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َوة   اَلّلِ  َرسُولِ  فِي لَكُم   َكانَ  قَد   ُجو َكانَ  ِلَمن   َحَسنَة   أُس  مَ  اَلّلَ  يَر  ِخرَ  َوال يَو  ِمنُونَ  َرأَى َولَّما( 21) َكثِيًرا اَلّلَ  َوذََكرَ  اْل  َزابَ  ال ُمؤ  َح   اْل 

ِليًما إِيَمانًا إَِلّ  َزادَهُم   َوَما َوَرسُولُهُ  اَلّلُ  َوَصدَقَ  َوَرسُولُهُ  اَلّلُ  َوَعدَنَا َما َهذَا قَالُوا ِمنِينَ  ِمنَ ( 22) َوتَس   َما َصدَقُوا ِرَجال   ال ُمؤ 

بَهُ  قََضى َمن   فَِمن ُهم   َعلَي هِ  اَلّلَ  َعاَهدُوا ِزيَ ( 23) تَب ِديًل  بَدّلُوا َوَما يَن تَِظرُ  َمن   َوِمن ُهم   نَح   َويُعَِذِّبَ  بِِصد قِِهم   الّصاِدقِينَ  اَلّلُ  ِليَج 

 اَلّلُ  َوَكفَى َخي ًرا يَنَالُوا لَم   بِغَي ِظِهم   َكفَُروا اّلِذينَ  اَلّلُ  َوَردّ ( 24) َرِحيًما َغفُوًرا َكانَ  اَلّلَ  إِنّ  َعلَي ِهم   يَتُوبَ  أَو   َشاءَ  إِن   نَافِِقينَ ال مُ 

ِمنِينَ  ِقتَالَ  ال ُمؤ  ع بَ  قُلُوبِِهمُ  فِي َوقَذَفَ  َصيَاِصيِهم   ِمن   ال ِكتَابِ  أَه لِ  ِمن   َظاَهُروهُم   الِّذينَ  َوأَن َزلَ ( 25) َعِزيًزا قَِويًّا اَلّلُ  َوَكانَ  ال   الرُّ

َرثَكُم  ( 26) فَِريقًا َوتَأ ِسُرونَ  تَق تُلُونَ  فَِريقًا َضُهم   َوأَو  َوالَُهم   َوِديَاَرهُم   أَر  ًضا َوأَم  ء   كُِلِّ  َعلَى اَلّلُ  َوَكانَ  تََطئُوَها لَم   َوأَر   قَِديًرا َشي 

(27) 

 

 

 تطئوها

أي لم تدخلوها من 
 قبل

 صياصيهم ظاهروهم نحبه   قضى

 حصونهم حالفوهم وناصروهم عهده وفى

هي التأسي برسول هللا والتخلق بأخالقه واالقتداء بسنته في جميع معناها: 
.المجاالت  
التسامح , الدعوة إلى هللا ,التوسط في الدين, قائد عسكري وسياسي, مجاالتها: 

بيته.حسنة مع أهل   

القدوة 
 الحسنة

انتصار المسلمين وهزيمة األحزاب 1  

ظهور قوة المسلمين بين القبائل العربية  وأصبح لهم حساب بين  2

 القبائل العربية
ظهور كل الفئات على حقيقتها ومعرفة من المؤمن ومن المنافق  3

 ومن الكافر ومن الصديق ومن العدو

نتائج غزوة 
 الخندق

باليقين والثقة باهلل وإخالص العبادة هلل وطاعته والبعد عن يكون مع هللا :  1

.نواهيه  
.بعمل الخير وترك الشر والحرص على النافع مع النفس: 2  

.يكون بالتعامل معهم باألخالق الحسنةمع الناس:  3  

 الصدق يكون

مجتمع راقي مثالي في أخالقه. 3الشعور بالراحة النفسية .       1  

.ينتشر االستقرار في المجتمع 4الحلي بالخلق العظيم .           2  

أثر األسوة الحسنة على 
 الفرد والمجتمع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي يعمل لمصلحة الناس. 1  

الذي يعدل بين أفراد المجتمع. 2  

.الذي يستطيع إدارة وقيادة المجتمع إلى األفضل 3  

صفات القائد التي أحب أن 
 أتأسي بها

 اتصال السند نقل الراوي عن شيخه

ضبط  قوة حفظ الراوي ونباهته
 الراوي

قوة صدق الراوي 
 ونباهته

عدالة 
 الراوي

الخبر 
 الموضوع

الحديث 
 الضعيف

الحديث 
 الحسن

الحديث 
 الصحيح

 

