






الحقوق في حديث معاذ بن جبل

حق العبادحق هللا

اال يعذبهم اذا عبدوه عدم االشراك بهعبادته

وحده ال شريك له 



درى

وعى

نما

ربا





وال تستأثر                            أجلا 

ليلة  

ساهراا                                 المتفضل
بمال  

حق الكبير والصغير والجار والضيف والمستضيف•

حق االبوة•



فاعل

حائكاا 

راكعاا 

هللا العظيم

القسم على الوالء والطاعة وحفظ االمانه 

واحقاق الحق وبذل الروح من أجل الوطن



بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصلة والسلم على سيد الخلق الرسول االمين 

(اعزائي)

نا لعلكم تتسألون عن مسؤولياتكم تجاه اصدقائكم وكيفية اختيارهم وكيف يمكن ان يأثروا علي

اوال سأتكلم عن المسؤولية تجاه االصدقاء

كت يجب على كل صديق مساعدة صديقه عند الحاجه اليه وعدم الضجر منه ونصحه عند الخطأ ال ان يس

عن خطأ صديقه ومن مسؤوليتنا أيضا والسؤال عن االصدقاء وزيارتهم عند المرض واالهتمام بهم 

وملطفتهم بالكلم وتقبل نصائحهم وتحفيزهم وتشجيعهم 

وهل تعرفون كيف يمكن ان نختار الصديق ؟

لضيق يجب علينا السؤال عن اخلقه ويكون ملتزم بالواجبات الدينية واحب ان اذكركم ان الصديق وقت ا

الحوفي الختام اسأل هللا ان يوفقكم في جميع اموركم ويجزيكم خير الجزاء ويرزقكم بالصديق الص

والسلم عليكم ورحمة هللا وبركاته



دور الفرد تجاه المجتمع

واجب المسلم تجاه وطنه

واجباتي تجاه االخرين



وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما( انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه)

