
https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


م هللا  االستماع واالنصات لكال  

تصديق كالم هللا عزوجل وان الشك  

 فيه  

كثرة هذه االسماء تدل على شرف  

 المسمى  

عظمة القرآن واعجازه بعدم القدرة على  

 االتيان بمثله  

ان هذا القرآن دليل على حكمة  

 وعلم من اوحى به  

للداللة على التحدي الهل اللغة بهذه  

 الحروف المقطعة  

 البعد عن هللا عزوجل  

 

   االنشغال في الدنيا 

 التقرب هلل  

 

ترك الدنيا والتفكير في  

 االخرة  
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تقديم شرع االنسان على  

 شرع هللا  

 

االنشغال اللهو واللعب  

 راءة   وقت الق

اقامة الحدود والحكم  

 بشرع هللا  

 

حضور القلب واالمتثال  

   لالدب في القراءة 

 

القرآن الكريم افضل الكتب السماوية انزله هللا ليكون الكتاب المهيمن والرسالة الخاتمة والشريعة الباقية حفظه هللا من  

 التحريف وهو دستور االمة الخالد الذى به صالح البشرية  

 

 تالوته   – تعلمه  –العمل به  –االيمان به 

 

قراءة   –االستعاذة عند بداية القراءة   – تالوته على طهارة   –االخالص هلل تعالى بأن يريد بقراءته وجه هللا تعالى 

 البسملة  
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ركعتي الفجر قال النبي صلى هللا عليه وسلم " ركعتا  

 الفجر خير من الدنيا وما فيها "  

سنة الوضوء عن عقبة بن عامر قال : قال رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم ما من احد يتوضأ فيحسن  

الوضوء ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما اال  

 وجبت له الجنة "  

 قامة  الدعاء بين اآلذان واال

 مثل تمشيط شعر النبي صلى هللا عليه وسلم  

 تسوك النبي صلى هللا عليه وسلم 

 تكحل النبي صلى هللا عليه وسلم  
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قراءة المعوذات والتفث في الكفين ثم مسح  

 ما استطاع من جسده  

 صالة االستخارة  

 النهي عن ان يحدث المرء بكل ما سمع  

 معاونة الرجل الهله في اعمال المنزل  

 صوم النبي  صلى هللا عليه وسلم  

 قيام النبي صلى هللا عليه وسلم 

 تهجد النبي صلى هللا عليه وسلم 

عليه    صعود ونزول النبي صلى هللا

 وسلم 

ان يكون في   – اال يكون فيه قذف  –اال يكون فيه غيبة  –من آداب وضوح المزاح : اال يكون فيه كذب 

 اال يكون مع السفهاء  –الوقت المناسب 
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 حل التقويم :   

 

كان النبي صلى هللا عليه وسلم احس الناس وجها مستديرا كالقمر والشمس بينما شعره كان شديد سواد الشعر ولم يكن شعره بالجعد   

 وال بالسبط)المرسل(  

 

قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه " ال تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد هللا ورسوله" اي التبالغوا في  

 مدحي كما فعلت النصارى في مدح سيدنا عيسى عليه السالم  

 

وما يجد من دقل  نبيكم صلى هللا عليه وسلم   قال النعمان بن البشير رضى هللا عنهما : " الستم في طعام وشراب ما شئتم ؟ لقد رأيت

 ما يمأل بطنه " وقال عائشة رضى هللا عنها :" إما كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو اال التمر والماء  

 

قال انس بن مالك رضي هللا عنه : إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول الخ لي صغير " يا ابا عمير ما فعل  

 النغير  

 

قيل لعائشة رضي هللا عنها : ماذا كان يفعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيته؟ قال " كان بشرا من البشر ، يفلى ثوبه ، ويحلب  

 ، ويخدم نفسه  شاته 
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 تحريم الزكاة عليهم  

 اقامة الحد  

صلى هللا عليه وسلم لقول رسول هللا   ال يرثون النبي 

صلى هللا عليه وسلم " ال نورث ، ما تركان صدقة  

  " 

 حب آل البيت ومودتهم والتقرب منهم  

اوجب هللا عزوجل حقوق آل بيت النبي  

بوجوب محبتهم ومودتهم ولقرابتهم من  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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نسبة بعض خصائص اآللهية   -1

