
 أكاديمية إتقان للمعلم والمربي/بناء اإلنسان المسلم التي يجب غرسها لتصبح قناعات عند األساسية التي نبدأ بها و مفاهيمالملخص 

 آمنت بالله المفاهيم ثم إستقم المفاهيم المهارات اإلنسانية الالزمة

مهارات التعامل مع النص 
 الشرعي.

 مهارات البحث والتحقيق
 

 في مهمة الخالفة  بإختبار اإلنسان قضت حكمت الله
حق حتي يست اإلختبار يعلم وينمي ويطور ويرتقي باإلنسان

 الخلود في الجنة بجوار الله.
 علي اإلنسان. أو يكشف ويمحص ويقيم الحجة

 .كل القدرات والهداية الالزمة للنجاح في اإلختبار قدم الله لنا
الغرائز هي إحدي تلك الوسائل مع ضبط مظاهرها تساعد 

 اإلنسان علي النجاح في إختباره والنجاح في مهمته

 واجب الوجود معني الحياة
 يحبكإن الله 

 العالمينرب –رحمن رحيم  :أسماء الله وصفاته
 الملك -قدير –عليم –خبير  –حكيم 

 علي العبد خير السيديفيض عبوديتنا لله فيها 

 الله

 التفكير مهارات
من أين أحصل علي 

 المعلومات
 حجم خبراتك في الحياة
 وجهات النظر المختلفة

الوعي بما يستجد من أفكار 
 لها مثل والقدرة علي النقد

 تيارات أيديولوجية معاصرة:
 دين اإلنسانية
 إلحاد األزمة

 المثلية
 تمكين المرأة
 تمكين الطفل

 رأسمالية -ليبرالية 

 بناء الشخصية: إنسان أفضل
 أعدل-أرحم  -اتصال مع الله: إنسان أقوي

 صحة للبدن
 أجر وثواب
 مغفرة ذنب

والمعامالت وإدارة المنتج النهائي البد من أن يظهر في الخلق 
 الحياة عموما

 رسول من عند الله لماذا عبادة
 دليل علي محبة الله لنا

 ال ينطق عن الهوي
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف )

 (رحيم
قتداء به  ويحقق السعادة فريضة، يتطلب مجاهدة اإلإ

ويحمي من الضرر بعد صبر إلن الشريعة ال تحرم إال 
 .كل خبيث وال تفرض إال كل ذو نفع عظيم

 الرسول
 ومثله

 )الرسل(

تفصيل لكل شريعة بالنسبة للمجاالت األربعة التي ذكرت في 
 :لماذا عبادة

 تنهي عن الفحشاء والمنكر
 لعلكم تتقون

 تطهرهم وتزكيهم بها
 فال رفث وال فسوق وال جدال 

 لماذا
 أتوضأ  

وأصلي 
 وأصوم؟
أزكي ؟ 

 أحج؟

 كتاب من عند الله
 محفوظ من الله

 ال تنقضي عجائبه
 شفاء للقلب

 تصويب للعالقات
 دستور للحياة يضبطها لسعادة ورفاهية اإلنسان

 القرآن
 )الكتب(

الساخنة لقضاياا : 
  عالقة الرجل والمرأة

 عالقة اإلنسان بالتكنولوجيا
( مشاهدة -ألعاب –إباحية  ) 

  إدارة الوقت
 الرقابة الذاتية والقوة النفسية

 

 الخبائث ويحل الطيباتيحرم 
 الحرام شديد الضرر يصعب عالج آثاره

 المكروه ضار يمكن التعافي من أثره
 الفريضة مفيدة ال يحل محل فائدتها غيرها

 المستحب نفع يمكن تحصيله بشكل آخر
 الحرية يجب أن تؤدي لشيء جميل

 الحرية فيما ليس فيه نص وهو معظم حركة الحياة

الحالل 
 والحرام

 إختبار
 خير مستور

 ما كسبت يداي
 عقاب ولفت إنتباه ودرس تعليمي

 تنمية قدرات وإبراز مميزات
 رفع درجات

 ال يحاسبنا  الله إال علي ما لنا فيه إختيار

القضاء 
 والقدر

القدرة والحرص علي 
اإلصالح وإمتالك الرغبة 

 والوسائل لذلك

 إنما بعثت ألتمم مكارم االخالق
 الدين المعاملة

 صنع القدرة علي حسن أداء المعامالتالعبادات ت
 الخلق الجميل أؤديه للناس ويؤديه لصالحي كل الناس

الخلق السيء أمنعه عن الناس ويمتنع عن فعله تجاهي كل 
 .الناس

إلتزام األوامر والنواهي يخدم مصلحة اإلنسان فأبحث عنها 
 في كل شأن من شؤون حياتي

خلق 
 ومعامالت

: نعمة كبيرة إلنه يردع الظالمين خوفا منه فيقل افي الدني
 الشر في الدنيا ويحفز الناس علي فعل الخير

 ومن لم يرتدع عن الظلم: ففيه ترد المظالم  
 ويكافيء الصالحين

اليوم 
 اآلخر