 اتصال السند متصل السند متصل السند غير متصل ال يصح له سند

فيهم كذاب أو 
 أكثر

 ضبط الرواة ضابط خفيف الضبط غير ضابط

ال تتوفر عند 
 الوضاع

 عدالة الرواة الرواة عدول الرواة عدول غير عدول

يؤخذ به  ال يؤخذ به
 بشروط

 هل يؤخذ به؟ يؤخذ به يؤخذ به

  الحديث الصحيح الخبر الموضوع

مكذوب على رسول هللا 1  

ال تتوفر فيه الشروط 2  

ثبات عن رسول هللا 1  

تتوفر فيه الشروط  2  

 أوجه االختالف

 النتيجة  

األحاديث الموضوعة على الفردأثر  أثر األحاديث الموضوعة على المجتمع  

 فساد الدين انحراف المجتمع وضالله

ثمكسب اإل يسود فيه الجهل والخرافة  

 :الصحيح

اتصال السند بنقل العدل الضابط 

عن مثله من أول السند إلى 

 منتهاه بغير علة وال شذوذ.

 ا

 الضعيف الحسن

 نقبل الحديث الصحيح وال نقبل الموضوع



 

\ 

 

 

األسرة هي اللبنة األولى في المجتمع يعني صالح المجتمع  األسرة أساس المجتمع:

.بأسره  

 مظاهر اهتمام اإلسالم باألسرة:

الترغيب في الزواج والحث عليه.-  

التحذير من العزوف عن الزواج للقادر عليه.-  

أفرادها.بيان أحكام األسرة وحقوق وواجبات -  

إعالء شأن رباط الزواج.-  

.الحث على تيسير تكاليف الزواج-  

 وظائف األسرة:

حفظ النوع اإلنساني )هي مؤسسة الوحيدة المكلفة بمهمة حفظ النوع البشري(.-  

تلبية الحاجات الفطرية في اإلنسان)إشباع الغرائر اإلنسانية  , إشباع النزعة الفطرية  للولد -

الحاجات النفسية الروحية(والذرية , إشباع   

حفظ المجتمع)بوقايته من دواعي الفساد واالنحراف وحمايته من الجريمة ومخاطر األمراض -

 واألوبئة(.

تربية الجيل وتنشئته) االسرة هي المحضن الطبيعي الذي يربي الفرد ليكون إنساماً صالحاً -

 معتدالً(.

 األسس التي تبني عليها األسرة:

.منشأوحدة األصل وال-  

الحقوق والواجبات.-  

المودة و الر حمة.-  

.التكافل االجتماعي-  



 

 ما يعين على استقرار األسرة وسعادتها:

حسن االختيار.-  

النظر والرؤية للطرفين,-  

التعاون والتفاهم.-  

الصبر.-  

 

 ما مبادرة دولة االمارات في تخفيف تكاليف الزواج؟

صندوق الزواج.-  

صندوق االسكان.-  

صاالت لألفراح.بناء -  

.صاالت االعراس الزواج - 

 علل/ي:  إعالء االسالم رباط الزواج؟

.لتعظيم شأن هذه العالقة في نفس المسلم-   



 

 

 

 

 اسمها: هند بنت أبي أمية رضي هللا عنها.

الحبشة.-  
المدينة النورة.-  

هاجرت 
 الهجرتين:

غزوة أحد- استشهد زوجها  
 بعد:

سبب زواج  إكراماً لألرامل.
 الرسول منها:

قوة االيمان.-  
رجاحة عقلها.-  
الحكمة.-  
صبرها.قوة -  

 صفاتها:

 

 

 

 الشخصية: الصفات:

 عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. غض البصر والشجاعة.

 أم سلمة رضي هللا عنها. الشجاعة وقوة االيمان والفطنة

 سلمة بنت عبد األسد المخزومي. الصبر.

 وجه المقارنة الغيرة المحمودة الغيرة المذمومة

 تتشابهان في  

 تختلفان في الغيرة في ريبة الغيرة في غير ريبة

 النتيجة  

بها الرسول  الهدف الخاص من الزواج  ام المؤمنين 

 زينب بنت جحش  إبطال حكم التبني

العالقة بين الصحابةإبطال   عائشة بنت أبي بكر و حفصة بنت عمر بن الخطاب 

 سودة بنت زمعة و أم سلمة وأم حبيبة اكراماً لهن ألنهن أرامل

 جويرية بنت الحارث والمصطلقية حتى يسلم بني المصطلق

بسبب الحميه أو األنفة أو التنافس أو كالهما ثورة في النفس لخير أم شر 

 الحسد

 ثورت المحبة والسكينة وثورت البغض والفتن والخالف

 المصاعب التي واجهتها أم سلمة:

 فراقها البنها وزوجها.-

 هجرتها إلى المدينة بمردها.-

 الهجرة إلى الحبشة هي وزوجها.-

 داللة اعتذارها للرسول عندما تقدم لخطبتها:

 هللا.احترامها وتقديرها لمنزلة ومكانة رسول -

 علل/ي: لقبت أم سلمة بأيم العرب:

تعاطف أهل المدينة مع أم سلمة بعد استشهاد -

 أبو سلمة

 



 

 

 

 

ا ف ات اعاالاْيا  نْ ياا وازيين ات اها ُُتَّ تُريْدنا اْلْايااةا الدُّ كا إيْن ُكن ْ اْزوااجي ُّ ُقْل ِلي ا النَِّبي يًًل ) أُمات ي قال تعاىل : َيا أاي ُّها رااًحا َجاي ر يْحُكنَّ سا ُُتَّ تُريْدنا اَّللَّا واراُسولاُه 28ْعُكنَّ واُأسا ( واإيْن ُكن ْ
ْنُكنَّ أاْجرًا عاظييًما ) نااتي مي راةا فاإينَّ اَّللَّا أاعادَّ ليْلُمْحسي ٍة ُمب اي يناةٍ 29واالدَّارا اْْلاخي شا ْنُكنَّ بيفااحي اءا النَِّبي ي ماْن َياْتي مي ْعفاْيي واكاانا ذاليكا ( َيا نيسا  ُيضااعاْف َلااا اْلعاذااُب ضي

ريًا ) ا مارَّت اْيي واأاْعتاْدَنا َلااا ريْزقً 30عالاى اَّللَّي ياسي ًا نُ ْؤِتياا أاْجراها ْنُكنَّ َّلليَّي واراُسوليهي وات اْعماْل صااْلي ريميًا )( واماْن ي اْقُنْت مي  ( 31ا كا

 * المعاني

 أسرحكن سراحاً جميال  أمتعكن  زينتها
أطلقكن طلقاً خالياً من  أعطيكن متعة الطلق محاسنها

 اْلضرار
 

 * سبب النزول 

حينما قسمت أموال بني قريظة على المهاجرين فتوسع عليهم و على أزواجهن ، فلما رأى زوجات الرسول ذلك طلبوا من الرسول  -

 أن يوسع عليهن مثلهم ) غيرتهن من نساء المهاجرين حين وزعت عليهن اْلموال ( 

يََّرت أزواج الرسول به   * األمرين الذي خ 

 األثر االمر م
 الثواب في الدنيا ) البقاء مع الرسول ص ( الثواب في اْلخرة ) الجنة(  الكفافالبقاء مع  1
 يحصلن على ما يطلبن من متاع الدنيا  الطلق و المتعة بالمال  2

 

ْلقاْولي  ُُتَّ فاًلا َتاْضاْعنا ِبي ي ْ اءي إيني ات َّقا أاحاٍد مينا الن يسا اءا النَِّبي ي لاْسُُتَّ كا ( واق اْرنا ِفي بُ ُيوتيُكنَّ 32ف اياْطماعا الَّذيي ِفي ق اْلبيهي ماراٌض واقُ ْلنا ق اْوًًل ماْعُروًفا )قال تعاىل : َيا نيسا
ْعنا اَّللَّا واراُسولا  اةا واأاطي ةا واآاتييا الزَّكا لييَّةي اِْلُوىلا واأاقيْمنا الصًَّلا ُ ليُيذْ واًلا ت اب ارَّْجنا ت اب ارُّجا اْلْااهي ريًا )ُه إيَّنَّاا يُرييُد اَّللَّ راُكْم تاْطهي ( 33هيبا عاْنُكُم الر يْجسا أاْهلا اْلب اْيتي واُيطاه ي
بيريًا ) تي اَّللَّي وااْلْيْكماةي إينَّ اَّللَّا كاانا لاطييًفا خا لاى ِفي بُ ُيوتيُكنَّ ميْن آاَيا نااتي وااْلقاانيتييا وااْلقاانيتااتي ( إينَّ اْلُمْسليمييا وااْلُمْسليمااتي وااْلُمْؤمينييا وااْلُمؤْ 34وااذُْكْرنا ماا يُ ت ْ مي

عااتي وااْلُمتاصاد يقييا وااْلُمتا  عييا وااْلْااشي ابيرااتي وااْلْااشي ُهْم وااْلْاافيظااتي واالصَّاديقييا واالصَّاديقااتي واالصَّابيريينا واالصَّ صاد يقااتي واالصَّائيمييا واالصَّائيمااتي وااْلْاافيظييا فُ ُروجا
ُْم ماْغفيراًة واأاْجرًا عاظييًما )واا ُ َلا اكيرااتي أاعادَّ اَّللَّ ثيريًا واالذَّ اكيريينا اَّللَّا كا  (35لذَّ

