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 1-8الدرس االول: الثبات على الحك سورة االحزاب 

مفردها دعً :وهو الولد الذي ٌنسب  أدعٌاءكم : \الظهار :أن ٌمول الرجل لزوجته: أنت علً كظهر أمً  تظهرون :

 عهدا عظٌما على الوفاءلا ؼلٌظا: امٌث \أهل المربات وأولوا االرحام : \إثم  جناح:    \أرأؾ وأحك  أولى:\لؽٌر أبٌه 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عدم ذكر اآللهتهم  وان ٌمول ان لها  بن ابً من وعبدهللاطلب أبو سفٌان وعكرمة   ؟اآلٌةما سبب نزول 

 .الرسول ملسو هيلع هللا ىلصشفاعة ومنفعة لمن عبدها فشك ذلن على 

 االعتراؾ بعبادة االصنام والشرن باهلل ما نتائج طلب أبً سفٌان ومن معه؟

االمر من هللا لنبٌه بلزوم  الكافرٌن والمنافمٌن أن هللا كان علٌما حكٌما(؟تطع  فسر لوله تعالى)ٌؤٌها النبً اتك هللا وال

 طاعته وعدم طاعة الكافرٌن والمنافمٌن 

 تكرٌما له وتنبٌها لعلو لدره ملسو هيلع هللا ىلص  علل: بدأت السورة الكرٌمة بنداء النبً ملسو هيلع هللا ىلص بصفته ))ٌؤٌها النبً((؟

كالهما ٌظهرون الحمد لإلسالم آلٌة االولى إلى الكافرٌن والمنافمٌن فما العاللة التً تجمع بٌنهم؟ أشار هللا تعالى فً ا

 والمسلمٌن

 والمنافمٌن عبدهللا بن أبًالكافرون أبً سفٌان وعكرمة  ؟اآلٌاتمن هم الكافرون والمنافمون المشار إلٌهم فً 

أن االمر ٌشمل المسلمٌن ولٌس خاص بالرسول صلى هللا بذلن ؟أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ما الممصود 

 علٌه وسلم

 أن هللا علٌم بما نهاكم عنه وحكٌم فٌما أمركم به علل :تعمٌب اآلٌة االولى فً لوله تعالى)إن هللا كان علٌما حكٌما (؟

التمسن  –عة الكفار والمنافمٌن عدم طا -تموى هللا  أذكرها؟ أموروجه هللا رسوله بمناداته )ٌا أٌها النبً(إلى أربع 

 التوكل على هللا - بالمرآن

 أن هللا ٌكفً من فوض امره الى هللاما داللة )باهلل وكٌال(؟

 للرجل للبٌن فً جوفهأن ٌكون  –الظهار  –التبنً ؟ ما هً أبطلت اآلٌات بعض العادات والتصورات الجاهلٌة 

 الظلم وتماسن االسرة ونماء االنسابلحفظ الحموق ومنع علل حرم االسالم التبنً؟ 

 الوالء –النكاح  –المرابة ماهً أسس التوارث؟ 

 أن ٌمول الزوج لزوجته أنت علً كظهر أمًما هو الظهار؟ 

 ألرجع الزوج زوجته بعد إداء الكفارة  ما أهمٌة تحرٌم الزوجة على التؤبٌد بالظهار ؟

 ان لم ٌستطع إطعام ستٌن مسكٌن –ان لم ٌجد صوم شهرٌٌن متتابعٌن  -ماهً كفارة الظهار؟ عتك رلبة 

 وجوب نسبة كل مولود الى والده؟ما داللة )ادعوهم إلبائهم هو ألسط عند هللا(

 عاللة أخوة ومواالة ما نوع العاللة التً تجمع بٌن مجهول النسب ومن تكفل برعاٌته؟ 

 



 

 

 

 كفالة الٌتٌم والتبنً:لارن بٌن 

 التبنً كفالة الٌتٌم وجه الممارنة

 نسبة الولد إلٌه رعاٌته المفهوم

 حموق االبن فً الصلب االجر والثواب الهدؾ

 حرام مندوب الحكم الشرعً

 

حرم نكاحهن من  -انهن أمهات المإمنٌن  ؟أو ما مكانة زوجات النبً ملسو هيلع هللا ىلصما مظاهر تكرٌم هللا تعالى لزوجات النبً ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 

 بعده تكرٌم وتشرٌؾ لمدر الرسول 

 حفظ حموق افراد االسرة وعاللتهم ببعضما مظاهر اهتمام االسالم باألسرة من خالل اآلٌات الكرٌمة؟ 

 لٌسهل على النفوس تمبل الشرع ما أهمٌة مبدأ التدرج فً الحٌاة ؟

 التواكل على هللا وترن االخذ باألسباب \التوكل: التوكل على هللا مع االخذ باألسباب  لارن بٌن التوكل والتواكل؟

 تشرٌفا وتكرٌما لهعلل: البدا بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص لبل اولى العزم؟ 

إمن كل أن ٌ –أن ٌإمن كل نبً بمن جاء بعده  –أن ٌبلؽوا رسالته بال زٌادة وال نمص ما هو مٌثاق هللا على االنبٌاء؟ 

 نبً بالنبً الخاتم دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

النهم كثر أما علل :ذكر االنبٌاء بصٌؽة الجمع والمٌثاق بصٌمة المفردة فً لوله تعالى )وإذ أخذنا من النبٌن مٌثالهم(؟

 دٌنهم ودعوتهم واحدة 

ذي ٌشمل االنبٌاء وأممهم هو اتباع دعوة النبً دمحم المٌثاق الما هو مٌثاق هللا على االنبٌاء الذي ٌشمل أممهم ولماذا ؟

 ملسو هيلع هللا ىلص ألنه خاتم االنبٌاء والمرسلٌن 

 الكرٌمة؟ اآلٌاتاذكر بعض االحكام الشرعٌة التً وردت فً 

  –تعظٌم مكانة زوجات الرسول  -وجوب التوكل على هللا  -وجوب طاعة هللا  -حرمة الظهار  -تحرٌم التبنً 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرس الثانً العمل والنمل

 اعمار االرض وعبادة هللا تعالى.ما الحكمة  من خلك االنسان فً االرض ؟

لحرٌة فً  -االستخالؾ فً االرض  -العمل ماهً االمور التً مٌز بها هللا االنسان عن سائر المخلولات للمٌام بوظٌفته ؟

 االختٌار.

