
  التفوق الحضاري مع تذكر نعم هللا

 دروس ملكیة من سورة النمل: 
 

 القائد )1
 المأل )2
 الجنود  )3
 الناس  )4
o  لغیره. القائد دائم النظر في أمور المأل، والجنود والناس ولم یتركھم 
 

 الصفات: 
	القائد صفات  

 
 العلم  )1

a. (16) الطیر)منطق الدنیا ( علم  
b.  (42) (15) آتینا)علم رباني ( –الدین علم  
c.  (19)علم من اآلخرین 

 
 لكل شيء الشكر  )2

 
I.  تعالىهللاحمد   

 (36-16-15)نعم الماضیة  §
 شكر العلم  •
 شكر الموھبات الشخصیة •
 شكر الدنیا •

 
  نعم الحاضرة §

 (42)نعم طلبتھا  •
 (19)نعم لم تطلبھا  •

 



II. (29 - 44 – 19)ب اسبالشكر لأل 
 

 االیمان والتوحید  )3
 

 )19) (27() 26() 25(الثقة تأتي من االیمان  -
 
 مخاطبة الناس )4

 
  (16) اتصال مباشر )1
 (16)تواضع  )2
 (16)لغات مختلفة  )3
 (16)نسب النعمة الى هللا  )4
 (19) (38)االحترام  )5
 (18) األعذار )6
 (18)حسن الظن  )7
 (21) (20)التتھم بدون دلیل  )8
 (27)االیجابیة  )9

 
 الشدة والحزم  )5

 
 مواقع الحزم والشدة للقائد:  -

 (20) من غیر عذر الغیاب .1
 (37) )21العقاب ( .2
 (21)معرفة الحدود  .3
 (27)الثبات على المبدأ  .4
 (36) (42)الفخر بنعمة هللا  .5
 (21)التحذیر من مخالفة القوانین  .6
 (38)إعطاء المھام للتحدي  .7
 (27) (41) (35)االختبار  .8
 الشدة مع النفس  .9

 (40) (19)لتفكر واالعتبار ل مع النفسالخلوة  §
 (44)ل التحدیات مع التقوى وقب §
 العبادة  §



 العدل  )6
 (22)العدل وإعطاء الفرص  .1
 (41) (27)التحري  .2
  (41)في إعطاء األوامر  .3

a.  األوامر للجنود یجب أن تكون مفصلة مع شرح السبب 
b.  األوامر لغیر الجنود یكون بإحسان 

 (19) (18) (40)توازن ال .4
i.  في القول 
ii. والفعل 

 القول یساوي الفعل  .5
 

 التنظیم )7
 المرن تحكم ال .1
 قائد لكل مجموعة  .2
 معرفة كل األفراد  .3
 التفقد  .4
 المسؤولیة  .5
 األمر بالتفصیل  .6
 الجدول .7

 
 اتخاذ القرار  )8
 عدم العجلة وال مماطلة  .1
 الطوارئ  .2
 الشورى  .3
 اشعارھم بأھمیتھم  .4
 التنفیذبعد القرار علینا  .5
 الحزم  – قرار بال ھوىاصدار ال .6
 ال تقل ال  .7
 التأكید  .8

 
 ضبط النفس )9
 

 التواضع )10



التواضع لیس ذل النفس أمام الناس بل ھو ذكر نعم هللا علیك  -
 وتعلق الناس بخالقھم ولیس بك.

 
 الثقة بالجنود  )11

 
 العرض  –التقدیم  )12

 

 الصفات: 
	 المألصفات  

 
 احترام القائد  )1
 المھمات  )2

a.  العلم 
b. القوة 
c. األمانة  

 الجنسیات  –اختالف القدرات  )3
 ھدف واحد  )4

 

	الصفات: 
	لجنود اصفات  

 
  التنظیم )1
  االحترام )2

 اتباع القوانین  -
 عدم فعل ما یزعجھم (فمكث غیر بعید)  -
 توضیح األسباب عند عندم اتباع القوانین  -

 االھتمام )3
 التواصل )4

 التواصل المباشر مع القائد -
  دلیل وبرھان عدم االدعاء من غیر  -
 االشاعات تدمر المجتمعات -



 توسط بین الجنود اآلخرین والقائد (عدم الوساطة)عدم ال   -
 اآلخرین  یعلم قبلالقائد یجب أن  -
 على الجنود إعالم القائد بتقریر واضح   -
 على الجنود إعطاء الحلول  -

  الثقة )5
-  oالثقة تأتي باإلیمان با 

 

	الصفات: 
 الناسصفات  

 
 الجماعي العمل )1
  سمعنا )2
  اطعنا )3
  االحترام )4
  الشكر )5

 من الشكر عدم التشكي  -
  :االخرین مع )6

 األعذار  -
 االحترام  -

 