 

 * سبب النزول 

 رآن قول أم سلمة للرسول : لماذا َل نذكر نحن النساء مثلما يذكر الرجال في الق

 * مستويات النمو األخالقي عند النساء 

 اَلستقللية في اتخاذ القرار  -3التضحية من أجل اْلخرين  -2بناء الحياة الشخصية  -1

 

 أهل البيت  الرجس قرن  قوالً معروفاً  ال تخضعن 

ً  َل ترفقن بالكلم و تلن فيه   واهلهنساء النبي  اإلثم و الذنب اَلستقرار في البيت قوَلً حسنا

 

األساسية لتكوين حياة زوجية الموجهات 

 سعيدة:

 تجاهل المشكلت البسيطة. -

 اجعار الزوجة بالمودة و  المشاركة. -

 اإلستماع الجيد لكل اْلطراف. -

إبعاد موضوع المال عن أي نقاش داخل  -

 اْلسرة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

داللة تخيير النبي صلى هللا 

عليه وسلم لزوجاته رض ي 

 هللا عنهن

 األول: أن نساء النبي صلى هللا عليه وسلم لسن كغيرهن.

 الثاني: من كان في محل التأسي يه يتحمل ماال يتحمله غيره.

توجيهات ووصايا 

 
 
 ألمهاِت املؤمنين

 

 إقامة الصالة 

 عدم الخروج من البيت لغير حاجة

 طاعة هللا ورسوله

 

 

صفات 

املؤمنين 

 واملؤمنات

 اإلسالم

 حفظ الفرج

 الصدق

 اإليمان

 التصدق بالمال

 التواضع

 القنوت

 الخشوع

 المداومة على التقوى

 إيتاء الزكاة

 البعد عن التبرج

 تجنب الخضوع بالقول

 نشر العلم

 الصبر

 الصوم

 

  الحديث المتواتر
واتر والتتابع ومجيء الواحد بعد أتي من كلمة الت تعريفه لغةً:المتواتر

 اْلخر.
كل طبقة من طبقات  اصطلحاً: ما رواه جمع كثير عن جمع كثيرفي

 في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب . السند،يستحيل
 

أن يرويه جمع كثير من الرواة -1 -أهم شروط الحديث المتواتر 

 يحصل بكثرتهم اليقين.
 .ت السند أن تكون الكثرة في جميع طبقا-2
 .أن يستحيل في العادة اتفاق الرواة وتواطؤهم على الكذب -3
 

  أقسام الحديث المتواتر
 الذي نقل بالتواتر لفظاً ومعنى . متواتر اللفظ: هوالحديث-أ

 مثال : ))من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار((
يتواتر في متواتر المعنى : هو الحديث الذي تواتر في المعنى ولم -ب

 اللفظ

 حديث اآلحاد
 تعريفه لغة :اْلحاد جمع أحد بمعنى الواحد

: ما رواه عدد من الرواة َل يبلغ في الكثرة اإلصطلحوفي 
  . حد التواتر سواء أكان المخبر واحد أو أثنين أو ثلثة

 :وينقسم إلى ثلثة أقسام
: تعريفه لغة : إذا أعلنته وأذعته فهو مشهورالمشهور    

 . اصطلحا :ما رواه ثلثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر
مأخوذ من عز يعز إذا قل وندرالعزيز : تعريفه لغة:  -  . 
اصطلحا هو الذي َل يقل رواته عن اثنين في أي طبقة 

  من طبقات السند
راو واحد في أي موضع من  بوايته: هو ما تفرد الغريب 

أثنائهمواضع السند ، أي سواء أكان في أصل السند أو   . 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارة عن موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في مسائل تشبهها وداخلة تحتها وتستنبط من نصوص  القاعدة الفقهية:

 القران والسنة.

 أهمية القواعد الفقهية:

 فهم وحفظ كثير من مسائل الفقه المتشابهة. .1

 معرفة محاسن الدين. .2

 تكوين ملكة فقهية. .3

 

 القواعد الفقهية الكبرى:

 أقوال اإلنسان وأفعاله تابعة لنيته .األمور بمقاصدها : .1

 بقصد التحليل , قرض ربوي , الهروب من أيدي العدالة.   رأة)التطبيقات(: رشوة ,من تزوج ام

)الدليل(: حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: إنما العمال بالنيات, وإنما لكل 

 امرىء مانوى . 