 هللا تعالىمن له الحك فً سن الموانٌن ؟

 المضاء على الفوضى. -تنظٌم حٌاة االنسان أهمٌة الموانٌن فً حٌاة االمم؟  ما

 او دور العمل اتجاه النمل ؟ ماهً حدود مسإولٌة العمل؟

 فهم الوحً وإدران مماصده                          \التحمك من صدق الواسطة التً جاءت بالوحً وهم االنبٌاء          

 تطبٌك أوامرا هللا ونواهٌه                           \علً الوحً                                        إلامة الدلٌل المبنً 

 \الماعدة   \الحوثٌٌن   \جماعة داعش  رجة على المانون فً الولت الحاضر؟ أذكر بعض أسماء بعض المجموعات الخا

 بوكوحرام

 ال ٌجوز اطالق كلمة كفر على مسلم ؟أبدي راٌن فً عبارة )شخص ٌكفر من ٌخالفه الرأي( 

 -البعد عن الحنٌفٌة السمحة  -التربٌة الخاطئة  -الجهل ما االمور التً لد تطرأ على العمل وتمنعه من التفكٌر السلٌم ؟ 

 محدودٌة العمل

 توصل لحلول ناجحةوال-ٌولد أفكار جدٌدة ما أهمٌة الحوار بجمل لصٌرة؟ 

عن الروح لل الروح من أمر ربً وما أوتٌتم من  وٌسؤلوننماهً حدود علوم العمل البشري من خالل لول هللا تعالى)

 التً تصله المعرفةالعمل محدود بالحواس وبمدر  العلم إال للٌل(؟

 رد الخطؤ  -اكتشاؾ الحمٌمة  ما هً أهداؾ التحدي؟

 التملٌد االعمى  -لشهوات  -هواء النفس ماهً أسباب بعد العمل عن النمل؟ 

 نظرة تكرٌم وتمدٌر)ماهً نظرة االسالم للعمل؟( أو )بٌن نظرة االسالم لتحدي العمل؟(  

 هو ما نزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من المرآن والسنةما الممصود بالنمل الصحٌح؟ 

 الواضح الذي ٌتعامل من االسباب بوضوح؟ما الممصود بالعمل الصرٌح 

 عجز العرب عن االتٌان بمثلهمال الممصود باإلعجاز المرآنً؟ 

 أن ٌؤتوا بسوره واحدة -أن ٌؤتوا بعشر سور  -أن ٌؤتوا بمثل المرآن عدد مستوٌات التحدي للناس فً المرآن الكرٌم؟ 

 

 

 



 

 

 الدرس الثالث االستعفاؾ

ٌلٌك والبعد عما  الاالستعفاؾ اصطالحا: ترن ما  \فاؾ لؽة :طلب العفة واالخذ بؤسبابها االستعما الممصود باالستعفاؾ؟ 

 ٌخرم المروءة.

 الولوؾ عن محاسن االخالق وجمٌل الصفات. ما الممصود بالمروءة؟

 التسامح ثمرة من ثمرات االستعفاؾ وأثر من أثاره.ما العاللة بٌن االستعفاؾ والتسامح؟ 

 وأثاره؟ما أهمٌة االستعفاؾ 

 آثار االستعفاؾ على المجتمع آثار االستعفاؾ على الفرد 

 تماسن المجتمع أمام االخطار علو الهمه والبعد عن سفاسؾ االمور

 خلو المجتمع من الجرٌمة تحمل المسإولٌة المجتمعٌة

 تمدم المجتمع وازدهاره  ومحبتهمكسب ثمة اآلخرٌن واحترامهم 

 االلتصادٌة استمرار التعامالت المالٌة 

نوع العاللة تكاملٌة فاستعفاؾ الفرد ٌإدي الى استعفاؾ ما العاللة بٌن آثار االستعفاؾ على الفرد وآثاره على المجتمع؟ 

 المجتمع 

 انتشار الجرائم وتؤخر المجتمع \تفكن المجتمعات وانعدام الثمة بٌن االفرادما خطورة ؼٌاب االستعفاؾ؟ 

 واالستعفاؾ فً المال     \االستعفاؾ فً النكاح واالعراض  ما هً مجاالت االستعفاؾ؟

 البعد عن ما حرمه هللا تعالى مثل الزنى لمن ال ٌستطٌع الزواج  كٌؾ ٌتحمك االستعفاؾ فً النكاح؟

ٌتحمك بالبعد عن المثٌرات مع االنشؽال بما ٌنفع كالعبادة والرٌاضة دلل على إمكانٌة تحمٌك االستعفاؾ بؽٌر النكاح؟ 

 أفضل العبادات الصوم .و

باستعفاؾ المسلم عن كسب الحرام كالسرلة والربى والممار والؽش واالعتدال فً كٌؾ ٌتحمك االستعفاؾ بالمال؟ 

 االنفاق وعدم االسراؾ والتبذٌر.

 ماهً سبل الوصول إلى خلك االستعفاؾ ؟ ما الذٌن ٌعٌن على الوصول إلى االستعفاؾ؟

الصحبة الصالحة التً تعٌن على الخٌر  \الحفاظ على النوافل وذكر هللا والدعاء  \الصالة  المداومة على العبادات وخاصة

 تربٌة النفس بالصوم \

 ( ألرأ واستنتج: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن ٌتحرى الخٌر ٌعطه ومن ٌتك الشر ٌوله

 أستنتج آلٌة للوصول إلى االستعفاؾ وتزكٌة النفس:من خالل الحدٌث الشرٌؾ 

 السعً فً طلب الحالل والبعد عن التعامالت ؼٌر الشرعٌة  \تعلم أسباب وكٌفٌة االستعفاؾ   

 

 

 

 



 

 

 الدرس الرابع :العمود المالٌة فً االسالم

 فٌن على وجه مشروعاصطالحا: ارتباط إرادة طر \لؽة :الجمع بٌن أطراؾ الشًء وربطها ما الممصود بالعمود ؟

 الزواج( -االجارة  -الٌمٌن  -البٌع  -النذر  -بعثات دراسٌة  -معاهدة هدنة صنؾ العمود التالٌة إلى ما ٌناسبها:)

االجارة( –عمود مالٌة )البٌع \عمود دولٌة )معاهدة هدنة( \عمود اجتماعٌة )الزواج( \النذر(  -التزامات دٌنٌة )الٌمٌن 

 راسٌة(عمود علمٌة )بعثات د\

 \منع النزعات والضرر\زٌادة الثمة بٌن الناس \حفظ حموق العباد من الضٌاع ماهً فوائد توثٌك العمود وتنظٌمها ؟

 تشجٌع االستثمار

 محل العمد )المعمود علٌة(\المتعالدان \صٌؽة العمد ما أركان العمود المالٌة؟ 

 واالٌجاب  فعل أو اشارة ٌدل على الرضا أو كٌؾ تكون الصٌؽة ؟ هً كل لول أوما الممصود بالصٌؽة ؟  

ال ٌصح العمد الذي ٌكون فٌه العالد مكره على العمد وٌستثنى اكراه الماضً المدٌن المماطل ما حكم االكراه فً العمد ؟ 

 على بٌع أمالكه لسداد دٌونه.

