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جميعنا نُريد أن نكون أفضل 

هللا  يحبها  أعمال  ونعمل 

(سبحانه وتعاىل)، لذلك أنزل 

ُيعلمنا  كي  القرآن  علينا  هللاُ 

ذلك.  
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سورة البقرة 83

نختار  أن  علينا  الناس  إىل  نتحدث  عندما 

أفضل الكلمات.  

وإخواننا  والدينا  مع  نتكلم  عندما  خصوصا 

وأخواتنا واأليدي العاملة يف  بيوتنا ومعلمينا.  

واأللفة  والمودة  اإلحترام  يبني  الَحَسن  الكالم 

بين الناس. 
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سورة البقرة 216

الخارج  من  خير  نراها  األمور  بعض  أحيانا 

شر  نراها  أمور  وهناك  ليست كذلك،  ولكنها 

من الخارج ولكنها ليست كذلك.  

مثال نحن نحب أكل الكثير من الحلويات وقد 

نرى أنه شيءٌ جيد ولكنه مضر لصحتنا، وقد 

كه ولكنه جدا  ال نحب أكل الخضراوات والفوا

مفيد لصحتنا. 
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البقرة 237

إذا تخاصمنا مع أحدهم علينا أال ننسى األيام 

الجميلة التي قضيناها يف الماضي، والصفات 

الجميلة التي فيهم وأن نحاول أن نسامحهم 

ونعفو عنهم.  

أال  عليينا  أحدهم  نصادق  أال  قررنا  إذا  مثال 

الجميلة  األيام  ونتذكر  عنهم  بسوء  نتحدث 

التي قضيناها يف السابق.
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سورة القيامة 15- 14

هللا  ونستغفر  نعترف  أن  علينا  نخطأ  عندما 

ونعتذر من الشخص الذي أخطأنا يف حقه. 

5



 

سورة طه 61

مهما كان الموقف الذي نواجهه. الكذب ليس 

الحل للخروج منه.  

طريق  والصدق   طريق الفشل،  الكذب 

النجاح.
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النساء 128

إذا اختلفنا مع أحد، األفضل أن نُصلح بيننا 

وال ننفصل.  

مثال يوسف (عليه السالم) غفر إلخوته عندما 

رموه يف البئر.
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سورة التوبة 91

علينا أن نشكر الناس دائما بقول: ”جزاك هللا 

خير“، ولو لم ُيعجبنا ما فعلوه.  

كه ال  مثال: إذا والدتك أعددت لك صحن فوا

قل :  بل  كه“.  منك فوا أطلب  لم  تقل: ”أنا 

”جزاِك هللا خيرا“.  
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الزمر 7

هللا (سبحانه وتعاىل) سيحاسبنا على كل ما 

نفعله.  

ما  على  نُركز  وال  أفعالنا  على  نُركز  أن  علينا 

يفعله اآلخرين، بل نشجعهم على فعل الخير.
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سورة آل عمران 36

الرجال ليسوا كالنساء.  

الرجال يستطيعون فعل أمور معينة والنساء 

يستطيعون فعل أمور أخرى.  

مكتملين  خلقهم  وتعاىل)  (سبحانه  هللا 

لبعض.  
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سورة الحج 40

النصر فقط من هللا (سبحانه وتعاىل)، ونحن 

ننتصر بطاعة أوامره.  
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سورة طه 69

حرة والذين  الّسحر من الّذنوب الكبيرة. والسَّ

يلجؤون إليهم لن يفلحوا أبدا.  
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كرمهم عند هللا (سبحانه  أتقى الناس هم أ

يطيع هللا،  الذي  هو  والمتقي  وتعاىل). 

ويعمل الصالحات ويبتعد عن المعاصي.  

وليست القربة إىل هللا بالجمال أو الجاه أو 

القوة أو الثراء أو الذكاء. 

سورة الحجرات 13
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سورة النساء 11

ال تحكم على الناس ألنك ال تعلم من أنفعهم 

إليك. 

عند  كثيرا  معك  يقف  بشخص  تتفاجأ  قد 

الحاجة.  
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هللا (سبحانه وتعاىل) هو العليم الذي يعلم 

كثر منا.   مصلحتنا أ

الذين ال يتبعون أوامر هللا (سبحانه وتعاىل) 

يتبعون  عليه وسلم)  هللا  والرسول (صلى 

هوى أنفسهم.  

سورة القصص 50 
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من  نصيب  من  واآلخرة  الدنيا  يف  السعادة 

يتبع أوامر هللا (سبحانه وتعاىل). 

سورة القصص 83
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هللا (سبحانه وتعاىل) طيب يحب كل ما هو 

طيب.  

واألخالق  والعمل الصالح،  الطيبة  فالكلمة 

والعمل  الخبيثة  كالكلمة  ليسوا  الحسنة  

السيئ واألخالق القبيحة.  

