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 لثانيمراجعة الفصل الدراسي ا

 مادة الرتبية اإلسالمية

ات  )للصف السابع  اي  هج  الكف 
 (من 

 م2018-2017العام الدراسي : 

:رئيسة القسم

مر .أ  
ي  الش 

ي  أ مان 
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مري  
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ي  العن  .أ  
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ي  ت  ر 

 املراجعة ال تغني عن الكتاب املدرسي.  مـالحـظـة:
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   *الدروس املقررة للصف السابع للفصل الدراسي الثاني :            

 موضوع الدرس
 

 الصفحة المجال

هم السلامإيماني بالرسل -1  
علن

 21 العقيدة وصفاتهم. 

 33 الحديث على األنبياء السابقين. ملسو هيلع هللا ىلصفضل رسولي محمد   -2

 42 السيرة   ملسو هيلع هللا ىلص مراحل دعوة رسولي -3

 55 السيرة إلى الحبشة.  ملسو هيلع هللا ىلصهجرة صحابة رسولي  -4

 64 الفقه صالتي في وقتها. -5

 72 التهذيب أصون لساني عن الكذب.-6

 79 التهذيب أحافظ على أسرار اآلخرين.-7

الثقافة  أخطط لوقتي. -8
 اإلسالمية

88 

هم السلام.أصدق بمعجزات أنبيائنا -9  
علن

 106 العقيدة 

 116 العقيدة ملسو هيلع هللا ىلصأصدق بمعجزات رسولي -10

الحديث  إسالمي دين اليسر.-11
 الشريف

125 

 132 السيرة ومحن السنة العاشرة من البعثة.  ملسو هيلع هللا ىلصرسولي -12

 139 الفقه سجود السهو.-13

 149 التهذيب أتخلق بالعفو والصبر.-14

 158 التهذيب أتخلق بالعدل والشجاعة.-15

الثقافة  حريتي مكفولة في اإلسالم.-16
 االسالمية

169 

 



 

3 
 

 *األحاديث املقررة للصف السابع للفصل الدراسي الثاني :              

 الصفحة الـــــــــحـــــــديــــــــــث

ي  ألله عن عائشة -1
ها رض 

من نبي  ما يقول : ) ملسو هيلع هللا ىلص  أنها قالت : سمعت رسول هللا عن 

 (.آلخرةا والدنيا بين  خيرإال يمرض 

25 

 67 (ذكرها عنها فكفارتها أن يصلها إذا نام صالة أو نسيمن ):ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول هللا -2

ه عن عبد هللا بن مسعود-3 ي  ألله عن 
 البريهدي إلى  الصدقإن قال: ) ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  رض 

يهدي إلى  الكذبوإن  صديقاحتى يكون  ليصدقوإن الرجل  الجنةيهدي إلى  البروإن 

 ( كذاباحتى يكتب عند هللا ليكذب وإن الرجل  الناريهدي إلى  الفجوروإن  الفجور

73 

فيما أفناه عمره عن يسأل ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى  ):ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول هللا -4

 (فيما أباله جسمهمن أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن ماله فعل وعن  افيمعلمه وعن 

89 

فإن هللا ال يمل حتى تملوا وإن تطيقون  ماعليكم من األعمال ) :ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول هللا -5

 (قلوإن  دووم عليه ماأحب األعمال إلى هللا 

127 

 واستني والناس  كذبنيإذ  صدقتنيالناس وكفر بي إذ  آمنت بي)  :ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول هللا-6

 (النساء أوالد حرمنيولدها إذ  عز وجلهللا  رزقنيالناس و حرمنيبمالها إذ 

133 

أربعا أم ثالثا أحدكم في صالته فلم يدر كم صلى  شكإذا : ) ملسو هيلع هللا ىلص   قال رسول هللا -7

خمسا  كان صلى قبل أن يسلم فإنسجدتين ثم يسجد ما استيقن فليطرح الشك وليبين على 

 ( ترغيما للشيطانله صالته وإن كان صلى إتماما ألربع كانت شفعن 

139 

ه عن أبي هريرة -8 ي  ألله عن 
ثالثة ال ترد دعوتهم : ) قال: ملسو هيلع هللا ىلصقال قال رسول هللا  رض 

يرفعها هللا فوق الغمام وتفتح لها أبواب  دعوة المظلومو الصائم حين يفطرو اإلمام العادل

لالسماء ويقول الرب   (بعزتي ألنصرنك ولو بعد حين:  عر  وج 

159 
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بعث في كل أمة رسوال  عز وجلهو التصديق الجازم بأن هللا *معنى اإليمان بالرسل الكرام : 

 دعوهم إلى عبادة هللا تعالى.منهم ي

 يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا دون تفريق .*حكم اإليمان بالرسل عليهم السالم: 

 *األمور التي تفرد بها األنبياء والرسل عليهم السالم دون سائر البشر:

 

هم *صفات الرسل الكرام   
علن

 :        السلام

                                   

 

هم السلام*وظائف الرسل الكرام   
علن

:  

 

 

 زيادة وال نقصان.بيان األوامر والنواهي من غير *مالمقصود بالتبليغ؟ 

هم السلام*واجبنا تجاه الرسل واألنبياء   
علن

: 

 

 

أحياء في قبورهم وال
تأكل األرض أجسادهم

تنام أعينهم وال
تنام قلوبهم

العصمة
م تخييره
عند 
الموت

الوحي
ويقبرون 

حيث 
يموتون

الذكورة الصدق واألمانة الفطانة

طاعتهم وعدم مخالفتهم
التصديق بكل 

ماجاؤوا به
اإليمان بهم من 

غير تفريق

هم السلامإيماني بالرسل  - 1  
 وصفاتهم علن

 الذكاء وسرعة البديهة

 التبليغ
إصالح 

النفوس 

 وتطهيرها

الدعوة إلى هللا  إقامة الحجة

 والتبشير واإلنذار
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ه*عن أبي هريرة  ي  ألله عن 
أعطيت جوامع فضلت على األنبياء بست : قال: )  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  رض 

الغنائم وجعلت لي األرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي 

 (كافة وختم بي النبيون

ل*المميزات التي أعطاها هللا  هموفضله بها على سائر األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلصلنبينا محمد  عر  وج   
علن

 السلام: 

 

                        المعاني الكثيرة.يتكلم بالكالم القليل يجمع به                            

 ماأخذه المسلمون من الكفار نتيجة القتال كاألموال واألسلحة.                            