فئة االرامل واليتامى

الدعوة الى غرس محبة الفقراء في نفوس الناشئة



خص من الشريعة االسلمية تهتم بفئات المجتمع المختلفه وباال

فقدوا منهم االبوة الحادبة

االفكار الرئيسية

اقتحام مكامن الفقر لمساعدة الفقراء

غرس حب الفقراء في قلوب الناشئة

الشريعة تهتم بفئات المجتمع كافة وااليتام خاصة

عظم اجر كافل اليتيم

من الفئات 

م الجديرة باالهتما

فئة االرامل 

واليتامى



االفكار الرئيسية المتفق عليها

عظم اجر كافل اليتيم
من الفئات 

م الجديرة باالهتما

فئة االرامل 

واليتامى

غرس حب 

وب الفقراء في قل

الناشئة

الكاف ن كهاتين االصبعي

كناية عن القرب

المشبه



الساعي على 

االرملة 

والمسكين

كالمجاهد في 

سبيل هللا او

كالصائم ال 

يفطر

كثرة االجرالكاف





أواب

المبذرين

المساكين

الفواحش



الضعف والحاجه الى الرعاية: الكبر

التأفف والتضجر: أف 

التأدب والتوقير واالحترام: قوال كريما

التواضع لهما: اخفض

الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات: رب ارحمهما 



طاعتهما واحترامهما ورعايتهما واكرامهما والتواضع لهما : حق الوالدين 

وعدم التضجر والتأفف منهما عند حاجاتهما والدعاء لهما احياء وامواتا

اكرامهم ومساعدتهم عند الحاجة والمحافظة على صلة الرحم : حق االقارب

معهم واالنفاق عليهم ما امكن ذلك

رعايته واالحسان اليه وعدم التصرف في ماله حتى يكبر: اليتيم

ال تنهرهما                              ال تقتلوا أوالدكم

واخفض لهما                           اوفوا الكيل ، اوفوا بالعهد

قل لهما قوال كريما                      ال تقربوا الزنى

مراعاة لمقتضى الحال وافادة العموم والشمول



الن المبذرين اخوان الشياطين

الن هللا يرزقهم ويرزقكم والن في قتلهم اثما عظيما

النه من الفواحش الشنيعه

ن اليها قرن هللا بر الوالدين بافراده بالعبادة لبيان عظمة االحسا

النهما سبب وجود االبناء

ومه وصى االبناء باالباء الن االبناء سرعان ما ينسون هذه االبوة واالم

غلون ويندفعون الى االمام الى الزوجات والذرية والجيل المقبل كما ينش

في هذه الدنيا عن حاجة الوالدين اليهم خاصة الكبر

طرة الى اما االباء فل يحتاجون الى توصية باالبناء النهم يندفعون بالف

رعاية االوالد والتضحية بكل شيء حتى بالذات



يسمى شبيه يسمى عاقا              يسمى مطففا

بالمنافق، غدار ، 

مخلف للوعد

التعامل مع االقارب بالرفق والقول 

اللطيف والوعد الجميل الي ميسرة  

واالعتذار عند عدم االمكان في الوقت

الحاضر ليعود االقارب وخواطرهم 

مطمئنة وال يحسوا بالضيق لقوله

(فقل لهم قوال ميسورا)تعالى 

التاكيد على ان االسراف من عمل 

الشيطان النه ال يدعو اال الى كل

خصلة ذميمة فيدفع االنسان الى

لى االنفاق فيما ال ينبغي وزيادة ع

ذر وال تب)ما ينبغي لقوله تعالى 

ين ان المبذر)وقوله تعالى ( تبذيرا

(كانوا اخوان الشياطين



البخل                                    االسراف

اتباع قاعدة المنهج االسلمي وهي التوسط واالعتدال فخير االمور الوسط لقوله تعالى

(واللذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)