مثال الصدق ليس كالكذب، والصدقة ليست 

كالسرقة، لذلك علينا أن نعمل كلما هو طيب. 

سورة المائدة 100
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سورة القصص 26

أفضل شخص ألي عمل هو القوي المختص 

بهذا العمل واألمين الذي يؤتمن عليه.  

فإذا أردنا أن نحقق أي شيء يف الحياة، علينا 

العجب  يعني  ال  أقوياء (وهذا  نكون  أن 

والتكبر)، أي نكون مؤهلين يف كل ما نفعله 

ومعلمينا  أهلنا  يؤتمن  وأن  مثل الدراسة، 

علينا ويشعروا أننا لن نخذلهم.
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اإلساءة  هذه  أحدهم لآلخر،  يسيء  عندما 

سترجع إىل المسيء وتؤذيه.   

سورة فاطر 43
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عندما يرتكب أحدهم جريمة والقانون ُيعاقبه 

عليه، هذا إنذار وعبرة لآلخرين كي ال يقعوا يف 

نفس الخطأ.  

قوانين هللا (سبحانه وتعاىل) تحفظ األرواح.  

سورة البقرة 179
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يف طاعة هللا (سبحانه وتعاىل) وعبادته كرامة 

وعزّة.  

ويف ترك طاعته وعبادته ذل وإهانة.  

سورة الحج 18
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ال  الذين  الصادقين  نُصاحب  أن  المهم  من 

يتبعون أهواءهم.  

صاحب  فمن  علينا جدا،  تؤثر  الُصحبة 

الكاذبين أصبح مثلهم. 

سورة التوبة 119
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ما هو السر يف حل مشاكلنا؟ 

من  سيجعلنا  هذا  هللا ونصبر،  نُطيع  أن 

عندهم  ما  أفضل  يعملون  الذين  المحسنين 

وهللا يحب المحسنين. 

سورة يوسف 90
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علينا أن نكون واضحين وصادقين يف كل ما 

وال  بطرق مشروعة،  عملنا  يكون  وأن  نفعله 

الغش  مثل  المشروعة  الغير  بطرق  نعمل 

والكذب. 

وهذا هو طريق األنبياء والصالحين.

سورة البقرة 189
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سورة العنكبوت 69

هللا  لوجه  أعمالنا  كل  نعمل  أن  المهم  من 

عملنا  يكون  فعندما  (سبحانه وتعاىل) فقط. 

ألفضل  هللا (سبحانه وتعاىل)  يهدينا  خالصا 

الخيارات.
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سورة اإلسراء 59

هللا (سبحانه وتعاىل) ُيرسل لنا نذارات تمنعنا 

من الوقوع يف الذنوب.
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سورة الحجرات 6

عندما نسمع أي خبر علينا أال نصدقه وال نكذبه 

بل نتأكد من صحتها.  

وهذا يمنع قلوبنا من سوء الظن بالمسلمين.
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سورة فاطر 18

علينا أن نسأل هللا أن يطهر قلوبنا باالستغفار 

والتوبة.  

فإذا طهرت قلوبنا طهرت أعمالنا وأقوالنا.  

وال  فيه حسد،  ليس  الذي  هو  النقي  والقلب 

كبر، وال غل وال طمع.
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سورة األعراف 85

مع  معاملتنا  يف  عادلين  نكون  أن  علينا 

الناس وال نغشهم وال نظلمهم وال نستغلهم. 
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سورة النساء 45

عليٌم بهم،  هللا  ألن  األعداء  نخاف  أال  علينا 

وهو الذي سيحفظنا منهم.
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سورة الطالق 3

ونوكل  بالله (سبحانه وتعاىل)  نثق  أن  علينا 

أمورنا جميعها إليه، فمن يتوكل على هللا لن 

يحتاج غيره وهللا يكون كافيا له.  

مثال: إذا مرضنا علينا أن نسأل هللا أن يشفينا 

نأخذ  ُثم  ومن  شك  بال  سيشفينا  أنه  ونثق 

هللا (سبحانه  هو  يشفي  الذي  ولكن  الدواء. 

وتعاىل) وليس الدواء.  

نثق  أن  علينا  لالمتحان  درسنا  إذا  مثال آخر: 

بأن هللا سيجعلنا ننجح وال نثق بذكاءنا.
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سورة النساء 19

خصوصا  الناس  معاملة  نُحسن  أن  علينا 

وأخواننا  آباءنا  من  معهم  نعيش  الذين 

واأليادي العاملة يف بيوتنا. 
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سورة الحج 47

ال يخلف هللا (سبحانه وتعاىل) وعده أبدا.  

علينا أن نؤمن بجميع وعود هللا. 

34



 

سورة القصص 77

هللا  ُيرضي  كما  الدنيا  نستخدم  أن  علينا 

يف  تنفعنا  بطرق  وأيضا  (سبحانه وتعاىل) 

اآلخرة عندما نالقيه.  