عادة إلى عبادة, تمييز من تصحيح النية(: النية شرط لصحة األعمال , تمييز العبادة عن العادة, تحويل ال)الغرض 

 معاني األقوال ودالالتها.

 االعتقاد الجازم والتردد بين وقوع الشي وعدمه.:اليقين ال يزول بالشك  . .2

تيقن الطهارة وشك في حدث, شك في إحدى الصلوات , كانت عالمة الموت توقف القلب عن العمل, )التطبيقات(: 

  يستجد من أمور الدنيا. كل ما

 على وليبن الشك، فليطرح أربعًا؟ أم ثالثًا صلى كم يدر   فلم صالته، في أحدكم شك إذا: ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقول)الدليل(: 

 كانتا تماًما صلى كان وإن صالته، له شفعن خمًسا صلى كان فإن ي سل  م، أن قبل سجدتين ليسجد ثم استيقن، ما

  للشيطان ترغيًما

 مجال المقارنة

أوجه 

 االختالف

 أوجه التشابه

الحديث  الحديث اآلحاد

 المتواتر

 يجب العمل بالحديث المتواتر ونعمل باآلحاد إذا توفرت فيه شروط الحديث الصحيح النتيجة

 جميعه صحيح منه الصحيح والمقبول والضعيف

 قطعي الثبوت الثبوت ضني

كالهما حديث منسوب إلى الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم 

 



أو ضيق على االنسان عند تطبيقه لبعض األحكام  األحوال التي يحصل فيها مشقة :ريسيالمشقة تجلب الت .3

 الشرعية, تأتي الشريعة لتخفيف المشقة والحرج بتخفيف الحكم عنه.

التخفيف عن المسافر بقصر الصالة الرباعية, التخفيف عن المريض بالتيمم عند المشقة في استعمال )التطبيقات(: 

احتاجت إلى ذللك, إذا لم تجد المرأة المريضة إال طبيباً رجال الماء, جواز خرج المرأة المعتدة من وفاة زوجها اذا 

 فيجوز ان ينظر إليها بقدر الحاجة للمعالجة, ومن التخفيف بسبب النسيان عدم امر الصائم بالقضاء.

يد  قوله تعالى))الدليل(:  يد   َوالَ  اْلي ْسرَ  ب ك م   اّللَّ   ي ر   (اْلع ْسرَ  ب ك م   ي ر 

 

 أن الشريعة تنهى عن اإلضرار بالنفس أو باآلخرين. :الضرر يزال .4

اتالف شيئا من ممتلكات اآلخرين يجب ان يقوم بدفع قسمته, وجوب منع كل ما يضر بعقول الناس و )التطبيقات(: 

 أبدانهم وأموالهم, نقل المصانع وكل ما فيه إزعاج إلى مدن صناعية, عمليات التجميل للضرورة فقط.

َها َوال دَة   ت َضارَّ  الَ الى)قوله تع)الدليل(:  ه   لَّه   َمْول ود   َوالَ  ب َولَد  عليه وسلم ) ال ضرر,  , قال رسول هللا صلى هللا (ب َولَد 

 وال ضرار(.

 

 إن ما اعتاد الناس وتعارفوا عليه من  أقوال واألفعال. :العادة المحكمة )العرف(  .5

تفسير ألفاظ الناس في معامالتهم و أيمانهم, وجوب النفقة على الزوحة واألوالد، جواز سن أحكام )التطبيقات(: 

 تعزيزية لردع المفسدين والمجرمين, جواز إغالق أبواب المساجد في غير أوقات الصالة.

ثْل   َولَه نَّ : )  وتعالى سبحانه قال)الدليل(:  ي م  نَّ  الَّذ  وف   َعلَْيه  لهند  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم,  (ب اْلَمْعر 

 (.)خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف بنت عتبة رضي هللا عنها:

 

 

 

 

ِمن   َكانَ  َوَما ِمنَة   َوَلَ  ِلُمؤ  ًرا َوَرسُولُهُ  اَلّلُ  قََضى إِذَا ُمؤ  ِرِهم   ِمن   ال ِخيََرةُ  لَُهمُ  يَكُونَ  أَن   أَم   َضلّ  فَقَد   َوَرسُولَهُ  اَلّلَ  يَع ِص  َوَمن   أَم 

تَ  َعلَي هِ  اَلّلُ  أَن عَمَ  ِللِّذي تَقُولُ  َوإِذ  ( 36) ُمبِينًا َضَلَلً  ِسك   َعلَي هِ  َوأَن عَم  َجكَ  َعلَي كَ  أَم  ِفي اَلّلَ  َواتّقِ  َزو   ُمب ِديهِ  اَلّلُ  َما نَف ِسكَ  فِي َوتُخ 