 بٌن نوع صٌػ العمود التالٌة؟

وبعدها دفعت  تلمت ردا إلكترونٌا بالموافمةة االنترنت ثم التً ترٌد شراءها من مولع على شبكأرسلت لائمة بالكتب 

 )صٌؽة كتابٌة(المبلػ بواسطٌة دفع مصرفٌة 

 )صٌؽة فعلٌة وهً الدفع(فً سوق تجاري دفع المشتري السعر الظاهر على الشاشة دون أن ٌتكلم 

طن التمر الذي اتفمنا علٌه صدر طنا من التمور وتم التعالد باتصال هاتفً بالصوت والصورة فمال المصدر بعتن 

 )صٌؽة لولٌة عبر الهاتؾ(بعشرٌن ألؾ درهم فمال المستورد: لبلت

 وأن ٌكون مختارا اختٌارا كامال –العمل  -البلوغ  -الرشد الواجب توافرها فً المتعالدٌن ؟ما هً أهم الشروط 

 سفٌه.( لدرته على تدبٌر اموره المالٌة وٌطلك على ؼٌر الرشٌدما الممصود بالرشد؟)

عمد الرهن)الراهن \عمد االعارة)المعٌر والمستعٌر( \عمد الوكالة )الوكٌل ،الموكل( أكتب طرفا العمد فً كل مما ٌؤتً :

 والمرتهن(عمد اإلجارة )المإجر والمستؤجر(عمد الدٌن )الدائن والمستدٌن (

)كاإلجارة  أو االعارة (أو عمال )كالوكالة  ان ٌكون عٌن )كعمد البٌع أو الرهن ( أو منفعةما هً أنواع المعمود علٌة؟ 

 وعمد الحراسة االتفالٌة(

 الشركة سٌارة بتؤجٌر لاممثل : )فال ٌجوز بٌع ملن االخر(   مملوكا للعالد)ما هً شروط محل العمد )المعمود علٌة(؟ 

  (ملكه لٌست ألنها ٌجوز )الللمانون  خالفا الباطن من وأجرها للسكن شمة استؤجر أو أصحابها علم دون بها ٌعمل التً

 مثل :)تعالد مع شركة لتورٌد أؼذٌة منتهٌة الصالحٌة فالفال ٌجوز بٌع الخمر والخنزٌر والسلع الضارة بالناس(  حالال) 

 محرم ( ألنهٌجوز 

مثل :)أخفى عن المشتري ( فال ٌصح بٌع المجهول أو الموصوؾ وصؾ ؼٌر صحٌح إلخفاء عٌب فٌه معلوما محددا)

 بٌع على جهالة( ألنهتعرض سٌارته لحادث جسٌم فهذا ال ٌجوز 

 



 

 

 

 ما هً ألسام العمود المالٌة فً االسالم؟

 تنمسم بحسب الؽاٌة تنمسم بحسب الشرع 

عمود مشروعة :وهً عمود التً ألرها الشرع  -
 ورتب علٌها اآلثار الشرعٌة 

التً حرمها العمود ؼٌر المشروعة: وهً العمود  -
 الشرع ولم ٌرتب علٌها االثار الشرعٌة

المعاوضات :والتً ٌكون فٌها عوض وممابل للطرفٌن  -
 مثل البٌع وشركة المضاربة والسلم 

عمود التبرعات :والتً ال ٌكون فٌها أي عوض أو ممابل   -
 ألنها عمود تطوعٌة مثل الهبة واالعارة والولؾ

التً ٌضمن فٌها أحد عمود التوثٌمات :وهً العمود  -
طرفً العمد حمه فً حال امتنع الطرؾ االخر عن السداد 

 كالكفالة والرهن

تراعً \تحكمها المٌم األخاللٌة واإلٌمانٌة   \مرنة وتواكب العصر    ما هً خصائص العمود المالٌة فً االسالم ؟  

 إلزامٌة التنفٌذ     \حاجات المجتمع  

 عه أو ؼٌر مشروعة؟حدد إذا العمود التالٌة مشرو

 أخذ زجاجة ماء صؽٌرة وأعطى صاحب البمالة درهما دون أن ٌتكلما ) مشروع(

 لال له :اشترٌت منن هذا الهاتؾ النمال بما فً جٌبً من الدراهم )ؼٌر مشروع(

 اتفما على السعر واشترط المشتري على البائع تمسٌط الثمن فمبل البائع )مشروع(

 ألؾ درهم )مشروع(لبل ببٌع سٌارته بخمسٌن 

 لبل ببٌع لحم خنزٌر بؤلؾ درهم )ؼٌر مشروع(

 % )ؼٌر مشروع(5لبل بإلراضه مئة ألؾ درهم ٌردها بعد سنه بشرط دفع ؼرامة عن كل شهر تؤخٌر 

 دون علم والداه )ؼٌر مشروع(لبل بإعارة سٌارة أبٌه المسافر 

 علل ما ٌلً: 

 ما بالناس وتٌسٌر لهم البائع والمشتري على السواءرفإباحة بٌع السلم مع أن المبٌع ؼٌر موجود : 

 منعا للفساد وخوفا من الولوع فً الحرام اجتناب المسلم لوسائل الكسب المشكون فٌها :

 ألنه ال ٌحسن  التصرؾ لد ٌضر نفسه وؼٌرهسموط االهلٌة فً حالة وجود عواض طارئة كالجنون والسفه: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العربٌةاللؽة والثمافة الدرس الخامس 

 الترجمة-الفنون  - التجارة -المخترعات  -العلوم ما هً أدوات ووسائل التعارؾ والتواصل بٌن الشعوب؟ 

 الثمة –العادات والتمالٌد  - اللؽةما أهم السمات التً تمٌز شعبنا عن أي شعب آخر ؟

 أكمل الجدول التالً:

 هً أكثر اللؽات انتشار لما تحوٌه من ثروة ضخمة من المعانً والمفردات وهً لؽة المرأن اللؽةما الممصود ب
 أهمٌتها: هً وسٌلة التفاهم مع االخرٌن ووسٌلة التعبٌر عن الذات

