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شهر
جمادى�األولجمادى�األول

خلق
التواضع�والشکر

(التواضع�و�عکسه)



to-do-list

سثم الائاعغ �قطعر الحثخغئ اطام اقخرغظ

بظغئ طراساة طحاسرعط و الاعاضع

ÊÏ»öaÏnæa@�a@∂g@’‹©a@kyc

14431443

األحد

األول11
جمادىجمادى
األول

جمادى�األولجمادى�األول

االسبوع�(1)
التواضع



ساطض  جمغع الظاس برشص و لغظ
دون تفرصئ رغط إخاقشاتضط

to-do-list

14431443

األثنین
جمادى22جمادى
األولاألول

Í�À@á‰«@…–mãÌ@�@LÈ�–„@á‰«@…õnÌ@�@Âfl

االسبوع�(1)
التواضع



to-do-list

 البظاء سطى اقخرغظ

ÜÏ€a@lb�n◊aÎ@á�a@l˝nua@…öaÏn€a

14431443

الثالثاء

جمادى33
األول
جمادى
األول

االسبوع�(1)
التواضع



14431443

األربعاء

األول44
جمادىجمادى
األول

تصئض الظصث طظ اقخرغظ
و اقساراف �لثطأ

to-do-list

�b„bÓyc@ıb‰Æ¸a@ÊÎÜ@�b»€a@aâÁ@¿@“Ï”Ï€a@›Ózn�Ì

االسبوع�(1)
التواضع



14431443

الخمیس

األول55
جمادىجمادى
األول

اضاإ أضبر حغء سةئك غش ثعا الفغثغع

to-do-list

ÏÌáÓœ@áÁbí@
@

االسبوع�(1)
التواضع



14431443

الجمعۀ

األول66
جمادىجمادى
األول

to-do-list

ÚÓ‰À¸a …�a
 

حارك أخثصائك ثعه اقغظغئ

االسبوع�(1)
التواضع



14431443

السبت

األول77
جمادىجمادى
األول

to-do-list

Èi@…öaÏnÓ€@�rÿ€a@Ÿ‹n∫@â€a@ÏÁ@…öaÏnæa@òÉì€a

 ضع تةث ظفسك حثص طاعاضع؟

االسبوع�(1)
التواضع



14431443

األحد

األولاألول8جمادىجمادى8

تثضر طخغر ضض المشرورغظ
الثغظ ظظعا أظعط اطاطضعا السالط بصثراتعط وإط�ظغاتعط

... 
وتأطض السزئ المرجعة طظ الاثطغ سظ ثعه الخفئ

طبق اصرأ سظ صخئ شرسعن 

to-do-list

∂b»m@�a@fib”^@
\�◊@Âfl@Újy@fib‘rfl@Èj‹”@¿@Êb◊@Âfl@Ú‰ßa@›ÇáÌ@¸

Hملسو هيلع هللا ىلص@�a@fiÏ�äI

االسبوع�(2)
التکبر



14431443

األثنین

األول99
جمادىجمادى
األول

تساطض طع طساع�ت طةامسغئ بسغطئ
جعاء سطى طساعى الاسطغط أو المادة

تاى ظضسر التاجج الظفسى
الثى غتعل بغظظا وبغظ الاساطض طع ا�خرغظ

to-do-list

aÏ»öaÏm@Êc@ �Ô€g@ÛyÎc@�a@Êg^
\áyc@Û‹«@áyc@ÔÃjÌ@¸Î@áyc@Û‹«@áyc@ãÉ–Ì@¸@Ûny

Hملسو هيلع هللا ىلص@�a@fiÏ�äI

االسبوع�(2)
التکبر



14431443

الثالثاء

األول1010
جمادىجمادى
األول

to-do-list

Ÿ‹ñc@kÓ†@Îc@ �Ÿ€bfl@Îc@ �Ÿ€b‡°@ãÇb–m@¸
aâÁ@Âfl@ıÔí@ �…„bñ@o„c@ �o�‹œ

 ضطما حسر� بسزمئ صثرتظا غةإ
 أن ظاثضر صثرات ا�خرغظ الاى

 تفعق وتامغج سظ صثراتظا،
 وبسغثا سظ ضض ذلك ظاثضر صثرة

وسزمئ ا� سج وجض

االسبوع�(2)
التکبر