 صلى هللا عليه وسلم اليه  
 اقامة المولد النبوي   -2

نجد لدى الشيعة عقائد باطلة   -3

مثل انه ليس كسائر البشر بل  

 هو مخلوق من نور  

رسول هللا صلى هللا ترك الصالة على  

 عليه وسلم 

 عدم معرفة قدر الصحابة  

 هجر السنن المكانية  
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 حل التقويم :  

 

" وقرن في بيوتكن و ال تبرجن تبرج الجاهلية االولى وأقمن الصالة وآتين الزكاة وأطعن هللا ورسوله إنما يريد هللا ليذهب عنكم  

   (33الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " )االحزاب :  

 

 تحريم الزكاة عليهم  

 ال يرثون النبي صلى هللا عليه وسلم 

 لهم خمس الخمس من الغنيمة وخمس الفئ  

 

 الن الصدقة تطهير الموال الناس ونفوسهم  

 

 وجوب محبتهم ومودتهم واحترامهم وموالتهم إليمانهم و لقرابتهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 اعتقاد فضلهم وشرفهم لقرابتهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 مشروعية الصالة عليهم مع الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم في  " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، 

 العالمين انك حميد مجيد  
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البيعة للنبي صلى هللا عليه  

 وسلم  

التبشير بالمغفرة والرحمة لحبهم  

 النبي صلى هللا عليه وسلم  

جه لمن يحي  التبشير بنضارة الو   

 سنة النبي صلى هللا عليه وسلم  

 

ان الصحابة هم اعالم فضيلة ودعاة  

الهداية وهم الذين ملوا نور االسالم  

في انحاء المعمورة فأنقذ بهم البشرية  

من الوثنية وانهم رحماء فيما بينهم  

 واشداء على الكفار  

موقف الصحابي زيد بن الثنة الذى اسره بعض الهذليين وباعوه لصفوان بن امية  القرشي الذى كان والده  

لزيد بن الدثنة فأخذوه الى الحرم ليقتلوه فرأى ابو  اميه قتل في غزوة بدر الكبرى فأراد ان يثأر لوالده بقتله 

سفيان رباطة جأشه وإقبال على الشهلدة فقال له : اتحب ان محمد عندنا االن في مكانك نضرب عنقه وانك في 

 اهلك ؟ قال : وهللا ما احب ان محمدا في مكانه الذى فيه تصيبه شوكة تؤذيه وانا جالس في اهلي 
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هم ركعا سجدا قال هللا تعالى في  الثناء عليهم : " محمد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترا

يبتغون فضال من هللا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في اإلنجيل 

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد هللا الذين آمنوا وعملوا  

 الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما" 

 

 هللا صلى هللا عليه وسلم " خير امتى قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " وقرنه هم الصحابة  قال رسول
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 محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان ونشر فضائلهم بين الناس  

 حسن التأسي بهم في العلم والعمل والدعوة  

 االستغفار لهم  

 الحذر من سبهم  

 

 

     يدل على الجهل حيث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :       
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يجب على المرء ان يلتزم ببعض االسس الشرعية ابتداءا من الزواج حتى تكوين اسرة مترابطة وذلك عن طريق : المودة  

 تنشئة االوالد على القيم   –حفظ السر  –صالح الزوجة   –الصبر  –احترام الحقوق بينهم  – والحب بين الزوجين 

 قلة الوازع  الديني  –ل المسئولية عدم تحم –انعدام التفاهم بين الزوجين 

التعاون في تحمل المسؤولية بينهم   –االحترام المتبادل بين الزوجين والتفاهم بينهم 

 معرفة حقوق كل منهم على االخر    – التنشئة على القيم االسالمية  –

المودة والرحمة بينهم  

تخفيف العبء بسبب   –

اخراج اجيال   – تعاونهم 

االحترام   –صالحة 

 المتبادل بينهم  

عدم النفاهم يؤدى الى كثرة  

تفك االسر اذا لم   – المشاكل 

عدم معرفة    –يتعاون الزوجين 

الحقوق بينهم يؤدى الى كثرة  

 كل  المشا
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صيانة عرض الزوج والمحافظة على   – حقوق الزوج على زوجته : طاعته في المعروف في غير معصية هللا 