َشى َشاهُ  أَن   أََحقُّ  َواَلّلُ  النّاسَ  َوتَخ  نَاَكَها َوَطًرا ِمن َها َزي د   قََضى فَلَّما تَخ  ِمنِينَ  َعلَى يَكُونَ  َلَ  ِلَكي   َزّوج  ُمؤ  َواجِ  فِي َحَرج   ال   أَز 

ا إِذَا أَد ِعيَائِِهم   رُ  َوَكانَ  َوَطًرا ِمن ُهنّ  قََضو   الِّذينَ  فِي اَلّلِ  سُنّةَ  لَهُ  اَلّلُ  فََرضَ  فِيَما َحَرج   ِمن   النّبِيِِّ  َعلَى َكانَ  َما( 37) َمف عُوَلً  اَلّلِ  أَم 

ا رُ  َوَكانَ  قَب لُ  ِمن   َخلَو  نَهُ  اَللِّ  ِرَساََلتِ  يُبَِلِّغُونَ  الِّذينَ ( 38) َمق دُوًرا قَدًَرا اَلّلِ  أَم  َشو  نَ  َوَلَ  َويَخ  َشو   بِاَلّلِ  َوَكفَى اَلّلَ  إَِلّ  أََحدًا يَخ 

ء   بِكُِلِّ  اَلّلُ  َوَكانَ  النّبِيِِّينَ  َوَخاتَمَ  اَللِّ  َرسُولَ  َولَِكن   ِرَجاِلكُم   ِمن   أََحد   أَبَا ُمَحّمد   َكانَ  َما( 39) َحِسيبًا  الِّذينَ  أَيَُّها يَا( 40) َعِليًما َشي 

ًرا اَلّلَ  اذ كُُروا آَمنُوا َرةً  َوَسبُِِّحوهُ ( 41) َكثِيًرا ِذك  ِرَجكُم   َوَمَلئَِكتُهُ  َعلَي كُم   يَُصِلِّي الِّذي هُوَ ( 42) َوأَِصيًل  بُك   إِلَى الظُّلَُماتِ  ِمنَ  ِليُخ 

ِمنِينَ  َوَكانَ  النُّورِ  مَ  تَِحيّتُُهم  ( 43) َرِحيًما بِال ُمؤ  نَهُ يَل   يَو  ًرا َلُهم   َوأََعدّ  َسَلم   قَو  َسل نَاكَ  إِنّا النّبِيُّ  أَيَُّها يَا( 44) َكِريًما أَج   َشاِهدًا أَر 

ِمنِينَ  َوبَِشِّرِ ( 46) ُمنِيًرا َوِسَراًجا بِإِذ نِهِ  اَلّلِ  إِلَى َودَاِعيًا( 45) َونَِذيًرا َوُمبَِشًِّرا ًل  اَلّلِ  ِمنَ  لَُهم   بِأَنّ  ال ُمؤ   تُِطعِ  َوَلَ ( 47) َكبِيًرا فَض 

 (48) َوِكيًل  بِاَلّلِ  َوَكفَى اَلّلِ  َعلَى َوتََوّكل   أَذَاهُم   َودَع   َوال ُمنَافِِقينَ  ال َكافِِرينَ 

 وأصيلً  بكرة أدعيأئهم قضى زيد منها وطرا أمسك عليك زوجك قضى

الولد الذي ينسب  طلقها َل تطلق زوجتك حكم وأمر
 لغير ابيه

 آخر النهار أول النهار

 



 

 

 

 

 

 

 

 منزلة النبي:

 ليس محمد صلى هللا عليه وسلم أبا أحد من المؤمنين-1

 هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-2

 هو خاتم  النبيين -4

 

 

 

 

 التسليم والرضا بها وتنفيذها موقف المؤمنين من أوامر هللا تعالى

 حرام حكم التبني فاالسالم

 ضياع الحقوق. 1 آثار التبني السلبية

 .تحريم الحالل وتحليل الحرام2

 .اختالط االنساب3

 . كفالة اليتيم1 البديل عن التبني

 .الرضاع2

 .تبليغ الرسالة 1 وظيفة الرسول

 .إخراج الناس من الظلمات إلى النور2

 . الشهادة عليهم يوم القيامة3

 .مبشراً المؤمنين بالجنة4

 . منذراً العاصين من العذاب5

 .التسبيح والتهليل والتكبير1 ذكر هللا من صور

 . الدعاء2

 . تالوة القران3

 . طاعة أمره4

 . إخالص النية له5

 . إتقان العمل في العبادات والمعامالت وبذكره6

 التبني كفالة اليتيم 

   وجه التشابه

 رعايته دون تغيير نسبه- وجه االختالف
 مستحب-

أن ينسب المتبني إلى نفسه-  
حرام -  

 كالهما يقوم برعايته واالنفاق عليه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرضاعة:
وصول لبن امرأة لجوف صغير لم 

 يكمل العامين من عمره

 الشروط:
وصول لبن المرأة لجوف -1

 الرضيع, مهما كان قدره.
أن يكون رضاع الطفل قبل -2

 تمامه السنتين.
 