14431443

األربعاء

األول1111
جمادىجمادى
األول

to-do-list

cã€bi@sjìn€aÎ@LäÎãÃ€a@LÜb‰»€a@ZÚq˝q@ıbjÃ€a@›ˆ¸Ü

ق تاضئر سطى  الظخغتئ

اقجاماع لظخائح الضئار وأختاب الثئرة

واقباساد سظ سثم اقساراف �لمحضطئ

 الاى ظساظى طظ� 

االسبوع�(2)
التکبر



14431443

الخمیس

جمادى1212
األول
جمادى
األول

الاصرب طظ ا�
 و الصغام بئسخ افسمال الثغرغئ

to-do-list

@ �fib �fl@ �Â�fl@ �Ú�” �á �ñ@ �o �ó�‘�„@b �fl
a ��� �«@ ��̧ �g@ �Ï

�– �»�i@a �á�j �«@
� ���a@ �Üa �å@b �fl �Î

� ���a@ �È�»�œ �ä@ ��̧ �g@ �
���@ �á �y�c@ �… �öa �Ï�m@b �fl �Î Hملسو هيلع هللا ىلص@�a@fiÏ�äI

االسبوع�(2)
التکبر



14431443

الجمعۀ

األول1313
جمادىجمادى
األول

اضاإ خمج سغعب
 الاغ لثغك تسسى لاختغت� 

to-do-list

\äÎãÃ€aÎ@�–‰€bi@Òáˆa�€a@Ú‘r€a@µi@ �Òã»í@⁄b‰Á^

االسبوع�(2)
التکبر



14431443

السبت

األول1414
جمادىجمادى
األول

أساثر سظ أخطاء
صمئ ب� لحثص خقل اق�م الماضغئ

to-do-list

bË‰«@bÁ�‰fl@Ÿ�–„@Ùãm@Êc@ıb�Ç˛a@�áœc

االسبوع�(2)
التکبر



14431443

األحد

األول1515
جمادىجمادى
األول

to-do-list

…�‘æa@aâÁ@áÁbí

اضاإ أضبر حغء سةئك غش ثعا الفغثغع

االسبوع�(3)
الشکر



14431443

جمادى
األثنین
األولاألول1616جمادى

اجةث جةثة حضر �
سطى الظسط الاغ اظسم� سطغك

to-do-list

@H �áÌ �á �ì�€@Ô�ia �â �«@ ��Ê�g@
� �� �ã �–
�◊@Â�̃ �€ �Î@ �·�ÿ��„ �áÌ �å

� �̨ @ � �� �ã
�ÿ �í@Â�̃ �€@ �· �ÿ��i �ä@ �Ê ��à

�d�m@ �à�g �ÎI@@

HÚÓ„eã”@ÚÌeI

االسبوع�(3)
الشکر



14431443

الثالثاء

األول1717
جمادىجمادى
األول

  جاسث حثص بسطط تسطماه بثون طصابض

to-do-list

È‹u˛@o�j �Á �Î@b‡Óœ@·�»��‰€aÎ@LkÁaÏæa@fib‡»n�a@ �̧ g@ãÿì€a@bflÎ

االسبوع�(3)
الشکر



14431443

األربعاء

جمادى1818
األول
جمادى
األول

احضر ا�
 ضض غعم سطى الظسط الاغ لثغك

to-do-list

ÚÓ‰Àa@…�a

االسبوع�(3)
الشکر



14431443

الخمیس

األول1919
جمادىجمادى
األول

اخرج خثصئ
بظغئ حضر ا� سطى ظسمئ المال

to-do-list

⁄b�«c@Âfl@Èi@Ôó»m@¸c@ıb�»€a@Û‹«@ãÿì€a

االسبوع�(3)
الشکر



14431443

الجمعۀ
األولاألول20جمادى20جمادى

اجاثثم ظصطئ تألصك
غش طساسثة اقخرغظ

طبق خرج تاجئ تطعة سظثك
طظ خقل حغء طاغمج شغه

to-do-list

ıãæa@‚bÌc@�Ç
@ãÿì€a@ÈÓœ@ÂËmäaÎ@Lãu˛a@ÈÓœ@k�nyaÎ@Lã�õæa@ÈÓœ@tbÀc@bfl

االسبوع�(3)
الشکر



14431443

السبت

األول2121
جمادىجمادى
األول

سئر قطاظاظك و حضرك
قتث اصاربك طظ خقل..