 مكانتها: تتمتع بالحٌوٌة وتستخدم فً جمٌع المجاالت وتعبر عن لٌم الوطن العربً

خصائص اللؽة ما 
 العربٌة

 االتساع والترادؾ -االشتران -االشتماق -ة الفصاحة والبالؼ

 اللؽة هً لسان الثمافة ووعائها المادر على حفظها وحماٌتها من الضٌاع وتوصٌلها للناس ما عاللة اللؽة بالثمافة

 واجب وطنً -واجب دٌنً  ما حكم ترسٌخ الثمافة

الوضوح -تموم على المبادي االخاللٌة  -تلبً احتٌاجات االنسان   -مرتكزة على العمٌدة  ما هً خصائص الثمافة
 والسهولة

ما دور االمارات فً 
 حماٌة اللؽة والثمافة

تنظٌم مسابمات فً المدارس الحكومٌة  –انشاء كلٌة للترجمة –مبادرة مٌثاق اللؽة العربٌة 
 تشجٌع المبدعٌن الطلبة فً اللؽة –والخاصة 

 االلبال على دراستها ونشرها–عدم هجرها للؽات أخرى  –الفخر بها ما واجب الشباب اتجاه لؽتهم وثمافتهم؟ 

إنشاء مجلة دراسٌة  -زٌارة المتاحؾ العلمٌة  -المشاركة فً المسابمات الترح خطة لزٌادة النشاط الثمافً فً المدرسة؟ 

 ٌشارن فٌها الطلبة.

رسخت المبادرة العلم والمعرفة ؟ سالمًاوصؾ مبادرة )أمة تمرأ( موضح أثرها على الثمافة فً العالم العربً واال

وساعدت فً المضاء على الجهل ونشر التسامح وعرض إبداعات الفنانٌن فً لوحات باإلضافة إلى اشعار الشٌخ دمحم بن 

 راشد.

 -انحسار دور االسرة  -التطور التكنولوجً  -الؽزو الثمافً والؽربً  ما هً أسباب عزوؾ الشباب عن اللؽة العربٌة؟

 سوق العمل.

 جمٌع المظاهر الثمافٌة والحضارٌة المرتبطة تارٌخٌا بالمسلمٌن فً كل مكان.بالثمافة  االسالمٌة ؟ما الممصود 

 االفراد والمجتمعات االخالق والمٌم هً المعٌار الذي ٌوجه ثمافةوضح أثر المٌم واالخالق على الثمافة؟ 

 كلما زادت حركة الثمافة من ترجمة وفنون وشعر وتؤلٌؾ ارتمت مكانة الدول بٌن العاللة بٌن الثمافة ومكانة الدول؟

  

 

 

 

 

 



 

 

 9-20الوحدة الثانٌة : الدرس االول ؼزوة االحزاب 

 المفرادات: 

 \ارتفعت إلى الحناجر من شدة الخوؾ وبلؽت الملوب الحناجر:  \مالت زاؼت االبصار : \هم المالئكة وجنودا لم ترونها :

 \طلب منهم الكفر سئلوا الفتنة : \نواحٌها  ألطارها : \لاصٌة عن المدٌنة لٌس فٌها من ٌحمٌها  عورة : \باطال  ؼرورا:

 :ٌعٌشون فً البادٌة خارج المدٌنة.بادون فً االعراب  \ٌبخلون بالخٌر  أشحة :

 ؼزوة االحزاب )الخندق(والنتٌجة انتصار المسلمٌن لتً تتحدث عنها اآلٌات وما نتٌجتها؟ ما اسم المعركة ا

تؤلٌب بنً النضٌر المبائل على النبً  صلى ماهً أسباب ؼزوة الخندق؟  \ماهً أسباب العدوان على المدٌنة المنورة  أو 

ورؼبة \رؼبة المبائل بالتخلص من النبً ملسو هيلع هللا ىلص ودعوته و\هللا علٌه وسلم لتؤدٌبه لهم لنمضهم العهد وإجالئهم عن المدٌنة 

 لرٌش باستعادة زعامتها.

 ألنها تظهر الحمائك فٌعرؾ الموي من الضعٌؾ والمومن من المتشكنعلل وصؾ المرآن ؼزوة االحزاب بٌوم الزلزال؟ 

 بنو عامر -نضٌر بنو ال -لرٌش  -بنو أسد  -ؼطفان ما المبائل المشاركة فً ؼزوة االحزاب ؟

وحدة هدفهم فً المضاء على رسول هللا صلى هللا علٌه ما العوامل التً ساعدت فً تحزب المبائل ضد المدٌنة المنورة ؟

 خوفهم  على مصالحهم \خوفهم من خطر الدعوة  \وسلم 

التذكٌر بنعم هللا تعالً لشكره ما داللة لوله  تعالى)اذكروا نعمة هللا علٌكم (وماهً النعمة التً إشارات علٌها اآلٌة؟ 

 وتسخٌر الرٌح  -والنعمة هً  جنود من المالئكة 

 ما معنى كلمة جنود الواردة فً اآلٌة )إذ جاءتكم جنود فؤرسلنا علٌهم رٌحا وجنودا(فً  كال الموضعٌن؟

 منٌنوالجنود الثانٌة :المالئكة المناصرة للمإ      \الجنود االولى: المشركٌن وجٌوشهم         

 ٌدل على محاصرة المبائل للمدٌنة من جمٌع الجهات .ما داللة لوله تعالى )إذ جاءوكم من فولكم ومن أسفل منكم(؟ 

استخدام الحصار كوسٌلة اربط اآلٌة الكرٌمة بآالت الحرب الحدٌثة؟  (منكم أسفل ومن فولكم جاءوكم من إذ) تعالى لال 

 فل المتفجرات والدبابات والمدافع .ضؽط فمن الفوق الطائرات والصوارٌخ ومن أس

 الن النفوس تضعؾ وتضطرب.، د ئعند المحن والشداما االولات التً تكثر فٌها الشائعات ولماذا؟ 

 ونشر الكذب  \انعدام الثمة  \نشر الفتن وزعزعة االمن ؤ أخطار الشائعات؟ م

 أكمل الجدول:

 أو دورهم هو ماو  ما خطرهم ؟ ما تصرفاتهم ؟ ما صفات المنافمٌن؟
 االحزاب؟ ؼزوة فً مولفهم

 \ضعؾ االٌمان  الطمع \الكذب 
 موالة الكافرٌن \خالؾ الوعد 

 \تثبٌط الهمم \الخٌانة \الكذب 
 تخذٌل الجٌش 

 .الهمم تثبٌط \نشر الشائعات 
نشر الشعور باالنهزام فً صفوؾ 

 االمن زعزعة \المسلمٌن 

 

 



 

 