 آخر األنبياء وال نبي بعده حتى تقوم الساعة .                            

 كانت تحرق غنائمهم بنار من السماء.؟ األمم السابقةبخالف  أحلت الغنائم للمسلمين فقطعللي:*

ألن األصل في األرض أنها طاهرة بخالف األمم ؟ المسلم أينما تدركه الصالة يصلي عللي: *

 .السابقة فإنه اليجوز لهم أن يؤدوا العبادة إال في أماكن محدودة ومخصوصة

فإن دعوتهم كانت خاصة  األنبياء السابقين بخالفإلى الناس كافة  ملسو هيلع هللا ىلص*بعث نبينا محمد 

 بأقوامهم.

اسالمههجرية7 شهرتهأبو هريرة
عبدالرحمن بن 
صخر الدوسي

اسمه

أعطيت 
جوامع 

الكلم نصرت 
بالرعب 

مسيرة شهر

أحلت لي 
الغنائم

جعلت لي 
األرض طهورا 

ومسجدا

أرسلت إلى 
الخلق كافة

ختم بي 
النبيون

 على األنبياء السابقين ملسو هيلع هللا ىلصفضل رسولي محمد -2

 جوامع الكلم

 الغنائم

 خاتم
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 حفظا للدعوة من بطش المشركين.سرية؟ *لماذا كانت الدعوة في البداية 

 النخبة األولى للدعوة: ملسو هيلع هللا ىلص*معايير اختيار الرسول 

 *السابقون األولون إلى الدعوة :

ه*ماهو دور أبي بكر الصديق  ي  ألله عن 
 في الدعوة السرية ؟ رض 

 بمجرد اسالمه أسرع إلى نشر الدعوة بين أصحابه فأسلم على يديه :

 

 دار األرقم بن أبي األرقم ؟ ملسو هيلع هللا ىلص*عللي : اختيار النبي 

 بمن أسلم. ملسو هيلع هللا ىلصلتكون أول مركز دعوي إسالمي يجتمع فيه الرسول 

 فردا 40؟ *كم كان عدد المسلمين

 ( على ماذا تدل هذه اآلية ؟فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين*قال تعالى :)

 أن يصدع بالحق وأن يبدأ بدعوة أهله وعشيرته. ملسو هيلع هللا ىلصعلى أمر هللا تعالى لرسوله 

 جبل الصفا ؟  ملسو هيلع هللا ىلصالجبل الذي صعد عليه الرسول اسم  ما*

المتصفون باألمانة 
والمسؤولية

ةأصحاب العقول الراجح أهل الثقة من المقربين

زيد بن
حارثة 

ه ي  ألله عن 
رض 

من 
الموالي

علي بن 
أبي طالب

ه ي  ألله عن 
رض 

من 
الصبيان

أبو بكر 
الصديق

ه ي  ألله عن 
رض 

من 
الرجال

خديجة 

ها
ي  ألله عن 

رض 

من 
النساء

خال النبي

ملسو هيلع هللا ىلص  

سعد بن أبي وقاص

ابن عمته 
صفية بنت 
عبد المطلب

الزبير بن 
العوام

عثمان بن 
عفان

 ملسو هيلع هللا ىلصمراحل دعوة رسولي -3
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 أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ *من القائل ؟ )

 بداية الدعوة الجهريةالمناسبة :  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول القائل :  (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد )

ه صلي أللهحين صعد الرسول المناسبة :  أبو لهب؟( القائل :  تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا) على  وسلم علن 

 .جبل الصفا ليدعوهم

 فيمن نزلت هذه اآليات: ( تبت يدا أبي لهب وتب ماأغنى عنه ماله وماكسبقال تعالى : )

 .دفاعا من هللا تعالى عن نبيهالمناسبة : أبو لهب  

 *خصائص مرحلة الدعوة الجهرية:

 

 *أنواع اإليذاء واألساليب التي اتبعها المشركون في محاربة الدعوة:

 

االيذاء المادي

ملسو هيلع هللا ىلصماتعرض له النبي 

-الخنق-األوساخ-وضع األشواك)
القتل أو الحبس أو النفي

ماتعرض له الصحابة

هم
عن 
ي  ألله 

رض 

(التعذيب-القتل)

اإليذاء الشامل 

(المقاطعة العامة)

االيذاء المعنوي

يالضغط النفس

االتهام بالباطل
ةوتشويه الحقيق

االعراض عن 
االستماع للدعوة

التفاوض 
والمساومة

 اإلعراض عن المشركين وعدم مقاومتهم كافة إعالن الدعوة للناس
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 ( فه أحالمنا وضلل آبائنايا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وس*من القائل : ) 

 اليقاف الدعوة. منهممحاولة المناسبة :  بي طالبأللمن قيلت:  وفد من أشراف قريشالقائل: 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص*لماذا كان يحاول  المشركون التشويش والتصفيق عند رؤيتهم للنبي 

 حتى ال يسمعوا القرآن الكريم خوفا من تأثيره عليهم.

 (قل ياأيها الكافرون ال أعبد ماتعبدون وال أنتم عابدون ماأعبدقال تعالى : )

بأن يعبدوا هللا عز وجل يوما وأن  ملسو هيلع هللا ىلصلتفاوض المشركين مع الرسول *ماسبب نزول اآليات؟  

 آلهتهم يوما . ملسو هيلع هللا ىلصيعبد سيدنا محمد 

( وكانت تضع وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد*نزلت فيها هذه اآليات : )  

 (أم جميل زوجة عمه أبو لهبوعلى بابه ليال. هي:   ) ملسو هيلع هللا ىلصاألشواك في طريق الرسول 

  :  ملسو هيلع هللا ىلص*من أنواع األذى المادي الذي تعرض له الرسول 

 أنه قام بعض كفار قريش بوضع سال الجزور وفرث األنعام على ظهره وهو ساجد أمام الكعبة.-

 ي إلى أن جاءه أبو بكر ومنعهم .وهو قائم يصل ملسو هيلع هللا ىلصخنق الرسول حاول المشركون -

هأبو بكر الصديق ( القائل: أتقتلون رجال أن يقول ربي هللا من القائل : ) ي  ألله عن 
    رض 

 ملسو هيلع هللا ىلص.حين حاول المشركون خنق الرسول المناسبة:

 في دار الندوة ؟  اإلسالمية*أين اجتمع المشركون ليتشاوروا في أمر الدعوة 

 الحبس أو االغتيال أو النفي.*ماهي الوسائل التي فكروا فيها ؟ 

  على قتله شريطة اشتراك شبان من مختلف بيوت قريش .*على ماذا اتفقوا ؟ 

 حتى يتوزع دمه فال يستطيع بنو هاشم المطالبة بدمه.لماذا؟ 

هم*من أنواع األذى المادي الذي تعرض له الصحابة 
عن 
ي  ألله 

( للتعذيب بن األرت خبابتعرض )-:  رض 

 حتى ظهرت اآلثار على جسده .

