الوحدة األولى  :من أعمال القلوب
أجتهد في اإلخالص في جميع األعمال وأبتعد عن الرياء
أتعلم في المدرسة ابتغاء مرضاة هللا ولرفع الجهل عن نفسي ألعمل
لديني ودنياي بما يرضي هللا
داد لآلخرة وال أنسى نصيبي من الدنيا
االستعداد
أجتهد في االستع

من أعمال
القلوب

أحرص على التفكر في خلق هللا

أشتغل بالتسبيح والتعظيم للخالق عند التفكر
أؤدي العبادة تعظيم َا وخضوع ًا هلل تعالى
أحرص على التحلي بالصبر واالحتساب والرضا بالقدر عند المصيبة
رجاء حصول الثواب من هللا تعالى

الوحدة الثانية  :المسؤولية في اإلسالم

أحرص على القيام بما كلفني
هللا من مسؤولية دون تفريط.

المسؤولية في
اإلسالم

أطيع الحاكم في المعروف,
وأحتسب األجر في ذلك
أشغل لساني بالذكر والكالم
النافع الذي يرضي هللا تعالى
أحفظ لساني عما حرم هللا
تعالى وال أستهين به

الوحدة الثالثة  :أخالقيات وسلوكيات رغب اإلسالم
فيها
أختاااار األيسااار مااان
األمااور مااا لاام يكاان
إثم ًا.

أتواضاااع للناااا
أتكبر عليهم

أبتعد عماا فياه إثام ولاو
كان فيه لهو أو ترفيه أو
سهولة أو رَ ِغ َبتْهُ نفسي

أبتعااااد عاااان البغااااي
والفخر

أنتصاار لحرماااإ هللا إذا
انتهكإ باألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

أخالقيااااااااااااإ
وسااااااااالوكياإ
رغااب اإلسااالم
فيها

وال

أجتهاد فاي االساتقامة
على دين هللا

أحرص على الكساب
الحاااالل وأكثااار مااان
الصدقة

أسلك األسباب التي تعين
علاى االسااتقامة والثباااإ
على دين هللا تعالى

أسابق إلى فعل الخير
ابتغااااء مرضااااة هللا
تعالى

أحااذر ماان األسااباب التااي
تااااؤدي إلااااى االنتكااااا ,
و أساااااتل هللا تعاااااالى أن
يجنبني إياها

الوحدة الرابعة  :الدعوة واإلصالح
أحرص على الدعوة إلى هللا
والداللة على طرق الخير

أبتعد عن كل ما يؤدي إلى
القطيعة واالختالف وفساد
ذات البين

أعلم الجاهل من أهلي
وأقاربي وأصدقائي ,وأرشد
الضال

أحقق النصيحة في إيماني
باهلل وكتابه ورسوله صلى هللا
عليه وسلم

أحتسب األجر في اإلصالح
بين المتخاصمين من زمالئي
وأقاربي

أحفظ لولي األمر حقه في السمع
والطاعة في المعروف وعدم
الخروج وأنصح له في ذلك

الدعوة
واإلصالح
أبذل النصيحة للمسلمين بالقيام
بإرشادهم وكف األذى عنهم بقدر
ما أستطيع
أحرص على األمر بالمعروف
والدعوة إلى هللا ونشر الخير
بالحكمة والموعظة الحسنة
أنكر المنكر بقلبي ,وبلساني عند
االستطاعة بالرفق والحكمة
والموعظة الحسنة