 اذكرها؟صور ال بعض  أن ؼزوة االحزاب لد أظهرت

 صورة المعولٌن لمسٌرة المجتمع: وهم ٌطلبون إخوانهم التخلً عن واجبهم 

 صورة المتشككٌن :فً الحرب ال ٌهمهم اال سالمتهم وفً السلم ال ٌهمهم اال مصالحهم  

 صورة المإمنٌن :هم الذٌن لم ٌتركوا أماكنهم ولم ٌخالفوا لائدهم

 والرٌاح  صورة معسكر االحزاب: هم جنود هللا المالئكة

 أذكر لٌم مضادة لسلون المنافمٌن وتعزز وحدة الصؾ المسلم ؟

 تفضٌل االخرة على الدنٌا –مراعاة مصالح الناس والوطن  -رفع المعنوٌات  -التشجٌع على الثبات 

 بٌن المٌم التً تستنتجها من ما ٌلً:  

 المشاركة فً حماٌة الوطن والثبات وعدم الفرار الخدمة الوطنٌة : 

 عدم نشر الشائعاتالسلم المجتمعً :

 التحذٌر: فً نمض عهد هللا ٌحمل لول هللا تعالى )وكان عهد هللا مسئوال( تحذٌر وتهدٌد اذكرها ؟

 أما التهدٌد: لٌسؤلهم عن عهدهم ٌوم المٌامة وٌحاسبون

هللا ورسوله فؤذهب هللا أجورهم  المعنى: أن أنهم لم ٌصدلوا ؟لال تعالى )أولئن لم ٌإمنوا فؤحبط هللا أعملهم (ما المعنى

 انهم نافموا وارتدوا؟ وما سبب إحباط العمل  \على المنافمٌن   ن على ماذا تعود ؟ئأول \وأبطلها 

ألنه حاولوا نشر الوهن والخذالن وتركوا صفوفها  علل: مولؾ المنالٌن فً ؼزوة االحزاب زاد هول المسلمٌن وكربهم؟ 

 لٌضعفوا من لوة المسلمٌن

سإال فضول بدلٌل)ٌودوا لو أنهم  طبٌعة السإال ودلل على ما توصلت إلٌه فً لول هللا تعالى )ٌسئلون عن أنبائكم(؟بٌن 

 بادون فً االعراب(

لال تعالى )أشحة علٌكم فإذا جاء الخوؾ رأٌتهم ٌنظرون إلٌن تدور أعٌنهم كالذي ٌؽشى علٌه من الموت فإذا ذهب 

 حالتٌن مختلفتٌن وضحهما؟ فًلى الخٌر (تتحدث االٌة الكرٌمة عن المنافمٌن الخوؾ سلموكم بؤلسنة حداد أشحة ع

 فً حال المتال :ٌخافون من المتل والهالن 

 فً حال السلم :ٌإذون المسلمٌن بؤلسنتهم.

 شدة الخوؾ التً أصابت المسلمٌن ما داللة لوله تعلى )وبلؽت الملوب الحناجر(؟

  من خالل اآلٌات الكرٌمة على هذا المعنى؟ المنافك ؼٌر منتم لمجتمعه ووطنه دلل

 ه ألعداء المسلمٌن.ئٌنتمً لمجتمع المسلمٌن ولكن والانه 

 

 



 

 

 الدرس الثانً: المران الكرٌم واالعجاز العلمً

 أكمل الجدول:

ما الممصود باألعجاز 
 العلمً؟

 ما هً ضوابطه؟ ما فوائده؟ ما هً مجاالته؟

إخبار المرآن الكرٌم بحمٌمة 
العلم التجرٌبً وثبت  أثبتها

عدم إمكانٌة إدراكها 
بالوسائل البشرٌة فً زمن 

 الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

الفلن   مجال   -مجال البحار 
مجال التشرٌع    -مجال الطب 

مجال  -مجال خلك االنسان 
 الطب 

 اثبات صدق المرآن الكرٌم-
 زٌادة االٌمان-
تحفٌز المسلم للبحث -

واالكتشاؾ واالستزادة من 
 العلم 

تصحٌح العاللة بٌن العلم  -
 والدٌن واالٌمان 

 
 

أن ٌمتصر االعجاز على -
الحمائك العلمٌة التً وصلت 

 إلى حد المطع بها
أن علم هللا هو العلم -

الشامل الذي ال ٌتعرٌه 
 الخطؤ.

أن كالم هللا تعالى لطعً -
 الثبوت 

انب التعبدي أن ٌبمى الج-
 هو االساس

 الحمٌمة العلمٌة :معلومة ثابتة ؼٌر لابله للجدل لارن بٌن الحمٌمة العلمٌة والنظرٌة العلمٌة؟ 

 النظرٌة العلمٌة: بناء محكم أو منظومة تصؾ الظواهر الطبٌعٌة

 الن العرب كانوا أهل بالؼه وفصاحة علل: تحدي العرب باألعجاز اللؽوي؟

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )اذا ولع الذباب فً شراب  الذباب  نعم مثل االعجاز العلمً فًهل فً السنة النبوٌة إعجاز علمً؟ 

 أحدكم فلٌؽمسه ثم لٌنزعه(

 وإعجاز العلمً -اعجاز بٌانً  واعجاز التشرٌعً واعجاز والؽٌبً ما أنواع االعجاز االخرى فً المرآن الكرٌم ؟

أنهم وجدوا توافك بٌن آٌات المران ما سبب دخول كثٌر من العلماء فً االسالم بعد االطالع على بعض آٌات الكون؟ 

 الكرٌم وبٌن اكتشافاتهم العلمٌة.

وضح رأٌن فً ظل  لال هللا تعالى)وهللا جعل لكم االرض بساطا( هل ٌتعارض تفسٌر اآلٌة مع حمٌمة كروٌة االرض؟

االرض  ال ٌتعارض الن البسط ٌنافً كروٌة الجسم الصؽٌر بٌنماعت لإلعجاز العلمً للمرآن؟ المواعد والضوابط وض

 فجسمها كبٌر جدا فٌكون كروي ومبسوط وال ٌنافً االمران.

