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ْن } َلَقْد َمنَّ ّللّاُ َعَلى اْلُمؤِمِنٌَن إِْذ َبَعَث فٌِِهْم َرُسوالً مِّ

ٌَُعلُِّمُهُم  ٌِهْم َو ٌَُزكِّ اِتِه َو ٌَ ِهْم آ ٌْ ْتلُو َعَل ٌَ أَنفُِسِهْم 

اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلفًِ َضالٍل 

ِبٌٍن  164آل عمران{مُّ

القدوة الخالدة



ُحمَّى تفور

َعِبَث اللساُن بحادٍث فٌكونُ * ال تْنِطَقنَّ بما كرهت، فربما •

بل أنت عند ّللا غال•

ُجِل َزَعُموا• .ِبْئَس َمِطٌة الرَّ

ُدوا اْلِعْلَم ِباْلكَتاب• ٌَّ .َق



اتِِع فٌَِها َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعلَى ):  عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ِ َوالره َمَثلُ اْلَقائِِم فًِ ُحُدوِد هللاه

وا َعلَى ِء َسفٌَِنٍة َفأََصاَب َبْعُضُهْم أَْعالَها َوَبْعُضُهْم أَْسَفلََها َفَكاَن الهِذي فًِ أَْسَفلَِها إَذا اْسَتَقْوا ِمْن اْلَما َمرُّ

ا َخَرْقَنا فًِ َنِصٌبَِنا َخْرًقا َولَْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا ، َفإِْن َتَرُكوُهْم َومَ  ِمًٌعا ا أَ َمْن َفْوَقُهْم َفَقالُوا لَْو أَنه ََ َراُدوا َهلَُكوا 

ِمًٌعا  ََ ْوا َوَسلُِموا  ََ ِدٌِهْم َن ٌْ . {، َوإِْن أََخُذوا َعلَى أَ )اْلُبَخاِريُّ اه ور)

المجتمعالسفٌنة

وضوح الرؤٌة•وضوح الهدف•

.نهتدي بتعالٌم ّللا والسماء•.تهتدي بمواقع النجوم•

.الحٌاة لٌست دار بقاء•.الكل على متنها مسافر•

.التراحم والتالحم•.التعاون والتكاتف•

توجد حولنا مجتمعات•.ٌوجد حولها سفن•

.المجتمع جزء من الكون•.نقطة فً بحر•

الشراع والدقل ٌثبت وٌنظم •

.مسٌرة السفٌنة

، والعادات، والقانون، الدٌن•

والضمٌر ، والرأي العام، والعرف

(.الضبط االجتماعً)من عوامل 

تتعرض لرٌاح عاتٌة وعواصف •

.وبرق ورعد
.ٌتعرض للمحن وصنوف البالء•

.تتعدد فٌها الوظائف والمهن•.تختلف فٌها الوظائف والمهن•



العلم النافع



العقٌدة قوة

ْوٍم : "قال رسول ّللّا صلى ّللّا علٌه وسلم ٌَ قُوُل فً َصباِح ُكّل  ٌَ َما ِمْن َعْبٍد 

ٌء فًِ األْرِض َوال  ًْ ٌَُضرُّ َمَع اْسِمِه َش ِ الَّذي الَ  لٍَة، باْسِم ّللاَّ ٌْ َوَمساِء ُكّل لَ

ءٌ  ًْ ه َش ٌَُضرَّ اٍت لَْم  ِمٌُع الَعلٌِم، َثالَث َمرَّ ماِء َوُهَو السَّ  رواه" فً السَّ

.الترمذي



دعاء القنوت ٌرقق القلوب وٌصقل النفوس 

 ًّ َعلَّمِنً َرُسوُل ّللا صلى ّللا علٌه وسلم : "قال اْلَحَسُن بُن َعلِ

: فً قُُنوِت اْلوْترِ : قال ابُن َجّواسٍ . كلَِماٍت أَقُولُُهّن فً اْلِوْترِ 

َت، َوَتَولّنً ِفٌَمْن  ٌْ َت، وَعافِنً َعاَف ٌْ اللُّهّم اْهِدِنً فٌَِمْن َهَد

َت، إِّنَك  ٌْ َت، َوقِنً َشّر َما َقَض ٌْ َت، َوَباِرْك لًِ ِفٌَما أَْعَط ٌْ َتَولّ

ِعّز َمْن  ٌَ َت َوال  ٌْ ِذّل َمْن َواَل ٌَ َك، َوإِّنُه ال  ٌْ ٌُْقَضى َعَل َتْقِضً َوالَ 

تَ  ٌْ َت، َتَبارْكَت َرّبَنا َوَتَعاَل ٌْ .رواه أبو داود  ".َعاَد



كتب ودراسات 

مختارة

التربٌة 

االجتماعٌة فً 

القصة النبوٌة
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وآخرون





ْوم العَقَبةِ وما أدراك ما   ؟ٌَ



(م1998-1913)بنت الشاطئ 

مع المصطفى صلى ّللا علٌه وسلم

كلمة اقرأ

وجهت التارٌخ

وحررت اإلنسان

وصنعت أمة 

وقادت حضارة



دٌ – ٌُساعد أهله وٌقوم بخدمة نفسه بنفسه فهو ٌخٌط  دائماً كان ُمَحمَّ

كان بذلك ٌعلِّم المسلمٌن أهمٌة . ثوبه، وٌخصف نعله، وٌحلب شاته

.تبنً األخالق األكثر أَدباً واحتراماً فً تعاملهم مع النِّساء

http://www.amazon.com/gp/reader/0062508865/ref=sib_dp_pt


Eugenie Potter  

I occasionally still dip into your 
dissertation to remind myself of certain 
aspects of hadith literature. In 
fact, your work has been a source of 
comfort to me.... I look to the humane 
and compassionate aspects of Islam…



كتب مختارة
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جاسم ملك. د، مفكرة صناع النجاح



المباركٌة ثمرة 

االحتفال بالمولد النبوي



ولو بشّق تمرة

 محمد ٌونسالبروفٌسور 

.صفٌة خاتون •

 Grameen Bank بنك جرامٌن أسس•

.الجائزة•

.أوبرا–كوفً •

اَر َوَلْو ِبِشّق : "قال رسول ّللّا صلى ّللّا علٌه وسلم• قُوا النَّ اتَّ

َبةٍ  ٌِّ ِجْد َفِبَكلَِمٍة َط ٌَ  ".َتْمَرٍة، َفَمْن َلْم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86


دورنا الرٌادي

.االخالص•

.التفاؤل•

.إرادة المبادرة•

.الوحدة•

.دقة اختٌار التخصص•

.الهمة العالٌة والنهم العلمً•

.الوقت•

.البحث•

.التدبر•

.التوازن•

(.الشفع والوتر)الزاد اإلٌمانً •

.المراجعة الذاتٌة•
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.مفكرة صناع النجاح. جاسم ملك . د•

  .صلى ّللا علٌه وسلم  مواقع مصورة من سٌرة المصطفى. بدر الرخٌص . د•

.محمد الناصري: تنسٌق . عبدالمحسن القصار: تصوٌر 

.قصص رواها الرسول صلى ّللا علٌه وسلم. بدر ملك. د•

.المستدرك على الصحٌحٌن .إلمام محمد بن عبد ّللا الحاكم النٌسابوريا•