على  هللا  رزقنا  الذي  مال  من  نتصدق  مثال: 

المحتاجين.
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سورة البقرة 120

علينا أن نُرضي هللا بطاعته، وال نُرضي الناس 

بسخط هللا.
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سورة البقرة 186

هللا (سبحانه وتعاىل) قريب جدا منا 

بسمعه وبصره وعلمه لذلك وعدنا 

باستجابة دعاءنا.  

فإذا سألنا علينا أن نسأل هللا حتى قبل 

سؤال والدينا.
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التغابن 16

وال  هللا (سبحانه وتعاىل)  نذكر  أن  علينا 

وال  ونطيعه  نكفر به،  وال  ونشكره  ننساه، 

نعصيه.
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سورة هود 112

علينا أن نلتزم الصراط المستقيم كما أمرنا هللا 

(سبحانه وتعاىل). 
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سورة الزلزلة 8 - 7

نحن ال نعلم أي عمل صالح سيدخلنا الجنة، 

وال نعلم أي عمل سيء قد يدخلنا النار.  

علينا أال نُحقر من العمل شيء خيرا أو شرا.  

قد  مسلم  وجه  يف  كابتسامتنا  صغير  عمٌل 

شخص  لمشاعر  وتجريحنا  ُيدخلنا الجنة، 

واحد قد يكون سببا يف دخولنا النار.  
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سورة الشرح 8 - 7

المسلم ال يضيع وقته.  

نبدأ  أن  علينا  واحد  مهام  من  ننتهي  عندما 

غيره. مثال إذا انتهينا من واجباتنا المدرسية، 

نُساعد والدتنا يف ترتيب البيت، وبعدها نقرأ 

صفحة من القرآن.  

فكر كيف تستطيع أن تشغل وقتك يف أمور 

مفيدة ترضي هللا (سبحانه وتعاىل) 
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النحل 90

نحن نحب أن ُيعاملنا الناس بالعدل، وال 

نحب أن نُظلم.  

وهللا يأمرنا أن نعدل يف كل ما نفعله 

خصوصا مع الناس.  
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الشورى 30

إذا وقعنا يف مشكلة، علينا أن نعلم أننا نحن 

السبب.  

بالندم  هللا  إىل  ونرجع  نستغفر  أن  البد  لذلك 

هذا الذنب،  إىل  الرجوع  عدم  على  والعزيمة 

أن  يحب  الذي  الرحيم  الرحمن  أنه  ونؤمن 

يعفوا عن عباده الذين يرجعون إليه ويعترفون 

بخطأهم. 
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المائدة 89

إذا حلفنا بالله (سبحانه وتعاىل) البد أن نكون 

صادقين ألن هللا يعلم الكاذب من الصادق.  

من  هو  بل  المسلم  صفات  من  الكذب  ليس 

صفات المنافق.
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التغابن 16

الفالح يف ترك البخل والتحلي بالعطاء والكرم.
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الحشر 7

الرسول  بطاعة  هللا (سبحانه وتعاىل)  يأمرنا 

(ملسو هيلع هللا ىلص) يف كل ما أمرنا وترك كلما نهانا.  

هللا (سبحانه  طاعة  من  الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)  طاعة 

وتعاىل).

46



 

سورة هود 114

األعمال  إىل  نُسارع  أن  علينا  أخطأنا  إذا 

قراءة  بر الوالدين،  مثل الصالة،  الصالحة 

القرآن، مساعدة اآلخرين.  

ألن الحسنات تمحوا السيئات.
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سورة البقرة 197

عمل  كل  يعلم  وتعاىل)  (سبحانه  هللا 

صالح نفعله سواء كان صغيرا أو كبيرا.  

ال  هللا  ولكن  أعمالنا  ينسون  قد  الناس 

الدنيا  يف  عليها  يجازينا  بل  ينساها 

واآلخرة.  
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يهدي  بالله (سبحانه وتعاىل)  يؤمن  من 

قلبه إىل الطريق الصحيح الذي يرضيه.  

فعلينا أن نزد إيماننا بالله (سبحانه وتعاىل) 

فهو الذي يدبر أمورنا ويطمئن قلوبنا. 

سورة التغابن 11
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هللا (سبحانه  وهبه  مواهب  له  شخص  كل 

إليه  يتقرب  أن  يستطيع   ، وتعاىل)

باستخدامها.  

نسأل هللا أن يقربنا إليه.  

سورة البقرة 60
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عندما تحتاج لمساعدة يف أي أمر، اسأل الذي 

عنده علم يف هذا المجال، وال تسأل الذي ليس 

له علم.

سورة األنبياء 7
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وأفضل  الخيارات  أفضل  إىل  يهدينا  القرآن 

األعمال وأفضل األخالق إىل أن ندخل الجنة.  

صاحب القرآن.  

سورة اإلسراء 9
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