 بٌن أوجه االعجاز العلمً فً اآلٌات التالٌة:

لال تعالى)وجعلنا السماء سمفا محفوظا وهم عن أٌتها 
 معرضون(

الٌل نسلخ منه النهار فإذا عن لال تعالى)وأٌة لهم 
 مظلمون(

 حفظ السماء فً السموط على االرض 
وحفظها بالؽالؾ الجوي من االشعة الكونٌة واألشعة فوق 

 البنفسجٌة

ٌؽشها  أن هللا ٌنزع طبمة النهار من محٌط االرض التً
ان دوروال ٌكون اال ب اللٌل كما ٌنزع جلد الحٌوان من لحمه

وهذا هو االعجاز  ل الشمساالرض حول محورها وحو
 المرآنً

 بٌن أثر العلمً على المسلم وؼٌر المسلم؟ 

 وعلى ؼٌر المسلم :بٌان صحة ما جاء به المران الكرٌم                     على المسلم :زٌادة االٌمان

 



 

 

 أدب الحوار الدرس الثالث:

 أكمل الجدول:

 أكثر حول لضٌة مشتركة إلٌجاد فكر مشترنتبادل اآلراء بٌن الطرفٌن أو  ؟الممصود بالحوارما 

 التحلً باألخالق الحمٌدة -االخالص والبعد عن حب الظهور                  - ؟صفات الحوارماهً من 

 المرونة فً الحوار والتواضع -ٌزن كالمه بمٌزان الشرع                            -
 تجنب الؽضب واالنفعال والفحش فً المول    -

أداب االستماع  ماهً
 ؟واالصؽاء 

 احترام الطرؾ اآلخر       -          اللٌن والحكمة    -          التحدث بما ٌعلم     -
 النظر إلى المتكلم -اللبالة فً االصؽاء            -  حسن االستماع             -

 لؽة الحوار كالسب والشتم  تدنً   - الخلط فً الموضوع والشخص         - ؟آفات الحوارماهً أخطاء 
 الخوؾ والخجل والمجاملة - الحكم مسبما بخطؤ الرأي االخر         -
 صلة لها بموضوع الحوار إلحام أمور ومواضٌع ال -                  اللؽو         -

 ماهً عوامل تساعد فً نجاح الحوار؟

 عن الثناء على نفسه ابتعاد المحاور    -أن ٌختار لؽة واسلوب مناسبٌن للحوار    

 أن ٌكون الهدؾ من الحوار والوصول للحمٌمة -االستماع الجٌد للطرؾ االخر              

 ٌساعدان على نجاح الحوار ما أثر الزمان والمكان على نتٌجة الحوار؟

 ما هً فوائد الصمت وحسن االصؽاء؟

 طرٌك السالمة -العلم                            ٌزٌد   -                   ٌإدي الى الفهم الصحٌح           -

 ٌساعد فً كسب ثمة االخر -  ٌحفظ المودة واالحترام بٌن التحاورٌٌن            -

 فً الموالؾ التالٌة:   ما حكم

 شخص ٌحاور الناس على موالع التواصل االجتماعً باسم مستعار:

 مشكون فٌها ما مصدالٌة الحوار ؟  -             \إلناع االخرٌن بفكرته            هدؾ الحوار؟ ما -

 خطٌرةما نتائج الحوار فً هذه الموالع؟  -  \عدم المدرة على المواجهة الهدؾ من إخفاء اسمه الحمٌمً؟  -

أداب الحوار وآداب حوار ٌتكلم فٌه الطرفان نفً نفس الولت فً لناة لضائٌة؟ حوار ؼٌر ناجح ألنه خال من 

 االستماع

 أنصحه بالحلم الن ؼضبه سٌذهب فائدة الحوارماذا تفعل مع المحاور الؽاضب؟ 

ال ٌجوز الن من أدب الحوار التحدث فٌما  ؼلب على كثٌر من الناس فً ولتنا المعاصر أن ٌتحدثوا فٌما ال ٌعلمون؟

 ٌعلم حتى ال ٌحل محرما وال ٌحرم  حالال.

 على المحاور البعد من الثناء على نفسهناء على نفسه أثناء الحدٌث مع اآلخرٌن مستخدما لفظ أنا ؟ٌكثر سالم من الث

 أكمل ما ٌلً :

 ٌزٌد العلم وٌعلم المرء الحلم من فوائد حسن االستماع؟ 

 حتى ال ٌخرج الحوار عن هدفه وٌفمد لٌمتهمن فوائد تحدٌد موضوع الحوار ؟



 

 

 

 مع كل من:بٌن الطرٌمة المناسبة للحوار 

 رئٌس الجامعة: التكلم معه بؤحدب ومحاورته بطرٌمة تناسب مستواه

 والدي: أكلمه بؤدب واحترام 

 الطفل الصؽٌر: أكلمه بما ٌناسب مستواه العمري

 :و آداب الحوار صفات المحاورمن  أربط كال من النصوص التالٌة بما ٌناسب 

 صفات الحوار وادب الحوار النص

 التحلً باألخالق الحمٌدة ملسو هيلع هللا ىلص:)تبسمن فً وجه أخٌن صدلة(لال رسول هللا 

 ٌزن كالمه بمٌزان الشرع ما ٌلفظ من لول إال لدٌه رلٌب عتٌد((لال تعالى

 تجنب الفحش فً المول المسلم من سلم المسلمون من لسانه وٌده ((لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

:)إن الرفك ال ٌكون فً شًء إال زانه وال ٌنزع من شًء إال لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 شانه(

 اللٌن والحكمة فً الخطاب

 تجنب الفحش فً المول لال رسول ملسو هيلع هللا ىلص :) لٌس المإمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء(

 تجنب الؽضب واالنفعال شدٌد الذي ٌملن نفسه عند الؽضب(لٌس الشدٌد بالصرعة ولكن ال (لال رسول ملسو هيلع هللا ىلص 

 التحلً باألخالق الحمٌدة لال رسول ملسو هيلع هللا ىلص:) الكلمة الطٌبة صدلة(

لال رسول ملسو هيلع هللا ىلص:)ٌا عاٌشه إن هللا رفٌك ٌحب الرفك وٌعطً على الرفك ما ال ٌعطٌه 
 سواه( على العنؾ وماال ٌعطً على ما

المرونة فً الحوار 
 والتواضع

لال تعالى :) والصد فً مشٌن واؼضض من صوتن إن أنكر االصوات لصوت 
 الحمٌر(

 عدم رفع الصوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرس الرابع مصادر التشرٌع االسالمً

 الشرعٌةهً المنابع واالصول التً ٌعتمد علٌها المجتهد فً استنباط االحكام ما الممصود بالمصادر التشرٌع اإلسالمً؟ 

 المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة واالجماع والمٌاس والمصالح المرسلة والعرؾ وسد الذرائع وعددها؟

 أكمل الجدول:

 السنة النبوٌة المرآن الكرٌم 

 تال لؽة:
رسول هللا صلى هللا علٌه هو كالم هللا المعجز المنزل على  اصطالحا:

وسلم المتعبد بتالوته المنمول إلٌنا بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة 
 والمختوم بسورة الناس.