 األب ياسر واألم سمية. (ألسرة عمار بن ياسر)قتلهم  -
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علقوا صحيفة المقاطعة بالكعبة وفيها أنهم اليتزوجون منهم *كيف قاطع كفار قريش المسلمين؟

 .وال يزوجونهم واليبيعون لهم شيئا وال يشترون منهم 

 في أي وقت كان يتاح لهم االختالط بغيرهم من الناس؟ * سنوات 3*كم كانت مدة المقاطعة؟ 

 .لوفود العرب لمكة  لزيارة البيت الحراملماذا؟ في األشهر الحرم 

 *من هم الذين تعاهدوا على نقض الصحيفة رغم اعتراض أبو جهل؟

دي المطعم بن ع –زهير بن أمية بن المغيرة المخزومي  -بن عمرو بن الحارث العامري   هشام

 األسود بن عبد المطلب بن أسد  –أبو البختري ابن هشام  –بن نوفل بن عبد مناف 

طلبوا منهم العودة إلى منازلهم وأرادوا م إلى بني هاشم وبني عبد المطلب(؟ *عللي : )خروجه

( وهي فاتحة ماكانت تكتب باسمك اللهمشق الصحيفة فوجدوا األرضة قد أكلتها إال جملة : )

 قريش.

 نتائج الدعوة الجهرية:*ماهي 

 اإلعالن عن الدعوة اإلسالمية للناس عامة. -1

 إسالم بعض رجاالت مكة وإعداد كوكبة من المؤمنين الصادقين.-2

 إظهار الشعائر اإلسالمية على مرأى ومسمع من الناس.-3

 

  للمسلمين بهالهجرة إلى الحبشة(  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص) أذن الرسول *عللي :

 بسبب العذاب واالضطهاد الذي حل بهم.

 (النجاشيلعدالة ملكهم )للحبشة؟  ملسو هيلع هللا ىلص*ماسبب اختيار الرسول 

 لخامسة من البعثة .في افي أي سنة كانت الهجرة ؟ * 

 

 

 إلى الحبشة ملسو هيلع هللا ىلصهجرة صحابة رسولي -4
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 *قارني بين الهجرة األولى والثانية للحبشة:

 الهجرة الثانية الهجرة األولى وجه المقارنة

 18 4 عدد النساء

 83 12 عدد الرجال

 جعفر بن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود عثمان بن عفان  القائد

 ضمان سالمة المهاجرين.-1 اآلثار

ممارسة الشعائر الدينية بأمن -2

 وأمان.

تعرف أهل الحبشة على الدين -3

 الجديد.

والصبر على البالء تمسك المسلمين بدينهم -1

 وفراق األهل والوطن.

بالطمأنينة على أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصشعور الرسول -2

 وهم في الحبشة.

الهزيمة المعنوية لقريش بعد فشلهم في -3

 استرجاع المسلمين من النجاشي.

 اسالم النجاشي ملك الحبشة.-4

هزوجة عثمان بن عفان * ي  ألله عن 
 ( ملسو هيلع هللا ىلصرقية بنت النبي التي هاجرت معه إلى الحبشة هي: ) رض 

 ألنه أشيع أن أهل مكة أسلموا ..   ؟عللي رجوع المهاجرين إلى مكة 

 ألن قريش كانوا يريدون تعذيبهملماذا ؟     ال هل كان هذا الخبر صحيح؟ 

 قريش تيقظت وقررت منع المسلمين.ألن عللي )) كانت الهجرة الثانية أشق )أصعب(من األولى ((

إلى وحملتها هدية فاخرة  (عبدهللا بن أبي أمية(و) عمرو بن العاصكونت قريش وفداً من ) عللي

 .ليردوا المهاجرين إلى مكة  الملك النجاشي وإلى وزرائه؟؟

 ((أنتمإن ناساً من سفهائنا فارقوا دينهم وجاؤوا بدين جديد  ال نعرفه نحن وال )) ؟ من القائل*

 حين أرادوا ارجاع المسلمين اجبارا إلى مكة المناسبة ؟للنجاشي ووزرائه  ؟ لمن عمرو بن العاص القائل :

 ((ي على من سوايال ، وهللا ال أسلم قوما جاوروني ونزلوا بالدي واختارون)) من القائل*
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 اجبارا إلى مكةأرادوا ارجاع المسلمين  املناسبة :  لوفد قريش ملن ؟   النجاشي القائل :

  النجاشي القائل؟  ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني وال دين أحمد من الملل من القائل*

 للتأكد من كالم وفد قريشاملناسبة : جعفر بن أبي طالبملن :

األرحام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع  نعبد األصنامأيها الملك كنا أهل جاهلية : من القائل ؟*

حتى بعث هللا إلينا رسوالً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته  ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف

 (نامشيئا ، ونخلع ما كنا نعبد من األص لتوحيد هللا وأن ال نشرك بهفدعانا 

 ردا على سؤاله عن سبب هجرتهماملناسبة    النجاشي ملن:  جعفر بن أبي طالبالقائل :

 هل معك مما جاء به عن هللا شيء ؟ ؟ القائل من*

 طلب النجاشي دليل على الدين الجديداملناسبة: جعفر بن أبي طالب ملن النجاشي

ه السلامإن هذا والذى جاء به عيسى ) من القائل* ( انطلقا وهللا ال أسلمهم إليكما أبداً ,يخرج من مشكاة واحدة علن 

 .حين اقتنع برد جعفر بن ابي طالب  املناسبة: لرجلي الوفد ملن النجاشي القائل :

 الحبشة اسالم النجاشي ملككان للحوار الذي دار بني النجاشي وجعفر بن أبي طالب مثرة عظيمة ماهي ؟*

 .    وهللا ما أدري بأيهما أفرح ؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر من القائل

 أبي طالب والمسلمين لمكة وقت فتح خيبرحين قدم جعفر بن  املناسبة  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 السنة التاسعة من الهجرة وصلى عليه الرسول صالة الغائب مىت تويف النجاشي ؟*
 

 أداء الصالة في وقتها.*ماأفضل األعمال عند هللا تعالى ؟ 

 صالتي في وقتها -5
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 *أوقات الصالة:

 

 *أوقات الصلوات الخمس:

 االضطراريالوقت  الوقت االختياري الصالة

 من اإلسفار البين إلى طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق إلى االسفار البين  الفجر

من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن  الظهر

 يصير ظل كل شيء مثله.