اله الن التوسط في كل امر خير فمن ينفق دون تعقل ومن يبخل بم

....(وكذلك جعلناكم أمة وسطا)تكون النتيجة واحده قال تعالى







نعم

تقريبا

نوعا ما

شامل

بكل تأكيد

اتأكد عندما استطيع استرجاع ما قرأت دون االخلل بالموضوع







؟( بحق الجوار)ما هو المقصود 

ما هو حق الجار على جاره كما أوصى رسول هللا ؟

ما المقصود بهذه الكلمات؟.. شقاق ، نزاع 







مكان للمارة 

وليس للجلوس

العورات          أذى بالقول

كل المحرمات      أذى بالفعل



:الفقرة األولى

.يقنظرة اإلسلم للطر: الفكرة الرئيسية

كيف ينظر اإلسلم لطريق؟: السؤال

ه ينظر االسلم للطريق على أن: اإلجابة

.مكان للمارة وليس مكان للجلوس

:الفقرة الثانية

.من حقوق الطريق: الفكرة الرئيسية

ما أهم حقوق الطريق؟: السؤال

من أهم حقوق الطريق غض : اإلجابة

البصر وكف األذى ورد السلم واألمر 

.بالمعروف والنهي عن المنكر







اكتساب معلومة

الحث على طلب العلم

تقسيم النص الى فقرات ووضع االسئلة لكل فقرة

بالقدرة على تلخيص الدرس وموازنة النص

واجب الشباب المسلم في هذا العصر•

تفرد هذا العصر عن العصور السابقه•

التغيير الذي طرأ على حياة العرب بعد ظهور االسلم•

االركان التي قامت عليها الدولة االسلمية•

نصيحة الكاتب للشباب•

ما واجب الشباب المسلم في هذا العصر؟•

بم انفرد هذا العصر عن العصور السابقة؟•

ما التغيير الذي طرأ على حياة العرب بعد ظهور االسلم؟•

ما االركان التي قامت عليها الدولة االسلمية؟•

بم نصح الكاتب الشباب؟•

ر يجب على الشباب المسلم ان يحصل في هذا العص•

على اكبر قدر من العلم والمعرفة والثقافه

تكار انه عصر التنافس بالعقول والعلم واالفكار واالب•

وعصر الكتب والجامعه والقنبلة الذرية

بخروجهم من الظلمات الى النور وكشف اسرار الكون•

هواستخدام كل قوة فيه وطلب العلم وتحصيل المعرف

العلم والفكر والثقافه•

بطلب العلم وأخذ الحكمة والقراءة •





قوم المقنع

المقنع

المقنع



أخلوا

عتيق

حجابا

بطاء

نجدا

غورا



كثرة الديون عليه

ل استمرار العتاب ، وللفع

درجة كبيرة في االيحاء

باستمرار االختلف الوفاء بحقوق عامة أهملها قومه واكرام 

في الضيوف وفي شراء فرس لحماية بيته و

عبد لخدمته

الن دينه من اجل قومه

يدل على حرصه على وفرة الطعام لضيوفه

بنو ربما لم يكن ليتعرض للفقر وللدين والعتاب وربما لم يرفض

عمه تزويجه بأختهم



يدل على حرصه على وفرة الطعام لضيوفه

الفرس كريم سباق وصاحبه شجاع يمتطي الفرس ليمنع االذى عن بيته

كرم االطعام الذي ال يحرج القادم

انها تفصيل لمجاالت االختلف بين الشاعر وقومه

النجدة

جدة في البيت السادس حيث انه سريع لن

قومه بينما هم غير سريعين لنجدته

ال لم ترد قيم مشتركة اخرى

م انه أشار الى اختلف كبير بين الشاعر وقومه ث

جاءت االبيات لتوضيح جوانب االختلف



اية التباطؤ في النجدة والغيبة ، هدوء مجد الشاعر ، حب الغو

للشاعر، البحث عما يسيء الشاعر

عدم اغتيابه قومه

البعد عن الغيبة

حرصه على ما يسر قومه

السماحه



ال لم يستخدمها للداللة على أكل حقيقي

صورة بني عم المقنع كالوحوش مجتمعين ينهشون لحمه

الغيبة خلق رديء جدا

نعم واالحساس هو االشمئزاز من ذلك الفعل وممن يقومون به

صورة قوم الشاعر وهم يشعلون نارا تضر بالمقنع

اجتماع قوم الشاعر على ما يلحق الضرر والعيب بالشاعر



النفور من فعل اولئك القوم

قدحوا

نار

يشينني

ير الكرم من الخصال الحميدة ولكن دون مبالغة والتوسط خ

في كل االمور

من شيم العرب وحض عليها ديننا الحنيف

خلق كريم يدل على علو الهمه وعزة النفس والثقه باهلل

من دالئل اكتمال االيمان ومحبة الخير للخرين



ثلثي

ثلثي

ثلثي

ثلثي

ثلثي

ثلثي

ثلثي

على صورة ياء

على صورة ياء

على صورة ياء

قائمة

قائمة

قائمة

على صورة ياء

الن اصلها واو

الن اصلها واو

الن اصلها ياء 

الن اصلها ياء 

الن اصلها ياء 

الن اصلها ياء 

الن اصلها ياء 

الن اصلها واو

:االستنتاج

فا تكتب االلف اللينه أل

قائمة اذا كان االسم 

ثلثيا وكانت االلف 

منقلبة عن واو 

لك وتكتب ياء في غير ذ

بأن تكون في اسم : 

