي على االشتراك في حلقات التحفيظ وحضور 

 دروس العلم في المساجد 



 في بداية الشرب  -2 في بداية األكل   -1

 دخول المسجد  -4 في بداية الوضوء   -3

بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد بن عبد هللا إلى هرقل عظيم "

سالم على من اتبع الهدى، أما بعد فإنى أدعوك بدعوة : الروم

اإلسالم أسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا }". جميع اآلريسيِّين

وبينكم أال نعبد إال هللا ،وال نشرك به شيئا، وال يتخذ بعضنا بعضا 

آل {آربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

 '.64:عمران

 الخروج منه  -5





اختبار صدق 

     نبي هللا سليمان

اختبار صدق 

 الرسول 

ِ صلى هللا عليه وسلم يقول في : َعْن َجابِر  رضي هللا عنه َقالَ  َكاَن َرُسولُ هللاَّ

َوأَْسأَلَُك ِمْن َفْضلَِك ، َوأَْسَتْقِدُرَك بِقُْدَرتَِك ، اللَُّهمَّ إنِّي أَْسَتِخيُرَك بِِعْلِمَك  )*: استخارته

َك َتْقِدُر َوال أَْقِدُر  اللَُّهمَّ إْن ُكْنَت ، َوأَْنَت َعالُم اْلُغُيوِب ، َوَتْعلَُم َوال أَْعلَُم ، اْلَعِظيِم َفإِنَّ

،  َخْيٌر لِي فِي ِدينِي َوَمَعاِشي َوَعاقَِبِة أَْمِري  (هنا تسمي حاجتك )َتْعلَُم أَنَّ َهَذا األَْمَر 

ْرهُ لِي ُثمَّ َباِرْك لِي فِيِه  هنا تسمي )اللَُّهمَّ َوإِْن ُكْنَت َتْعلَُم أَنَّ َهَذا األَْمَر ،َفاْقُدْرهُ لِي َوَيسِّ

َفاْصِرْفُه َعنِّي َواْصِرْفنِي َعْنُه ، َشرٌّ لِي فِي ِدينِي َوَمَعاِشي َوَعاقَِبِة أَْمِري  (حاجتك 

 رواه البخاري .*(َواْقُدْر لِي اْلَخْيَر َحْيُث َكاَن ُثمَّ اْرِضنِي بِِه 

 



 أكل النبي من هديته  لم يقبل  الهدية 

قال من يأتيني  

 بعرشها 
 أسلم سلمان

 –لقد مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبد العزيز 

م؛ حيث دعا 1924/هـ1343مكة المكرمة عام  –يرحمه هللا 

آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساسا  في حكمه، تثبيتا  

ألمر المشاورة وفق األسس الشرعية، وهي نواة لدولة 

  إسالمية شورية، دستورها الكتاب والسنة



شكر النعم صفة من الصفات التي يتحلى بها المسلم 

ويكون شكر النعم باستعمالها في ما أحل هللا تعالى والبعد 

بها عما ال يرضى هللا تعالى فالبصر نعمة شكرها أال 

 .....................  ننظر بها إلى محرم 

العلم سببا للرفعة في الدنيا واآلخرة قال صلى 

من اراد الدنيا فعليه بالقرآن ) هللا عليه وسلم 

ومن أراد اآلخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما 

   معا فعليه بالقرآن



يعملون له ، والشياطينالجن  له  هللا  سخر

،  ما يريد من بناء المساكن والقصور

وحفر اآلبار ، واصالح األرض للزراعة

  .لرّيها



الصحبة 

   الحسنة
المحافظة 

على 

 الصالة 

المحافظة 

على 

 األذكار  

الصحبة 

  السيئة 
التكاسل عن 

 الصالة 
 ترك األذكار 

 رفقاء السوء 

 الفضائيات 

 االنترنت  

 التقليد األعمى للغرب  

 الزم الرفقة الصالحة 

 احذف القنوات الغير هادفة 

 ال تستخدمه إال للحاجة وبحذر

 اتباع هدي نبينا وعدم التقليد 



 نوح  
فقال يا قوم اعبدوا هللا مالكم من إله 

 غيري 
 هود  قال يا قوم اعبدوا هللا مالكم من إله غيره

59 

65 

 73 صالح   قال يا قوم اعبدوا هللا مالكم من إله غيره

 85 قال يا قوم اعبدوا هللا مالكم من إله غيره شعيب   

 سورة األعراف 





ر  ح 'هللا اكبر' يُـكـَـبِـّ   'سبحان هللا' وعند نزوله كان يَُسـبِـّ

 1األنعام آية  150األنعام آية 

 .. هالل رشد وخير امنت بالذي خلقك ربي وربك هللا
اللَُّهمَّ إِني أَْسأَلَُك َخْيَرَها ، َوَخْيِر َما فِيَها ، وَخْير ما أُرِسلَْت بِِه »