 بلوغ ظل كل شيء مثله

من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل  العصر

 .كل شيء مثليه

الغروب من اصفرار الشمس إلى قبيل 

 بزمن يكفي لآلدائها

 غياب الشفق األحمر .من غروب الشمس إلى مابعد الغروب بقليل المغرب

من غياب الشفق األحمر إلى آخر الثلث األول  العشاء

 .من الليل

من آخر الثلث األول من الليل إلى قبيل 

 طلوع الفجر

                                                          

                                                              

أوقات الصالة

وقت اضطراري

من هو الوقت الذي يجوز تأخير الصالة ل
عنده عذر كالنوم والمرض

وقت اختياري

(ميأث)هو الوقت المحدد شرعا لآلداء الصالة فيه 

من أخرها عنه بال عذر شرعي
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 *األحكام المتعلقة بأوقات الصالة :                                 

 *األوقات المنهي عن صالة النوافل فيها:

 

 

همعاذ بن جبل ( القائل: يارسول هللا وإنا لمؤاخذون بما نتكلم له؟*من القائل :) ي  ألله عن 
  رض 

 ( اللسان*ماأكثر مايدخل الناس النار؟ )من كون اإلنسان يؤاخذ بما يتكلم به. هتعجبلالمناسبة: 

 *مالمقصود بالكذب وماحكمه في اإلسالم:

 

حكم تأخير الصالة عن وقتها

من أخرها لغير عذر أثم إثما عظيما وعليه االستغفار والتوبة والندم)

(وقضائها

حكم من نام عن صالة أو نسيها

(من نسي صالة أو نام عنها وجب عليه أداؤها فور تذكرها)

حكم الصالة عند ظهور الفجر الكاذب

(من صلى الفجر عند ظهور الفجر الكاذب فصالته في غير وقتها)

بعد صالة الفجر
إلى ارتفاع 

الشمس قيد رمح

(دقيقة20-12بعد )

بعد صالة 
العصر حتى 
تغرب الشمس

عند قيام الشمس
وسط السماء 

ع برب)حتى تزول 
(ساعة

ت الكذب من كبائر الذنوب ومفتاح لكل الموبقا
.ومغالق لكل الخيرات

إلخبار بالشئ على خالف:الكذب هو
.ماهو عليه

 أصون لساني عن الكذب-6
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 *صور الكذب في حياتنا :

 

 

                

 *كيف أدرب لساني على تجنب الكذب؟

 

 

 الكذب؟ *ماهي ضوابط الحاالت التي يجوز فيها         *ماهي الحاالت التي يجوز لإلنسان أن يكذب فيها ؟

      

 

يحدث الرجل 
امرأته 
ليرضيها

في الحرب
ليصلح 

سبين النا

أن تكون هناك ضرورة وحاجة له أو 
.مصلحة محققة

ا أال يترتب على الكذب أمر محرم شرع
.أو ضرر

ية أن تكون الكذبة على قدر الحاجة الداع
.لها

لالكذب على هللا  ورسوله  عر  وج 

 ملسو هيلع هللا ىلص

 الكذب على الناس 

إلضحاك 

 الناس

المبالغة في 

اإلطراء 

 والمدح

في الحديث 

 بين الناس

شهادة 

 الزور
كذب التاجر 

في بيان 

 سلعته

ولو  أقول الحق

 كنت مازحا

أكثر من ذكر هللا 

 تعالى
أعود لساني على  أصاحب الصادقين

 الكلمة الطيبة
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 نشر السر وإذاعته بين الناس بالكتابة أو اإلشارة أو الكالم.*معنى إفشاء السر: 

هم*أقتدي بالسلف الصالح 
عن 
ي  ألله 

 في كتمان السر: رض 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من أقوال السلف والعلماء في كتمان السر:*

                

 أحافظ على أسرار اآلخرين -7

 من الرجال

 عبد الرحمن بن

 األسدي  جحش

 

 من النساء

هافاطمة 
ي  ألله عن 

 رض 

 من الصبيان 

هأنس  ي  ألله عن 
 رض 

ه والسلام*أرسل الرسول   صلي ألله وعلن 

عبد الرحمن بن سرية بقيادة 

وكتب له كتابا وأمره جحش 

أال ينظر فيه حتى يسير يومين 

ثم ينظر فيه فنفذ أوامر 

   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

عائشة رضي هللا عنها سألتها -

من بين  ملسو هيلع هللا ىلص)خصك الرسول 

نسائه بالسرار وسألتها ماذا 

فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص؟قال لك رسول هللا 

صلي ماكنت أفشي على رسول هللا 

ه  سره. وسلم ألله علن 

قال :  أنس رضي هللا عنهعن 

ه و سلم)أتى علي رسول هللا  وأنا  صلي ألله علن 

ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا 

فبعثني إلى حاجة فأبطأت 

)تأخرت( على أمي ، فلما جئت 

قالت: ماحبسك؟ قلت: بعثني 

إلى حاجة قالت:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 إنها سر.وماحاجته؟ قلت:

الحسن 

البصري 

 رحمه هللا 

ابن 

الجوزي 

 رحمه هللا
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 حكم إفشاء السر:ما *

 

 *ماهي أضرار إفشاء السر؟                                     

 

 *ماهي الوسائل المعينة لحفظ األسرار:                           

 

 

 

 أقسم هللا عز وجل بالوقت تأكيدا ألهميته وتعظيما لشأنه.*ماأهمية الوقت؟  

 

مستحب

ة إذا كان فيه مصلح•
.أو دفع ضرر

محرم

إذا كان فيه ضرر •
.على صاحبه

ز التعرض لسخط هللا ع
وجل وغضبه

فقدان الثقة فساد المروءة

ولتجنب الفض
مصاحبة 
الصالحين

ب المطالعة في كت
السلف الصالح 
واالقتداء بهم

محاسبة النفس

استثمار وتنظيم الوقت المتاح إلنجاز
.األعمال المطلوبة لهدف محدد

ذي الظرف الزمني الذي يؤدي فيه اإلنسان نشاطه ال
.يستفيد منه في حياته الدنيوية واألخروية

 أخطط لوقتي -8

 الوقت

 تخطيط 

 الوقت
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 *أقوال السلف عن الوقت:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 *ماهي أسباب التخطيط لوقتي ؟

 

 

 *ماهي خطوات تخطيط الوقت؟

 

تلك األشياء التي يترتب عليها ضياع الوقت دون إنجاز األعمال المطلوبة *مضيعات الوقت هي: 

 بكفاءة.