 الطرٌمة السنة لؽة: 
كل ما صدر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من لول وفعل أو تمرٌر أو اصطالحا :

 صفة

 سطة جبرٌلالمرآن كالم هللا تلماه النبً بواكالم هللا : 
 نزل المرآن بلفظ عربً فتجلى اعجازه البٌانً.المعجز :

 ال تصح الصالة اال بمراءة المرانالمتعبد بتالوته :
 نمله جمع من المإمنٌن الصادلٌن منمول بالتواتر: 

دلٌل على حجٌة السنة النبوٌة: لول هللا تعالى:)وما ٌنطك عن الهوى 
 ، إن هو إال وحً ٌوحى(

 :الكرٌم المرآن فً االحكام أنواع من
 ومالئكته ورسوله باهلل االٌمان ٌوجب ما كل وهً : اعتمادٌة أحكام
 وشره خٌره والمدر االخر والٌوم ورسله وكتبه
 .الرذائل عن والتخلً االخالق على تحث التً وهً: أخاللٌة أحكام
 :ومنها عملٌة أحكام
  والحج والزكاة والصوم كالصالة : العبادات أحكام
 الشخصٌة واالحوال والمضاء المالٌة كالعمود: المعامالت أحكام

 السنة النبوٌة بالنسبة للمرآن الكرٌم:أحوال 
 . سنة مإكدة لما جاء فً المران الكرٌم

وهً ثالث أنواع: سنة  سنة مفسرة ومبٌنة لما فً المرآن الكرٌم
 مفصلة لمجمل المرآن الكرٌم

 سنة مخصصة لعموم المرآن الكرٌم        
 سنة ممٌدة لمطلك المرآن الكرٌم        

 سنة مبنٌة ألحكام جدٌدة سكت عنها المرآن الكرٌم

 

 الكتاب الفرلان النعمة النور الهدى؟ المرآن أسماء أذكر

 فال نظمه فً معجز المرآن والن المعانً فً خلل عنه ٌنتج ألنه ؟ أجنبٌة لؽات إلى حرفٌه ترجمة الكرٌم المرآن ترجمة جواز عدم( علل) 

 .بمثله ٌؤتً أن أحد ٌستطٌع

 الحلول ولتمدٌم\ التشرٌع فً ولتتدرج \ المإمنٌن وللوب وسلم علٌه هللا صلى النبً للب لتثبٌت \ حفظه لتسهٌل؟ مفرلا المرآن نزول( علل)

 .السائلٌن أسئلة على ولإلجابة\ المناسبة

 والسنة؟ المرآن بٌن العاللة نوع حدد

 ( مإكدة سنة) (  المسلم أخو المسلم) النبً ولال( أخوة المإمنٌن إنما) تعالى هللا لال -

 (مإكدةسنة )( خٌرا بالنساء استوصوا) النبً ولال( بالمعروؾ وعاشروهن)تعلى هللا لال -

 ( المرآن لمجمل مفصلة سنة) الصالة تفاصٌل حددت والسنة(الصالة وألٌموا واتموه إلٌه منٌبٌن) تعالى لال -

 (المرآن لمجمل مفصلة سنة)...(  مناسككم عنً خذوا)  النبً ولال( سبٌال إلٌه استطاع من البٌت حج الناس على وهلل) تعالى لال -

 الذي لٌس) وسلم علٌه هللا صلى النبً لال ان الى العموم ظلم كلمة من الصحابة ففهم( بظلم اٌمانهم ٌلبسوا ولم امنوا الذٌن) تعالى لال -

 (.المرآن لعموم مخصصه سنة) ....(الشرن الظلم إلٌه تذهبون

               (كثٌر والثلث الثلث) وسلم علٌه هللا صلى الرسول بمول الوصٌة ممدار السنة وحددت....( بها ٌوصى وصٌة بعد من) تعالى لول -

 (الكرٌم المران لمطلك ممٌدة سنة )

 (والطحال فالكبد الدمان وأما والجراد فالحوت المٌتتان فؤما ودمان مٌتتان لنا  أحلت)الرسول ولول( والدم المٌتة علٌكم حرمت)تعالى ولوله -

 (المران لمطلك ممٌدة)



 

 

 أو تمر من صاعا الفطر زكاة وفرض والنعلٌن الجوربٌن على ومسح االهلٌة الحمر لحوم وتحرٌم وخالتها وعمتها المرأة بٌن الجمع تحرٌم -

 (جدٌدة إلحكام مبٌنة) شعٌر من صاعا

 

 بذل الجهد والطالة للتوصل للحكم الشرعً .ما الممصود باالجتهاد وما هً أهدافه ؟ 

 الكرٌم والسنة الشرٌفة واستنباط االحكام الشرعٌة منها المرآنفهم نصوص  -أهدافه: 

 إٌجاد أحكام الولائع المستجدة التً لم ٌرد فٌها نص.-

 

 أهم المصادر االجتهادٌة؟أكمل الجدول موضح 

وجه 
 الممارنة

 أمثله علٌه دلٌل على حجٌته المفهوم

هو اتفاق المجتهدٌن من امة دمحم  االجماع 
ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته على حكم شرعً فً 

 عصر من العصور

لال الرسول صلى هللا علسه 
وسلم )إن هللا ال ٌجمع أمتً 

 على ضاللة(

 الرسول وفاة بعد أبوبكر خالفة على الصحابة كؤجماع
 علٌه السالم

 تجسٌد تحرٌم \ بالدم التبرع: المعاصرة االمثلة ومن
 وسائل وسلم علٌه هللا صلى الرسول لشخصٌة االفالم

 مكانتهم فً نمص إلى ٌإدي ألنه االنبٌاء

نص على حكمها  إلحاق مسؤلة ال المٌاس 
لتساوي بمسؤلة ورد النص بحكمها 

 علة الحكم.المسؤلتٌن فً 

لوله تعالى )فاعتبروا ٌؤولً 
االبصار (واالعتبار فً اللؽة 

 لٌاس الشً بالشًء

فً التحرٌم  )االصل(بالخمر)الفرع(لٌاس النبٌذ 
 الشتراكهما فً 

 ٌؤخذ الفرع حكم االصل 

المصالح 
 المرسلة

المصالح التً تجلب الخٌر أو تدفع 
 الشر 

ثر من أخذ بهذا كوالمذهب المالكً أ
 المصدر

لوله تعالى)أن هللا ٌؤمر 
فتحمٌك بالعدل واالحسان ...(

العدل والعمل به ٌحمك 
 مصالح الناس

 أبوبكر فً مصحؾ واحد فً زمن  للمرآنجمع الصحابة 
 ومن األمثلة المعاصر:والمسلمٌن  لإلسالمجمعه خٌر ف