 :المصاهرة

 أصول الزوجة

 زوجة األبن

 فروع الزوجة

 زوجة األب

 :القرابة

 العمة

 األخوات

 الخالة

 بنت األخ

 بنت األخت

 :عارض

من كانت في عصمة 
 زوجها

 المرأة المعتدة

الحرمة بالحرج 
 والعمرة

 المطلقة ثالثاً 

 دين لهامن ال 

 :الجمع

 الجمع بين األختين

الجمع بين أكثر 
 نسوة  4من 

الجمع بين المرأة 
 وعمتها أو خالتها

 

 حرمة مؤبدة

 تشمل كل من يحرم الزواج بها على التأبيد بسبب:

 حرمة مؤقتة

هن النساء الالتي يحرم الزواج بإحداهن لسبب عارض, 

فإذا زال السبب زالت الحرمة, وأصبح الزواج منهن 

 مباحاً, وهن قسمان:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خصائص رحمة الرسول 
 وضح/ي شمول رحمته؟-

 رحيم في نصره والهزيمة
 رحيم في عسره ويسره
 رحيم في سفره وحضره

 بين/ي اتزان رحمته؟-
أنه رحيم دون ضعف 
 متواضع بغير ذلة

 محمد نبي الرحمة
 

بين/ي أنه نبي الرحمة -
 من رسالته؟

أنه أرسل محمد صلى هللا 
عليه وسلم للبشرية كلها 
ليخرجهم من الظلمات إلى 

 النور

صور رحمته مع 
 المخالفين:

حريصاً على هداية الخلق 
 وفوزهم

 مع الكائنات:
رؤوفاً رحيماً بكل الكائنات 
)الطيور والشجر والبهائم 

 والحجر(

 من آثار فقدان الرحمة:
 في األسرة:-

العرف و القسوة و 
 الذل

 العالقات الدولية:
الفساد و انتشار الكره 
و الحقد و التفكك و 

 الحروب

 خصائص رحمته:

 ثابتة وشاملة.-

 غاية ووسيلة.-
 متزنة معتدلة.-

 



 

 

ذُونَ  الِّذينَ  إِنّ  يَا فِي اَلّلُ  لَعَنَُهمُ  َوَرُسولَهُ  اَلّلَ  يُؤ  ِخَرةِ  الدُّن   َوالِّذينَ ( 57) ُمِهينًا َعذَابًا لَُهم   َوأََعدّ  َواْل 

ذُونَ  ِمنِينَ  يُؤ  ِمنَاتِ  ال ُمؤ  تََسبُوا َما بِغَي رِ  َوال ُمؤ  تََملُوا فَقَدِ  اك  تَانًا اح   قُل   النّبِيُّ  أَيَُّها يَا( 58) ُمبِينًا َوإِث ًما بُه 

َواِجكَ  ِمنِينَ  َونَِساءِ  َوبَنَاتِكَ  ِْلَز  ذَي نَ  فََل  يُع َرف نَ  أَن   نَىأَد   ذَِلكَ  َجَلبِيبِِهنّ  ِمن   َعلَي ِهنّ  يُد نِينَ  ال ُمؤ   يُؤ 

تَهِ  لَم   لَئِن  ( 59) َرِحيًما َغفُوًرا اَلّلُ  َوَكانَ  ِجفُونَ  َمَرض   قُلُوبِِهم   فِي َوالِّذينَ  ال ُمنَافِقُونَ  يَن   فِي َوال ُمر 

َمِدينَةِ  نََما َمل عُونِينَ ( 60) قَِليًل  إَِلّ  فِيَها يَُجاِوُرونَكَ  َلَ  ثُمّ  بِِهم   لَنُغ ِريَنّكَ  ال  ِّلُوا أُِخذُوا ثُِقفُوا أَي  تِيًل  َوقُتِ  تَق 

ا الِّذينَ  فِي اَلّلِ  ُسنّةَ ( 61) 62) تَب ِديًل  اَلّلِ  ِلسُنّةِ  تَِجدَ  َولَن   قَب لُ  ِمن   َخلَو  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بهتاناً  كذبا وباطال