 تلزم بيتها وال تخرج اال بإذنه   – ماله وكتمان اسرار المنزل 

  –وجة على زوجها : النفقة من طعام والشراب وكسوة وسكن وسائر ما تحتاجه المرأة بالمعروف بينما حقوق الز 

  –ال يفشى لها سر وال يذكر فيها عيب  –يعلمها الضروري من امر دينها  – المعاشرة بالمعروف بأن يحسن خلقه 

 ان يسمح لها بالخروج اذا احتاجت زيارة اهلها  

 واجب ان تطيعه في المعروف  

واجب ان ينفق على زوجته واوالده من طعام وشراب وكسوة و  

 سكن  
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 المودة والرحمة بينهم   – االستقرار بينهم 
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 مساعدتهم في المذاكرة   –نصيحتهم  –تعليمهم االخالق الحسنة  –توجيههم 

8 

6 

10 

8 

9 
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تعويدهم   – زرع الثقة في نفوسهم  – تربيتهم على االخالق الحميدة  – غرس االيمان في نفوسهم بتعليمهم اركان االسالم 

 على الترفع عن دنايا االمور  

 

 بناء المؤمن الصالح ذو الشخصية السليمة    - بر الوالدين  في حياتهما كما ينتفعان بذلك بع مماتهما بدعاء الولد الصالح 
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 ليس لها حقوق  

 حسن معاملتها  
الحث على  

 االحسان اليها  

برها 

 واكرامها  
المعاشرة  

  – بالمعروف 

 االحسان اليها   

اعطى االسالم  

لمرأة حقوقها  ا

 كاملة  
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 حل التقويم :    

 

 وضع االسالم مكانة عظيمة للمرأة وكيان محترم محفوظ فيه كرامتها  

 

 

 

 للمرأة الحق في االختيار الزوج المناسب لها    –للمرأة الحرية في امورها القتصادية 

 

 ارتداء المالبس الفضفاضة في الخروج من المنزل والتزام االدب    –التأدب في الحديث 

 

    إكرامها كما جاء في حديث رسول هللا عندما آتى رجل الى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا من ابر ؟   –اما : برها     

 " امك " قال ثم من قال امك قال ثم من قال امل قال ثم من قال ابوك  قال 

 اكرامها   – االحسان اليهما  –زوجة : المعاشرة بالمعروف       
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 ارد عليهم بما انزله هللا عزوجل من الكتاب  

توعية النساء   –تنمية الوعي الديني لدي المتبرجة ومحاولة اصالحها من قبل اسرتها  

 وحثهم للمحافظة على الفضيلة  
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 حل التقويم :   
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التهوين من شأن دراسة النحو   – انتشار اللغات االجنبية والتباهي بها 

 ومعرفة االعراب  

دراسة النحو دراسة  – تعظيم شأن اللغة العربية والتحدث بها بالفصحى 

 عميقة وتعلم االعراب  

 

 

 

 معنى العام  تغير معاني الكلمات وال 
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سيرة الخلفاء   – السنة النبوية   –القرآن الكريم 

 الراشدين  

 

معرفة ما امرنا به هللا وما نهانا عنه وبالتالي  

تطبيق شرع هللا وذلك عن طريق معرفة بيان  

واجبات الوالة والعمال واحكام المال واحكام  

المنازعات و القضاء والشؤون الداخلية  

 والخارجية  

 

 

https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


 الن به قام هذا الدين وارتفعت رايته 

 النه لم يكون في سبيل هللا  

اذن ولي االمر واذن الوالدين والجهاد تحت راية ولي االمر وان يكون  

 بشروط 
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 حل التقويم :   
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 حل التقويم :  
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 حل التقويم :   
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 حل التقويم :  
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 حل التقويم :   
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 حل التقويم :  

 

 

 

https://hulul.online/


 

 

 

 

 

https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


 

 

 

https://hulul.online/


 

 حل التقويم :  
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 حل التقويم  
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 حل التقويم :  
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 حل التقويم :  
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 حل التقويم :  
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 : حل التقويم  
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 حل التقويم :  
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 حل التقويم :  
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 حل التقويم :  
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