 *ماهي مضيعات الوقت؟

حجز وقت 
للطوارئ

إعداد 
موازنة 
للوقت

تدوين عدد 
الساعات والدقائق

تسجيل كل 
األعمال المراد 

.القيام بها

تحديد 
األهداف

الفوضى

سوء 
التنظيم

عدم وضوح 
الهدف

التسويف 
والتأجيل

قال ابن مسعود 

 : رضي هللا عنه

)ماندمت على 

شيء ندمي على 

يوم غربت شمسه 

نقص فيه أجلي 

 ولم يزد علمي(

قال ابن عقيل النحوي 

)إني ال يحل لي  رحمه هللا :

أن أضيع ساعة من عمري 

حتى إذا تعطل لساني عن 

مذاكرة ومناظرة وبصري 

عن مطالعة أعملت فكري 

في حالة راحتي وأنا 

 (مستطرح

قال يحيى بن محمد 

)والوقت رحمه هللا :

أنفس ماعنيت 

بحفظه.. وأراه 

أسهل ماعليك 

 يضيع(

قال الحسن البصري 

)أدركت رحمه هللا: 

ى أقوما كانوا عل

أوقاتهم أشد منكم 

حرصا على دراهمكم 

 ودنانيركم(

تحقيق 

 األهداف

توفير 

الوقت 

وإنجاز 

 العمل

القضاء 

 على الفراغ

تنمية 

ذاتي 

وتطويره

 ا

االستفادة 

 من حياتي
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 له في دعواه. هي أمر خارق للعادة  يظهره هللا تعالى على يد نبي من أنبيائه تصديقا؟ عرفي المعجزة *

 *خوارق للعادة ال تعد معجزة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *ماهي الحكمة من المعجزة :

 

هداية 
الخالئق

إنذار 
الكافرين 
وتنبيه 
الغافلين

تكريم 
الرسول 

هار وإظملسو هيلع هللا ىلص 
منزلته

إثبات صدق 
الرسول

ملسو هيلع هللا ىلص

إثبات قدرة 
هللا عز وجل 

 أصدق بمعجزات أنبيائنا عليهم السالم-9

اسم شامل لكل ما أعطاه اآلية :  

 .اهلل ألنبيائه للداللة على صدقهم

أما )املعجزة ( فهي تأتي من 

 .باب التحدي

فاسق مدع أمر خارق للعادة يظهر على يد *
 لأللوهية.

ماسيظهر على يد المسيح الدجال  مثال ذلك:
 .عندما يقتل شخصا ثم يحييه

 

يظهر على يد كاذب مدع  أمر خارق للعادة*
 للنبوة خالف مطلوبه.

ماحصل لمسيلمة الكذاب عندما مثال ذلك:
 .تفل في عين رجل قد رمدت لتبرأ فعميت

 

على يد بعض العوام تخلصا  أمر خارق للعادة يظهر*
 من شدة.

صعندما هاجرت أم أيمن حاضنة الرسول مثال ذلك:

ه وسلم فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة  لي ألله علن 
وجهدت فدلي عليها من السماء دلو من ماء فشربت 

 منه.
 

 المعونة

أمر خارق للعادة يظهره هللا عز وجل على *
 يد عبد صالح غير مدع للنبوة.

ماحدث للصحابي الجليل خبيب بن مثال ذلك:
عدي عندما كان أسيرا عند المشركين بمكة 
 .كان يجد عنده تعنبا فيأكله وليس بمكة عنبة

 

 الكرامة

 االستدراج اإلهانة
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 *بعض من معجزات األنبياء عليهم السالم:

 

 

 

                                                                      

      
ه السلام؟ *إلى أي قوم أرسل النبي صالح  .إلى ثمود علن 

 (واضحة بينة ال خفاء فيها)(  مالمقصود بكلمة مبصرة؟وآتينا ثمود الناقة مبصرة*قال تعالى : )
 

 ملسو هيلع هللا ىلص  :*معجزات النبي 

 وهي التي تشاهد بالبصيرة  كالقرآن العظيم ـ معنوية عقلية :  1

 .التي يحسها الناس بأدوات االحساسوهي  ـ حسية : 2

المكتوب بالمصاحف المنقول  ملسو هيلع هللا ىلصهو كالم هللا المعجز المنزل على محمد *عرفي القرآن الكريم : 

 بالتواتر المتعبد بتالوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس .

 .سنة 23نزوله في  *ما الدليل على اعجاز القرآن الكريم؟

 وضحي وجوه إعجاز القرآن الكريم ؟*

 

وفاؤه 
بحاجات 
البشر 

عدم 
التعارض 
مع الحقائق
الكونية 

التشريع 
الدقيق 
الكامل 
المعجز 

األخبار عن 
ي المغيبات ف

المستقبل 

االخبار عن 
ما الغيبيات م
كان في 
الماضي

هحسن تأليف

وتناسق 
كلماته 

 ملسو هيلع هللا ىلصأصدق بمعجزات رسولي  -10

ه السلاميم ـراهـاب ه السلاماحل ـص علن  ناقال علن 

 ة 

حتول النار 

إىل برد 

 وسالم 

ه السلاممـوسى   علن 

 عليه السالم 

 -4الطوفان   -3نقص الثمرات -2اصابتهم بالسنني -1

 اجلراد   

 العصا -9بياض يديه -8الدم -7الضفادع -6القمل  – 5

إحياء -3إبراء األكمه واألبرص-2خلقه من الطني طريا. -1

  املوتى

 إخبار الناس مبا يدخرونه  يف-5 إنزال مائدة من السماء-4

 .بيوتهم

ه السلاميسى ـع  علن 
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 ثانياً : المعجزات الحسية : ـ 