ن ثلثي وهي منقلبه ع

ياء ولمعرفة أصل 

االلف في االسماء 

الثلثية يرجع الى 

المعاجم اللغوية



نجا        عدا       شفا       جنى       جثا        دنا

:  قسمينااللف اللينه في االفعال الثلثية تنقسم الى

الف قائمة وعلى صورة ياء غير منقوطة

يكون االلف اللينه في االفعال الثلثية اما ان

اصلها الواو او يكون اصلها الياء



وقضى          دعا              بدا

وعى            عل              بنيت

الثالث

بدا          عل                      قضى       وعى



قضى             يقضي

عل             يعلو

بدا              يبدو

وعى              يعي

:االفعال التي اصلها واو

دعا ، بدا ، عل

:االفعال التي اصلها ياء

قضى ، وعى ، بنى

بالرجوع الى الفعل المضارع



ت ألفا اذا كان الفعل ثلثيا مختوما بألف لينه أصلها واو كتب

قائمة واذا كان أصلها ياء كتبت على صورة ياء غير 

منقوطة وتعرف أصل االلف بالرجوع للفعل المضارع

:الفعل

دعا

بنى

قضى

بدا

سبب كتابة االلف على صورتها

اصلها واو

اصلها ياء

اصلها ياء

اصلها واو





لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلث ليال  

الوئام لهلك األنام



ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلث ليال  

لوال الوئام لهلك األنام

ـلـاللم                     ل





أشاهد شابا يكتب

يسجد هلل تعالى

ساجد

يتسلق النخلة

متسلق

أفعال



اسم

كفل

ثلثة أحرف

ثلثي

االلف

فاعل

صلح

االلف

فاعل

الحدث             فاعله



اسم                             قال

فاعل

تكاتف

خماسي

يتكاتف

قلبت ياء بالمضارع ميما مضمومه

كسر ما قبل االخر

حدث              فاعله



بذر

اربعة أحرف

يبذر

قلبت ياء المضارع ميما مضمومه

الن مبذر قلب حرف االمضارع ميما مضمومه واخره مكسورا من قبل

اسم                  الفعل                  الحدث

فاعله



الثلثي                                       ثلثة أحرف

فاعل
حرف

ميما              كسر

مكسورا من قبل

آخره

محسنة                     ساهرة                 مجاورة

متفضل



خالص             خلص           مسلم             أسلم

غادية             غدا            مختلفه            اختلف

جاعل        متسول       سائل            هاد            معلم



لعل                        نعم              بئس

أسلوب القسم



وهللا            رقيبا            يخفى عليه شيء

وهللا ال ينفع حذر من قدر

اقسم باهلل             مساعدة الضعفاء

اقسم باهلل العظيم ألقولن الحق

باهلل                     تعادل حق الوالدين

باهلل                        المعلم

تاهلل         أقرب                بالحق

تاهلل لقد أثرك هللا علينا



التاء

الباء

الواو

أقسم

ايم هللا

ايمن هللا



الواو                 هللا

الفاء             رب الكعبة

التاء                   هللا

هم اللذين يئدون بنات

خوفا من العار

ال أتخلف عن الدفاع عنه

اعظم من عقوق الوالدين



الصلة هي الركن الثاني من أركان االسلم

خاشعاا 

الحال



اسم نكرة منصوب يبين هيأة صاحبه وقت حدوث الفعل:الحال 

حال                 علمة            الفتحه الظاهرة

حال منصوبة وعلمة نصبها الياء النه جمع مذكر سالم



قائل                  هارون

صغيراا 

ضمير                    مفعول به

مظلوماا 
ضمير                              فاعل

معرفه

ير متطابقان في التذك

او التأنيث

متطابقان في العدد



معرفة                           مفعول به

نائب فاعل

التأنيث

االفراد               التثنية

الجمع

شوهد المريض صابرا

سمع المصلون خطبة الجمعه خاشعين

غادية



مفردة

وهي غادية

ال لم يتغير

وهي غادية

جملة اسمية

(هي)الواو والضمير 

جملة فعليه

(هي)وتقديره ( تغدو)الضمير المستتر في الفعل 



مفردة             اسمية          فعلية

ملوما                  وهو ساطع               يفتت كيان الدولة

محسورا



اسم نكرة منصوب يبين هيأة:الحال 

صاحبه وقت حدوث الفعل

معرفه

المفعول به   او   نائب الفاعل

التذكير        التأنيث

التثنية          الجمع

مفردة

جملة اسمية

جملة فعلية

أعجبني الصغيران يحترمان الكبير

أقدر الفتاة مطيعة والديها

يدعو المؤمن ربه موقنا باالجابة

يقف المصلي وقلبه خاشع





منحه 

الراحه مع 

الموازنه

أن ال يهلكه بمهلكات 

الروح والجسد من 

التدخين والمسكرات

خ تنظيفه اذا اتس

ومداواته اذا 

مرض

بذل قوته 

ونشاطه في 

طاعة هللا

شكر هللا على 

نعمة العافيه 

والعقل

االعتناء بالصحة 

وممارسة الرياضة

ان ال يهلكه 

صاحبه بالعمل 

الشاق الدائم

حق الجسد أن يريحه اذا تعب وينظفه اذا اتسخ 

جه ويطعمه اذا جاع ويقيه من الوقوع في الزالت ويعال

اذا أصيب بمرض



التعرف على اهتمامات الشباب وتذليل 

الصعوبات وتجاوز العقبات

انشاء النوادي والمراكز لتنمية المواهب

احترام آرائهم البناءة وتشجيعهم

ر به تصديق النبي في كل أخب

لم محبته صلى هللا عليه وس

الحرص على الصلة على 

النبي كلما ورد ذكره

م اتباع سنته كلها مع تقدي

االوجب على غيره

ء الحذر والبعد عن االستهزاء بشي

من سنته صلى هللا عليه وسلم

هبغض اي منتقد للنبي او سنت

ل تربية االبناء على محبة الرسو

حث الناس على قراءة سيرة 

الرسول من مصادرها االصلية



صديقي الغالي اشتقت الى رؤياك والجلوس

والتسامر معك أعلم انك كنت صديقي المخلص

الذي كنت اتقاسم معه همومي ، كنت تسمع الى

مشاكلي دون ملل وتساعدني على تجاوز 

لم أحزاني حتى تدخل هذا الحاقد وفرق بيننا أع

لب انني اخطأت في حقك ولكنك دائما صاحب الق

الحنون اعتذر اليك وبشدة واتمنى من هللا عز

وجل ان تتقبل أعذاري وتتجاوز عن ما حدث



يجب االعتدال في كل أمور حياتنا ال افراط وال تفريط



خطبة



طلب المدرسة

مع جذب انتباه المستالحمد والصلة

الى الموضوع

طرح الفكرة مباشرة



سئلة المقدمة الثانية أفضل النها تضمنت أ

مثيرة واعتمدت على تمهيد للموضوع 

بطريقه مثيرة غير مباشرة الى جانب

تضمنها صورا لتجسيد الفكرة  

وقد تختلف المقدمة في عرضها من 

خطبة الخرى حسب مقتضى الحال





التوصية بالحرص 

على اداب العلم 

تهوالصبر على متطلبا

تحديد مسؤلية الطلب

تجاه مدرستهم

دور المسؤلين من 

مدير ومعلمين في 

المدرسة

الموازنه بين

دور الطالب 

والمعلم

طرح 

سؤال مثير

للتفكير

أمر+ اسلوب مباشر 

(فاحرصوا)