بطالات \تنوٌع المحاكم \التوثٌك الرسمً للعمود 
بطالة الهوٌة \تنظٌم المرور لواعد \الصراؾ االلً 

 الوطنٌة

هو ما اعتاده الناس وألفوه من فعل  العرؾ
 أو ؼلط 

ومن المواعد الشرعٌة العتبار 
العرؾ :)المعروؾ عرفا كالمشروط 

 شرطا(

لوله تعلى)وعلى المولود له 
رزلهن وكسوتهن 

بالمعروؾ(فالمعروؾ فً 
عرؾ الناس فً الرزق 

 والكسوة

 اع والملكٌة الفردٌة حموق االبتكار واالختر
 حموق االسم التجاري والعالمة التجارٌة

سد 
 الذرائع

اصطالحا \الذرائع لؽة :الوسٌلة 
:منع الوسائل التً ظاهرها االباحة 

 وٌتوصل بها إلى محظور
 بهذا أخذ من ثركأ المالكً والمذهب
 المصدر

لال تعالى )وال تسبوا الذٌن 
فٌسبوا  هللاٌدعون من دون 

سب آلهة  عنفنهى هللا هللا(
المشركٌن حتى ال ٌسب هللا 

 لذلن حرمه
 

ومنع بٌع العنب لمن سٌصنع الخمر وبٌع السالح لماتل  
 أو مجرم 

 منع بٌع االلعاب النارٌة لما تسببه من أخطار 
إال بوصفة طبٌب لما  والمهدئاتمن بٌع المنشطات 

 تسببه من أثار على صحة االنسان
للسٌارات على الطرلات  ددةالمحمنع تجاوز السرعات 

 حماٌة ارواح الناس العامة
 حجب موالع االنترنت ألنها تسبب الفتنه والفساد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرس الخامس :معالم التخطٌط فً سٌرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

 

  فً نشر العلم ؟ما هً مالمح استراتٌجٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 تشجٌع المواهب على طلب العلم مثل زٌد بن ثابت

 تنمٌة المدرات والمهارات المتاحة

 استمالل االمكانٌات واالدوات المتاحة فً تعلٌم الناس

 

 

 

 

 هدؾ لتحمٌك وجماعً فردي بشكل والتدبٌر التفكٌر هو االسالم؟ فً بالتخطٌط الممصود ما
 مشروع مستمبلً

 االلتصادٌة الحموق تضمن التً والمبادئ الموانٌن هً العامة؟ والتشرٌعات بالسٌاسات الممصود ما
 .المجتمع إلفراد واالجتماعٌة والثمافٌة

 ما هً معالم التخطٌط فً السٌرة النبوٌة ؟ ما أهمٌة التخطٌط فً حٌاة الفرد والمجتمع؟

 تحمٌك االهداؾ المنشودة
 استثمار الولت والجهد والموارد بؤفضل الطرائك 

 سهولة المراجعة والتمٌٌم ومن ثم التصوٌب والمتابعة
 تجاوز المشكالت والعمبات المعترضة بسهولة وٌسر

الحد من الملك والضؽوط النفسٌة مما ٌوفر جو لألبداع 
 واالبتكار

 تجنب الفوضى والتشتت واالربان فً العمل
 

 تحدٌد االهداؾ واالولوٌات 
 وضع التشرٌعات والسٌاسات العامة

 تنفٌذ إجراءات وبرامج عملٌة للتعلٌم والتوعٌة
 استثمار الطالات والموارد المتاحة

 متابعة النتائج وربطها بمشٌئة هللا تعالى

 وتبشٌرهم بالجنة وتحذٌرهم من النارالجمٌع إلى هللا  دعوة : رسالته وسلم؟ علٌه هللا صلى دمحم رإٌة و رسالة ماهً
 دخول العرب وجمٌع البشر فً االسالم وترن الشرن والكفر: رإٌته

 محدد بهدؾ محددة ؼٌر بالنوعٌة تتسم ؼاٌة أو مهمه: الرسالة والرإٌة؟ الرسالة بٌن الفرق ما
 بهدؾ ومحددة بالكم تتسم وسٌلة: الرإٌة  



 

 

 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص : الرسول أتخذها التً التالٌة االجراءات اتخاذ سبب أو هدؾ حدد

 التعلٌل أو الهدؾ االجراء

 إلتمامتصلح  الن مكة أصبحت الو هاجر بؤذن من هللا  هجرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة
 الدعوة فالبد من اٌجاد البدٌل وهً ٌثرب

 ألنه كون مجتمع موحد باهلل لائم على الحب واالخاء لٌام الدولة فً ٌثرب

 ة اإلٌمانٌة طلتموٌة الراب بناء المسجد النبوي

  االجتماعًبناء مجتمع متماسن والتكافل  المإاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار 

 تنظٌم العاللة بٌن أفراد المجتمع  وضع دستور المدٌنة 

 إنشاء مإسسات تنظٌمٌة  اختٌار كتبة الوحً 

 التخطٌط المدنً  تحدٌد حدود المدٌنة 

  االلتصاديالتنظٌم  تحدٌد مولع السوق 

 تهٌئة المدٌنة بدعوة الناس إلى الدخول فً اإلسالم  إرسال مصعب بن عمٌر ملسو هيلع هللا ىلص إلى ٌثرب لبل عام من الهجرة

 رد األمانات إلى أهلها إبماء علً بن أبً طالب رضً هللا عنه فً مكة 

تكلٌؾ عبدهللا بن أبً بكر رضً هللا عنه بؤن ٌؤتً إلى 
 ظالم الؽار كل ٌوم بعد حلول ال

 جلب أخبار المشركٌن لرسول هللا 

االتفاق مع عامر بن فهٌرة رضً هللا عنه لٌؤتً بؽنمه على 
 ممربة من الؽاز 

 لمحوا آثار األلدام 

 ألنه الرفٌك والصاحب والمستشار المإتمن  مرافمة أبً بكر الصدٌك لرسول هللا 

لتفادي السرعة واالرتبان ،اللذٌن لد ٌحصالن لحظة  تجهٌز الراحلة لبل الموعد بؤربعة أشهر وبسرٌة تامه 
 الهجرة 

 لتؤمٌن الطعام والشراب تكلٌؾ أسماء بنت أبً بكر بالحضور إلى الؽار ٌومٌا

 لٌكون الدلٌل الماهر االمٌن فً رحلة الهجرة مرافمة عبدهللا بن أرٌمط  للنبً

 على أهل مكة للتموٌه  االتجاه نحو جنوب مكة 

 

 

 

 

 

 

 