 يدنين يسدلن ويرخين

 جالبيبهن الجلباب ثوب الثوب الواسع

 أدنى أقرب

 والمرجفون الذين ينشرون الخوف في المجتمع

 لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم

 ال يجاورونك فيها ال يساكنونك في المدينة

 ملعونين اللعنة : هي الطرد من رحمة هللا

 ثقفوا وجدوا وأدركوا

 هلل تعالى للمؤمنين للرسول

بتكذيبه-  
النيل من عرضه-  
االفتراء عليه -  

في أعراضهمالخوض -  
االعتداء على حقوقهم-  

الكفر به-  
جعل شريك له-  

بنسبة الصاحبة  والولد إليه-  

يهدمون  –نشر الخوف 
 امن المجتمع واستقراره

أعمال 
 المنافقين

يخرجهم من المدينة 
)الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم(

 عقابهم

من يتولى  ولي األمر
 عقابهم

 

 أنواع اإليذاء

 مواصفات الحجاب الشرعي للمسلمة:

يقطع الطريق على أصحاب النفوس -

 المريضة.

 النوايا الخبيثة. -

 تتقي مكرهم وخداعهم.-

 تساعدها حشمتها على طاعة ربها. -



 

 

 

 مفهوم التفكير الناقد:

 هو تفكير تأملي هادف يستعين بقواعد المنطق واالستدالل واالحتماالت.

 مهارات التفكير الناقد:

 التفكر والتأمل.-

 االستقصاء وجمع المعلومات.-

 إقامة الحجة والدليل.-

 الحوار وتقييم األراء.-

 أهمية التفكير الناقد:

 تدريب اإلنسان على البحث واالستقصاء. -

 والتشدد والتطرف.االبتعاد عن التعصب  -

 اكتساب اإلنسان القدرة على الحوار والتواصل مع االخر. -

 كشف األخطاء وسرعة عالجها. -

 تعزيز االيجابيات واالرتقاء بها. -

 أهداف التفكير الناقد:

 اتخاذ القرارات الصحيحة -

 حل المشكالت ومواجهة المستجدات. -

 تحقيق التقدم على أسس ثابتة. -

 ع في الخطأ.تجنب الفرد والمجتمع الوقو -

 تحديد درجة قوة البراهين واألدلة الغامضة. -

 

 

 



 

  

 

 محمد بن إسماعيل البخاري  ولده:اسمه وم

 هـ194ولد عام 

رعاية الدولة العباسية للعلم والعلماء أثرت  أثر البيئة الخارجية في اإلمام البخاري:
 في اإلمام البخاري رحمه هللا.

اثرت ام البخاري فه من خالل تربيتها  أثر البيئة الداخلية في اإلمام البخاري:
 الصالحة له.

 اإلمام الداخلي.- من شيوخه:
 إسحاق بن راهويه.-

 االمام المسلم من تالميذه:

تدوينه لكتابه المسمى الجامع الصحيح  من أهم إنجازاته العلمية:
 المسند من حديث رسول هللا

 صنف كتابه على الكتب واالبواب منهجه في كتابه:

أهم صفاته التي أهلته ليكون عالماً 
 مشهوراً:

 ومجالسة العلماء.محبة العلم -
 صبره وتحمله لمشاق طلب العلم.-
 محبته لشيوخه.-
 اخالصه هلل تعالى وتخلقه بخلق أهل العلم.-

عاش يتيماً فقامت امه بتربيته فكان ذلك اثر  أثر النشأة:
في تربيته و أبوه كان أحد تالميذ االمام 

 مالك وعرف بالعلم والتقوى.

حاتم أنه سمع البخاري يروي محمد بن أبي  العلم سالح:
يقول: ألهمت الحديث ف أنا في الكتاب ألم 

خرجت من الكتاب بعد العشر , فجعلت 
 اختلف إلى األمام الداخلي وغيره.

 16الفترة الزمنية التي كتب بها كتابه ) همة طالب العلم:

سنه( كفلته بالتمحيص والتدقيق وحرص 
االمام على صحة ما كتب من خالل 

االستخارة قبل كتابة كل حديث وعرض 
الكتاب على كبار علماء عصره ف وافقوه 

على صحة كتابه و وافقه من يعد من 
 العلماء على ذلك ايضاً.

 



 

 خطوات عمل االمام البخاري في الصحيح

 سبب الجمع

 شيخهتحقيق رؤية 

 عدد االحاديث التي جمعها

 كتاب 60,000

 خاتمة الصحيح

 كتاب التوحيد

 الترتيب

بدأ بكتاب الوحي ثم باب على هيئة مجيء الوحي 

 للنبي

 االستعانة باهلل تعالى

 يتوضأ ويستخير ويتيقن من صحته

 عدد األحاديث
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