ز�رة /ط�لمئ تغطغفعن /او ضطمئ ذغئئ

“Îã»fl@ÈÓ€a@…‰ñ@Âfl^
a�Ç@�a@⁄a�u@È‹«b–€@fib‘œ
\ıb‰r€a@¿@Õ‹ic@á‘œHملسو هيلع هللا ىلص@�a@fiÏ�äI

to-do-list

االسبوع�(3)
الشکر



14431443

األحد

األول2222
جمادىجمادى
األول

to-do-list

⁄ã†aÏÇ@kn◊c

اضاإ طعصش
صثطئ طسروف لط تظازر شغه طسروف طظ اتث

االسبوع�(4)
الجحود



14431443

األثنین

األول2323
جمادىجمادى
األول

to-do-list

⁄ã†aÏÇ@kn◊c

اضاإ سظ
 ز�رتك قصاربك و طحاسرك لعط

االسبوع�(4)
الجحود



14431443

الثالثاء

األول2424
جمادىجمادى
األول

to-do-list

⁄ã†aÏÇ@kn◊c

اضاإ طعصش
تساططئ شغ� طع احثاص بطرغصئ تسظئ

االسبوع�(4)
الجحود



14431443

األربعاء

األول2525
جمادىجمادى
األول

to-do-list

⁄ã†aÏÇ@kn◊c

اضاإ سظ
 الظسط الخشغرة المعجعدة غش تغاتك الاغ ق تحسر ب�

االسبوع�(4)
الجحود



14431443

الخمیس

األول2626
جمادىجمادى
األول

to-do-list

⁄ã†aÏÇ@kn◊c

 تثضر غعم
 طرضئ شغه و اضاحفئ طظ خقلئ صغمئ الختئ

االسبوع�(4)
الجحود



14431443

الجمعۀ

األول2727
جمادىجمادى
األول

to-do-list

⁄ã†aÏÇ@kn◊c

 تثغض ظفسك �لختراء
و اذضر طا عغ اقطعر الاغ صث تفاصث�

لاصثر اعمغئ ثعه الظسط غش تغاتك

االسبوع�(4)
الجحود



جمادى

1443

جمادى

1443

السبت

األولاألول2828

to-do-list

⁄ã†aÏÇ@kn◊c

االسبوع�(4)
الجحود

�شأ ظفسك
لاصثغرك و اطاظاظك لعثه الظسط و طسرشاك لغ�



14431443

األحد

األول2929
جمادىجمادى
األول

to-do-list

�›uÎ@ ��«@’€b©a@bËi@ŸÓ‹«@ �Âfl@�€a@Ú‡»‰€a@ã◊âm@L�bjó€a@¿@¡‘Ón�m@bflá‰«

ÂÌãÇ˛a@k±@�bj‹”@Ÿ‹n∏@o€å@¸@Lãÿ–m@L�–‰nm@LÒbÓ®a@áÓ”@Û‹«@o€å@bfl

االسبوع�(5)
الجحود

ردد بسث ا�جاغصاظ طئاحرة
" التمث � الثي أتغا� بسث طا أطاتظا وإلغه الظحعر "

و أحضر ا� سطى ظسمئ التغاة



14431443

األثنین

األول3030
جمادىجمادى
األول

to-do-list

\tázœ@Ÿiä@Ú‡»‰i@bflc@Î^

االسبوع�(5)
الجحود

خار خمسئ ظسط
طظ الاغ إضاحفا� جابصا

 و حارض� غش طةمعسئ
Facebook



شهر
جمادى�األولجمادى�األول

خلق�التواضع�والشکر�(التواضع)

التواضع�مع�النفس

التواضع�فی�الطریق�إلى�اهللا

التواضع�مع�الحیاة

:أکثر�تمرین�ساعدنی

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 8 � 9 � 1 0

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 8 � 9 � 1 0

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 8 � 9 � 1 0



اإلنجازات
الصغیرة

الصحۀ الروحانیات الحیاة
العملیۀ

الحیاة
االجتماعیۀ

صلۀ الرحم

حسن الجیرة

وقت لطیف مع األصدقاء

الصلوات فی وقتها

الذکر یومیًا
(لمدة ال تقل عن عشرة دقائق)

المداومۀ على شربصدقات بأي شکل
المیاه یومیًا

النوم لمدة 8-6 ساعات

التفکر, التأمل

تعلم شیء جدید

نقل معرفۀ لألخرین

الترکیز اثناء العمل/الدراسۀ