 

 مالمقصود بكل من:*

 من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى. ملسو هيلع هللا ىلصالذهاب ليالً برسول هللا  اإلسراء:

 سدرة المنتهى . ل عالإلى السموات المن المسجد األقصى  ملسو هيلع هللا ىلصالصعود برسول هللا  المعراج :

مسافرة هذا االنشقاق في البادية وال فيالمشركون  شاهد  *مالدليل على انشقاق القمر ؟ 

 .الجزيرة العربية وأنه ليس من قبيل السحر 

 ؟ والغيبية  باألمور المستقبلية ملسو هيلع هللا ىلصاذكري دليال على اخبار الرسول *

  ملسو هيلع هللا ىلص : دعوته على إجابة دليالاذكري *

ه.. دعاؤه بالهداية ألم أبي هريرة 1 ي  ألله عن 
 رض 

 .. دعاؤه بإعزاز اإلسالم بإسالم أحد العمرين 2

إبراء المرضى
معجزاته مع 
الحيوانات 
والجمادات

معجزاته في 
تكثير الطعام
والشراب

كف األعداء 
عنه

إجابة دعوته
االخبار عن 
لية األمور المستقب

والغيبية
انشقاق القمر

االسراء 
والمعراج

بفتح فارسحديث التبشير •
وزوال ملكهما وأخذ والروم

.كنوزهما

ي  أأبي بكر إخباره بخالفة •
لله رض 

ه  .من بعدهعن  ملسو هيلع هللا ىلصماحدث بعد وفاته -ب

يوشك الرجل تصدقوا ف): ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول •

لو: يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها 
اجة جئتنا بها باألمس قبلتها فأما اآلن فال ح

(لي بها فال يجد من يقبلها

ملسو هيلع هللا ىلصماحدث ومضى في عهده -أ



 

21 
 

هرأى النبي اذكري مثاال على معجزاته مع الحيوانات : * لم صلي ألله علن 
س
 مرة جمالً  و

 فمسح على سنامه حتى ملسو هيلع هللا ىلصفأتاه النبي  فلما رآه حّن الجمل وذرفت عيناه 

 فإنه هذه البهيمة التي ملكك هللا إياها ؟أفال تتقى هللا في فدعا صاحب الجمل فقال له :  سكن 

  به.شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتع 

   على معجزاته في تكثير الطعام والشراب:دليال اذكري *

ياأهل الخندق إن جابرا ): ملسو هيلع هللا ىلصالمسلمين فصاح النبي كان الطعام ال يكفي في غزوة الخندق :  -أ

فقال النبي لجابر)التنزلن برمتكم *القدر* وال تخبزون عجينتكم حتى صنع سورا فحي هال بكم 

 فلما جاء بصق فيه وبارك فأكلوا جميعهم. (أجيء

  : وذلك حين قل الماء فأدخل يده في اإلناء ثم قال :نبع الماء من بين أصابعه في سفر -ب

 (المبارك والبركة من هللا حي على الطهور)

  : ملسو هيلع هللا ىلص على  معجزة إبراء المرض عند الرسول دليالاذكري *

ه (علي بن أبي طالب)عن  ملسو هيلع هللا ىلصفي غزوة خيبر حين سأل -1 ي  ألله عن 
فقالوا له أنه يشتكي عينه  رض 

 .في عينيه فبرأ حتى كان لم يكن به وجع (  ملسو هيلع هللا ىلصفأتي به فبصق 

ه( عتيكعبدهللا بن كسرت رجل )-2 ي  ألله عن 
 حتى قال: فكأنما لم أشتكها قط. ملسو هيلع هللا ىلصفمسح عليها النبي  رض 

 .فبرئت ملسو هيلع هللا ىلص( في غزوة خيبر فنفث عليها النبي سلمة بن األكوعساق ) أصيبت-3
 *اذكري دليال على كف األعداء عنه : 

بحصيات في وجوه  ملسو هيلع هللا ىلصانهزم المسلمون في بداية المعركة فرمى النبي  حنينفي معركة -

هعباس ليقول ا (انهزموا ورب محمدالمشركين وقال : ) ي  ألله عن 
فوهللا ماهو إال أن رماهم بحصياته  رض 

 ( أي قوتهم ضعيفة حدهم كليالفما زلت أرى حدهم كليال وأمرهم مدبرا( ومعنى )

 ( أي منهزمين.مدبراأمرهم ومعنى )
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ه*عن أبي هريرة  ي  ألله عن 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا قال: ) ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  رض 

 (وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة

 *معاني المفردات:

يكلف نفسه فوق يشاد : 

 في العبادةطاقتها 

الصواب بال إفراط )تشديد( وال  سددوا: قهره وهزمه غلبه:

 تفريط )تساهل(

اقتصر وحاول  قاربوا:

 الوصول إلى الكمال.

أي بالثواب الدائم  أبشروا :

 على العمل الدائم وإن قل.

بالمداومة على العبادة في استعينوا: 

 األوقات النشطة

 أول الليل. الدلجة : زوال الشمس: بعد الروحة   أول النهار الغدوة:

هو تطبيق األحكام الشرعية بصورة معتدلة كما جاءت في كتاب هللا عز معنى اليسر في اإلسالم: 

 من غير إفراط أو تفريط. ملسو هيلع هللا ىلصوجل وسنة نبيه 

 منه.المبالغة في األعمال الدينية ومجاوزة الحد المطلوب إلى أبعد معنى التشدد في الدين: 

 .ترك رخصة الفطر للسفر أو المرض-الدينية   الزيادة على الحد في العباداتمن مظاهر التشدد:

 زيادة الوعي الديني وإظهار صورة اإلسالم السمحة .ب ي الدين؟ *كيف نعالج التشدد ف

 *ماهي األمور التي تعينني على مداومة األعمال بال تشدد أو تقصير ؟

 

أحسن الظن
ىباهلل تعال

عالى ألتزم بأوامر هللا ت

ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

أداوم على 
عمل الخير 

.وإن قل

أختار أيسر 
األمور مالم 

يكن إثما

أختار األوقات 
دةالمناسبة للعبا

 إسالمي دين اليسر -11
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 عام الحزن( ؟ ملسو هيلع هللا ىلص*عللي : )أطلق كتاب السيرة النبوية على العام الذي أبتلي فيه الرسول 

 لوفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي هللا عنها.