ترجي+ اسلوب مباشر 

(لعلكم)

استفهام+ اسلوب مباشر 

(ما دورنا)

البيت الشعري 

على الفكرة االولى

نحن             ايجابي        لقد اخترنا
شبه المدرسة بالشجرة 

ذات الظلل الوارفه
شبه المدرسة بالصرح العظيمفأنتم             ما دورنا        انكم

سيادة جو المحبة

دورا أساسا ، أمانه



خطبة خاتمة القاها مدير المدرسة في اليوم الترحيبي

تركيز على الفقرة االكثر أهمية –نوع الخاتمة 

الحيث ركز على اهمية رسالة المعلم ودوره في بناء االجي

هم كما ركز على شكر االساتذة واالباء على ما قدموه البنائ

من أجل أن يحيوا حياة هانئة



اخواني يا شباب المستقبل قال 

اقرأ : سبحانه في أول آية نزلت 

فبالعلم تنهض االمم وترتفع الى

اعلى الدرجات من التقدم والصلح

ان العلم يكسب االمه القوة في مختلف المجاالت

سواء عسكرية او اقتصادية او اجتماعية 

لذلك فان امة محمد قامت على أركان وطيدة من 

العلم والثقافه والفكر وهذا هو المنهج الذي يجب

ان تسير عليه طلب العلم واالنتفاع به



لتوضيح الموضوع او الخطبة

اكتب عن االيجابيات 

والسلبيات واقدم االدلة

على ذلك

اكتب لكل من لم يفهم او

يستوعب الموضوع
التمهيد ، المقدمة ، 

العرض ، الخاتمة



الصداقة حقوق و واجبات

مفهوم الصداقة او تعريف الصداقة

كيف احافظ على الصداقة؟

كيف اتعامل مع الصديق وما هي الحقوق لهذه الصداقة؟

واجبات الصداقة في االسلم

حديث للرسول صلى هللا عليه وسلم

الكتب

السيرة النبوية

الحديث الشريف

رياض الصالحين

االنترنت

ل الصداقة بين الرسو

وأبو بكر الصديق

المحافظة على 

ي الصداقة فيما يرض

هللا سبحانه وتعالى

حقوق وواجبات 

هماالصدقاء فيما بين

العنوان

التمهيد

العرض

الخاتمه



ه ان الحمد هلل نحمده ونثني علي

ق والصلة والسلم على خير خل

هللا محمد بن عبدهللا 

يا اخواني الطلب يا من يهمه 

أمر صديقه في االسلم ان 

ك الصداقة هو ترابط بين اخوان

المسلمين مبني على مخافة هللا

الصداقة

مفهوم الصداقة

حقوق الصديق

واجبات االصدقاء

النداء، العرض

اسلوب الكتابة

بالفصحى

الصداقة بين 

الصحابة

الحديث الشريف

ضيك اللهم أدم الصداقة والحب بيننا فيما ير

وأن تكون خالصة لوجهك الكريم

ان االصدقاء المتحابون في هللا يظلهم هللا

تحت ظله يوم القيامة



الحمد هلل والثناء عليه

الصلة والسلم على رسول هللا

:عن ابي هريرة رضي هللا عنه عن النبي قال... التمهيد

سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل اال ظله ومنهم رجلن تحابا في هللا )

(اجتمعا عليه وتفرقا عليه

مفهوم الصداقة.... العرض

الحقوق بين االصدقاء

واجباتك نحو االصدقاء

االمثلة

من سيرة الصحابة والتابعين

الدعاء

ا                              لخاتمة







مقابلة الجمهور 

الحركات

الصحيحة

اثناء الخطبة
كتابة الخطبة بشكل صحيح

حسن النطق

والصوت

تعبيرات 

الخطيب

اثناء االلقاء

التدرب عليها مثل النطق

الصحيح وأماكن الوقوف

التعبير 

الوظيفي

الحركات المصاحبة لللقاء 

والتعبيرات المناسبة



توكيد
انك لمن

رفع الصوت      رفع السبابهالمرسلين

تعجب
ليست من 

اخلق نبينا

محمد

النظر للمستمعينتضخيم الصوت

كان نبيناتمني

يغيث

الملهوف

مد الصوت 

االبتساموخفضه
