ِها ، َوَشرِّ ما فِيها ، َوَشرِّ ما أُرِسلَت بِِه    «، َوأَُعوُذ بك ِمْن َشرِّ



أن األرض تراها جامدة فإذا أنزل هللا عليها 

  المطر تراها انبتت الزرع واخضرت بأمر هللا

من بديع صنع هللا في الجبال اختالف ألوانها 

 وأشكالها وارتفاعها 

من بديع صنع هللا في األنهار والبحار أن منها 

 مالح ومنها عذب بأمر هللا تعالى 



 أكثرهم ال يعلمون

 يساوون مع هللا غيره 

 ما يشعرون أيان يبعثون

 ال يعلمون قدرة عظمة هللا 

 انهم ساووا مع هللا معبوداتهم من األصنام

 ال يعلمون متى يبعثون من قبورهم 

انطلق ثالثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه ، فانحدرت » 

إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن : صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ، فقالوا 

اللَّهم كان لي أبوان شيخان كبيران ، : فقال رجل منهم . تدعوا هللا بصالح أعمالكم 

 (ال أقدم في الشرب قبلهما أحدا  : أي ) وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال  

ارجع إلى الموقع .....

http://majdah.maktoob.com/vb/majdah33589/ 



اتبع معه أسلوب الحجة والبرهان بأن أقول له من 

الذي ينظم الكون بهذا الشكل من الذي يدير هذا النظام 

العجيب وكيف ال يختل في يوم من األيام إلى أن أصل 

 .....به ام هذا الكون ال بد له من إله 





 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تحية طيبة وبعد : صديقي العزيز 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

اعلم وفقك هللا أن العمل إن كان 

موافقا لشرع هللا فهو عمل 

مشروع ومحترم يفخر األنسان 

 ........  بممارسته

  فلق البحر    اليد    العصا

  الجراد      الطوفان      السنيين  

   الدم         الضفادع        القمل     







عندما تتبعه سريقة وأراد اللحوق به حتي 

 يفوز بجائزة قريش ولكن هللا حفظ نبيه 

َوأَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعلَْيِه 

وهُ إِلَْيِك  ا َرادُّ َفأَْلقِيِه فِي اْلَيمِّ َواَل َتَخافِي َواَل َتْحَزنِي إِنَّ

  َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسلِينَ 



اِس َيْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم اْمَرأَتْيِن   َن النَّ ة  مِّ ا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ َولَمَّ

َعاء َوأَُبوَنا َشْيٌخ َكبِيرٌ     َتُذوَداِن َقالَ َما َخْطُبُكَما َقالََتا اَل َنْسقِي َحتَّى ُيْصِدَر الرِّ

   آسية

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من : "صلى هللا عليه وسلم  قال

النساء إال آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل 

  "(.عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

 أمنت مع مسى فتعرضت لعذاب شديد من فرعون 

ضربت المثل في الصبر على أذى فرعون ودعت هللا 

 أن يبني لها بيتا في الجنة وينجها من فرعون



من األمثلة التي تدل على تحقق وعد هللا لنبيه محمد 

وعده له بالنصر  في بدر وقد نصره هللا وهم قلة 

 قليلة مستضعفة 

 انها أرضعته قبل ان تلقيه في الصندوق ثم في اليم 

 أنها قالت ألخته قصيه 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  أمي الحبية  

أشهد هللا أني اكن لك كل مشاعر الحب والتقدير والشوق إلى مجالستك 

.......... 
 عمار 



 ان هللا تحدى به العرب على ان يأتوا بمثله فعجزوا  -1

 أنه لم يدخله تحريف وال تغيير  -2

 أنه اشتمل على كثير من قصص السابقين  -3



عندما دخل مكة فاتحا قال لهم ماذا تظنون أني فاعل 

 بكم قالو أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبو فأنتم الطلقاء 

أنه قال صلى هللا عليه وسلم رفع عن أمتي 

 الحرج والنسيان وما استكرهوا عليه 





 ضيق النفس 

 نزع البركة 

 سعة الصدر 

 وجود البركة 

ُ  إن ُكُم هللاَّ ِذيَربَّ ِة  الَّ َماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَّ  ...َخلََق السَّ

ُكْم َعلَى  بِّ ن رَّ نُكْم  َرُجل  أََوَعِجْبُتْم أَن َجاَءُكْم ِذْكٌر مِّ  ....مِّ

َبَع َهَواهُ أَْخلََد إِلَى األَْرِض   ... َفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِن َواتَّ

 



 كفالة اليتيم 

المساهمة في حلقات 

 التحفيظ 

 بناء المساجد 

شراء آالت اللهو 

 والموسيقى 

 شراء المسكرات 

 الحفالت المحرمة 

 كفالة اليتيم 

المساهمة في حلقات 

 التحفيظ 

 بناء المساجد 

شراء آالت اللهو 

 والموسيقى 

 شراء المسكرات 

 الحفالت المحرمة 





 كفالة اليتيم 

المساهمة في حلقات 

 التحفيظ 

 بناء المساجد 

شراء آالت اللهو 

 والموسيقى 

 شراء المسكرات 

 الحفالت المحرمة 



 وال قوة إال باهلل 

   على هللا 
    أتاكم      هللا 

   حول مني وال قوة      وسقاني 

    قوة إال باهلل  



 القناعة كنز ال يفنى 

 الزهد لون من ألوان العبادة 

 االيثار من أخالق المسلم 

 الكرم خلق المسلم 

 الصدقة تطفيء غضب الرب 