 .ب كان  يدافع عنه طال بوأألن عمه على وفاة عمه أبي طالب ؟ ملسو هيلع هللا ىلصلماذا حزن النبي *

 السنة العاشرة توفي في ؟ ملسو هيلع هللا ىلص *متى توفي عم الرسول

هالماذا حزن رسول هللا على وفاة زوجته  خديجة *
ي  ألله عن 

 .تعينه في دعوته ألنها كانت ؟ رض 

ها *متى توفيت السيدة خديجة
ي  ألله عن 

 .بثالثة أشهرتوفيت بعد عمه أبى طالب ؟  رض 

 . ليدعو إلى هللا تعالىإلى الطائف؟  ملسو هيلع هللا ىلص*لماذا ذهب الرسول 

 زيد بن حارثة*من اصطحب معه ؟ 

صبيانهم يسبونه نه وسلطوا عليه سخروا م ؟ملسو هيلع هللا ىلص*ماهو موقف أهل الطائف من دعوة الرسول 

 ويضربونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين.

ابنا ربيعة جالساً مستنداً على حائط البستان رآه  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كان الغالم عداس ؟لم كيف أس*

وهما صاحبا البستان وكانا من أهل مكة فتحركت الرحمة والشفقة في قلبيهما  يبةعتبة وش

 ملسو هيلع هللا ىلص" وأمراه أن يأخذ قطفاً من عنب ثم يذهب به إلى رسول  عداسفدعوا غالماً لهما يقال له " 

الكالم ما يقوله  ( ثم أكل فنظر عداس في وجهه ثم قال : وهللا إّن هذاباسم هللا: )الرسول قال ف

قال:   ؟ ومن أهل أي البالد أنت يا عداس ؟ وما دينك"  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  دأهل هذه البال

الصالح يونس بن  من قرية الرجل)  ملسو هيلع هللا ىلصنصراني وأنا رجل من أهل نينوى . فقال رسول هللا 

هوما يدريك ما يونس بن متَّى ؟ فقال رسول هللا ( فقال له عداس: متَّى ذاك أخي كان نبيا  وسلم  صلي ألله علن 

     وأسلم عداس.  هقبلي ملسو هيلع هللا ىلصفأكب عداس على رسول هللا ”  وأنا نبي

 .ملك الجبال :( القائلشئت أن أطبق عليهم األخشبين لفعلتيا محمد إن  )*من القائل: 

لبل أرجو أن يخرج هللا عز وجل من أصالبهم من يعبد هللا  )  القائل( وحده ال يشرك به شيئاً  عر  وج 

 هل الطائف وقاموا بتأذيته بالقول والفعل.أل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعدما دعوة المناسبة :: الرسول 

 ومحن السنة العاشرة من البعثة ملسو هيلع هللا ىلصرسولي  -12
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 عند حدوث السهو. أو بعده لسالمسجدتان يسجدهما المصلي قبل ا هو:عرفي  سجود الس *

 و يأثم المصلي بتركه وال تبطل صالته، ألنه ضمان فائت. -ب واجما حكم سجود السهو؟   *

 الشك -3النقص              -2الزيادة          -1ما الحاالت التي يشرع فيها سجود السهو ؟ 

 *الزيادة في األركان أو الواجبات ولها حالتان:

 التذكر في أثناء الزيادة التذكر بعد الفراغ من الزيادة الحالة

 ركعات 5صلى الظهر )مثال(  المثال 

 ولم يذكر الزيادة إال بعد السالم

زاد سجدة ساهيا ثم تذكر أثناء السجدة أنها 

 ليست من الصالة

هذه وجب عليه الرجوع عن الزيادة بقطع  السالميسجد سجود السهو بعد  الحكم

 السجدة فورا ثم يسجد سجود السهو بعد السالم.

 *ماذا يفعل المصلي إذا سلم قبل إتمام صالته :

  بطلت صالته ويعيد من جديد( زمن طويلإن تذكر بعد مضي )

 ثم يسجد سجود السهو بعد السالم. يكمل صالته ويسلم ( دقائق5إن تذكر بعد زمن قليل )أما 

 *النقص في األركان وله حالتان:

 تذكر حين الوصول إلى موضع الركن تذكر قبل الوصول إلى موضع الركن الحالة

المصلي السجدة الثانية والجلوس نسي  المثال

قبلها من الركعة األولى فتذكر بعد أن قام 

 من الركوع.

الركعة األولى نسي المصلي السجدة الثانية في 

فتذكر وهو جالس بين السجدتين في الركعة 

 .الثانية

يعود إلى الركن المتروك ويأتي بهويكمل  الحكم

 صالته ويسجد للسهو قبل السالم

تلغى الركعة األولى وتقوم الثانية مقامها 

فيعتبرها الركعة األولى ويكمل عليها صالته ثم 

 يسجد للسهو ويسلم

 

 

 السهوسجود -13
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 وله ثالث حاالت: *النقص في الواجبات

تذكره بعد مفارقة محله قبل  تذكره قبل أن يفارق محله الحالة

 أن يصل إلى الركن الذي يليه

تذكره بعد وصوله إلى 

 الركن الذي يليه

رفع من السجود الثاني في الركعة  المثال

الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيا 

 التشهد األول فتذكر قبل أن ينهض

وقبل أن تذكر بعد أن نهض 

 يستتم قائما

 تذكر بعد أن استتم قائما

يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل  الحكم

 صالته

يرجع فيجلس ويتشهد ثم 

يكمل صالته ويسلم ثم يسجد 

 للسهو ويسلم

سقط عنه التشهد فال 

يرجع إليه فيكمل صالته 

ويسجد للسهو قبل أن 

 .يسلم

 

 

 

 

 

 

 *بعض األحكام المتعلقة بسجود السهو :

 

 

 

 

 

 الشك وله حالتان:

 الحالة األولى:

أن يترجح عنده أحد 

األمرين فيعمل بالراجح 

ويتم عليه صالته ثم يسلم 

 ويسجد للسهو بعد السالم

 الحالة الثانية:

يترجح عنده أحد األمرين أال 

فإنه يبني على اليقين وهو 

األقل ثم يتم عليه ويسجد 

 للسهو قبل السالم

السهو عن 

تكبيرة 

اإلحرام 

يبطل 

 الصالة

يسن للمأموم أن ينبه 

اإلمام إذا سها في صالته 

وأما ( سبحان هللا) بقول :

 للتنبيه يصفقنالنساء 

سجود السهو 

قبل السالم أو 

بعده ال يفسد 

 . الصالة
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 *معنى الصبر والعفو والعالقة بينهما :

العفو عن اإلساءة فيه تحمل لألذى وكظم للغيظ وكبح للنفس *ماهي العالقة بين العفو والصبر؟ 

 عن مقابلة السيئة بالسيئة أو الشر بالشر مع  القدرة عليه وهذا يتطلب الصبر.

 *أنواع الصبر:

 

 *أثر العفو والصبر على الفرد والمجتمع:

 

      األجر الذي يناله صاحب العفو والصبر:م*

                                                       دخول الجنة -ب   أجر عظيم .-أ

 

الصبرحبس النفس عن المكروه•

العفو.ترك العقاب مع القدرة عليه•

رهعلى قضاء هللا وقد عن الشهوات على الطاعات

على المجتمع

القوة في مواجهة األعداء-

.نشر المحبة والعدل-

.تقوية الصلة بين األفراد-

يقي النشئ من الفتن والزلل-

على الفرد

.الثقة باهلل واالعتماد عليه-

.يقابل السيئة بالحسنة-

.يتجنب الظلم والحيف-

.قوة اإلرادة-

.يجعله صالحا ومحبوبا-

 أتخلق بالعفو والصبر -14
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 *من مواقف العفو والصبر عند األنبياء:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبره أيام المأمون  صبر االمام أحمد على محنة خلق القرآن :-*موقف بعض الصالحين :

 .على دين هللا تعالى وحبس وعذب فصبر رب بالسياطض والمعتصم والمتوكل

 *ماهي الوسائل التي تعينني على العفو والصبر:

 

استحضار
الثواب 
الجزيل

القراءة 
في كتب
السلف 
الصالح

مصاحبة 
نالصالحي

 *صبره على أمور جرت بغير اختياره:

 ألبيه وأسرتهفراقه -3بيعه في السوق        -2إلقاء إخوته له في الجب   -1

 *صبره على أمور جرت باختياره ورضاه:

       السجن-2اجتناب الفاحشة مع امرأة العزيز    -1

 عفوه عن إخوته.-*

 

 *عفوه عن إخوته.

 يوسف الصديق عليه السالم-أ

 *صبره الشديد على فقد الصحة والمال والولد.

 عليه السالم أيوب-ب

 صلى هللا عليه وسلم محمد-ج

 عن صفوان بن أمية مع شدة عداوته ومحاربته. ملسو هيلع هللا ىلصعفو النبي *
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 أخذ الحقوق وأداء الواجبات.*معنى العدل: 

 *من صور العدل:

 طبق منهج العدل  : ملسو هيلع هللا ىلص*الرسول 

 في موقفه مع سواد بن غزية في يوم بدر.         على نفسه : -أ

 .في موقفه مع المرأة التي سرقت في غزوة الفتحعلى اآلخرين: -ب 

 *ماهي آثار العدل في حياتنا؟

 

  

 الثبات واإلقدام على األمور النافعة لتحصيلها أو دفعها.*معنى الشجاعة: 

 *عددي بعض صور الشجاعة :

 

 

 

 

 

 

  

العدل مع غير
المسلمين

العدل في
الكيل 

والميزان

العدل 
في 
القول

العدل بين
األبناء

العدل مع 
الزوجة 
أو بين 
الزوجات

عدل 
والة 
األمور

 أتخلق بالعدل والشجاعة -15

األمن 

 والطمأنينة

الخير 

 والبركة

التعاون 

 والتماسك

طريق 

 موصل للجنة
المحبة انتشار 

 بين الناس

ي  أنس عن  ملسو هيلع هللا ىلصشجاعة الرسول 
رض 

ه  قال: كان النبي ألله عن 

أحسن الناس وكان أجود  ملسو هيلع هللا ىلص 
 .الناس وكان أشجع الناس

 

في معركة  : شجاعة الصحابة

رضي هللا خالد بن الوليد  مؤتة
 قال:عنه 

لقد رأيتني يوم مؤتة تقطعت في )
 (يدي تسعة أسياف

 

أسامة بن زيد  :شجاعة الصبيان

استطاع السابعة عشر وهو دون 
بشجاعته وثباته حينما انهزم 

حيط يأن  المسلمون في يوم حنين
 ملسو هيلع هللا ىلص.بالنبي 

 

صفية بنت شجاعة  ءالنسا شجاعة
في غزوة أحد عندما  عبد المطلب

لمجاهدين خرجت لسقاية ا
وتقدمت الصفوف تدافع  اتهم.ومداو

  .عن الرسول صلى هللا عليه وسلم
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 *أثر وفوائد الشجاعة في حياتنا:

 .مواجهة الظلم -   رد الحقوق ألصحابها-                     تحمل المكاره    -إقامة العدل     -

 

 

 إطالق العنان للفرد بالتصرف كما يشاء شريطة *الحرية في اإلسالم: 

 بغيره أو بنفسه.أال يتعدى حدود هللا عز وجل أو يضر 

 *الحرية عند علماء الغرب:

               .تسمح به القوانين شيءالحق في فعل أي لوك: 

 غياب القيود الخارجية التي تحول بين اإلنسان وفعل مايمليه عليه عقله وحكمته. هويز:

 :اإلسالم*بعض صور الحرية التي كفلها 

  

 

 *ماهي ضوابط حرية الرأي في اإلسالم:

 أال يدعو في رأيه إلى استخدام العنف وسفك الدماء .             -

 أال تصل حرية الرأي إلى نشر الكفر أو االرتداد عن الدين   –

 أال يدعو إلى اإلباحية والشذوذ وارتكاب المحرمات.- 

اح..                                         ج 
ق  والن  ت 

وف  الت  ي  لكم ي 
ان  ي  من 

 مع ت 

مري  
.أ سماء الش   أ 

 حريتي مكفولة في االسالم -16

حرية أهل 

بالد الكتاب في 

 اإلسالم

حرية 

 التنقل
حرية التصرف 

 في الملكية

حرية 

 الرأي


