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حدثنا الحديديدي عبد هللا بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد   

االنصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي  

يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على المنبر قال سمعت رسول هللا صلى  

نيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت  إنما االعمال بال" هللا عليه وسلم يقول: 

 هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه "   

 السند   هو  االسود 

 هو المتن  االحمر 
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تبارك وتعالى ان جعل اصحاب الحديث  يدل على ان هللا حفظ هذا الدين ومن حفظه 

يحفظون هذا الدين باالسانيد المتصلة الصحيحة لذلك بين اهل العلم ان الذكر هنا هو  

   القرآن والسنة وهما محفظون الى يوم القيامة

مصطلح الحديث : هو علم يعرف بها احوال السند والمتن من حيث  

 القبول والرد  
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 حل التنقويم 

 

بذلك مثل القرآن فإن القرآن كله  الن علم الحديث يبحث في احوال الرواة من حيث القبول والرد فيقبل الصحيح ويرد الضعيف فهو 

صحيح بسند متصل عن النبي صلى هللا عليه وسلم عن جبريل عليه السالم عن رب العزة فلذلك علم الحديث البد فيه من السند  

 المتصل ليصح الحديث  

 

كتابه الرسالة   الشافعي في بعض اهل العلم وضعوا في مصنافاتهم بعض قواعد علم الحديث ولم يفردوا ذلك بمصنف مخصوص ك 

في كتاب سماه المحدث   ومسلم في مقدمة صحيحة ثم بدأ عصر التدوين هذا العلم على يد االمام الحسن بن عبد الرمن الرامهرزي 

 الفاصل بين الراوي والواعي ثم تتابع العلماء على التصنيفالفي هذا العلم  

 

 موضوع علم مصطلح الحديث : السند والمتن من حيث القبول والرد  

 ثمرته : تمييز االحاديث المقبولة فيعمل بها والمردودة فاليعمل بها  

 

 معرفة انواع علم الحديث وقد اشتهر باسم مقدمة ابن الصالح   -
 نخبة الفكر في مصطلح اهل االثر  -
 الكفاية في معرفة اصول علم الرواية  -
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 المتواتر  

المتواتر   المتواتر لفظا  

   معنى
لعزيز  ا   المشهور   الغريب  
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 رواية جماعة عن جماعة  
 رواية الفرد الواحد  

 ثالثة اقسام   قسمان  

 حديث قطعي الثبوت  
حديث ظنى الثبوت  

   وليس قطعي الثبوت 
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 حل التقويم :  

 الحديث المتواتر  

 لغة : التتابع  

 اصطالحا : ما رواه جمع من الرواة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب واسندوه الي شئ محسوس 

 الحديث العزيز  

 اذا قوي واشتد   -بالفتح– اذا قل حتى اليكاد يوجد او من عو يعز  -بالكسر  – لغة : من عز يعز 

 اصطالحا : هو ما رواه اثنان ولو في طبقة واحدة ولم يقل رواته عن اثنين في طبقة من طبقات السند  

 الحديث الغريب  

 لغة : المنفرد  

 اصطالحا : ما رواه شخص واحد ولو في طبقة من طبقات السند  

 مثل لما يلي :  

 حديث متواتر لفظا  

 قوله صلى هللا عليه وسلم : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " فقد روى هذا الحديث اكثر من سبعين صحابيا  

 حديث مشهور على االلسنة وهو ضعيف  

 فهو الاصل له  حديث " اخالف امتى رحمة 

   حديث غريب 

 حديث عمر بن الخطاب رضى هللا عنه ان النبي صلى هللا عليه وسلم " انما االعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "  
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 99ضبط كتاب  –) ضبط الصدر 

عاقل  – ان يكون الراوي مسلم 

   غير فاسق  –بالغ  –

ان يكون كل راوي من رواته  

   قد اخذه مباشرة عمن فوقه 

عدم مخالفة الثقة لمن  

وعدم  هو اوثق منه  

   القدح في صحة الحديث 

   الضبط ان يكون الراوي خفيف 

عاقل   – ان يكون الراوي مسلم 

 غير فاسق  – بالغ  –

ان يكون كل راوي من رواته قد  

 اخذه مباشرة عمن فوقه 

 غير معل الشاذ  

 الصحيح  
 الحسن 

 صحيح لذاته 
صحيح  

 لغيره  
الحسن  

 لذاته 

   لغيره  الحسن 
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 الحديث الصحيح لذاته  

 اصطالحا : ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة   - لغة:  ضد السقيم 

 الحديث الحسن لذاته :  

 اصطالحا : ما رواه عدل خف بسند متصل غير معل وال شاذ   -  لغة : ضد القبيح

 مثل لكل من :  

) مثل : حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ان النبي صلى هللا عليه وسلم امره ان يجهز    الصحيح لغيره

جيشا فنفدت االبل فقال النبي صلى هللا عليه وسلم " ابتع علينا ابل بقالئص الصدقة الى محلها فكان يأخذ بالبعيرين والثالثة "  

مد بن اسحاق ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب وكل واحد من  (فقد رواه احمد وابو داود والهقي من طريق مح

 االسنادين بانفراد حسن فبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره  

: مثل ما اخرجه االمام احمد في مسنده قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم قال : حدثني ابي عن جدي   الحسن لذاته 

 عليه وسلم يقول : " ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له" فهذا الحديث سنده  قال : سمعت رسول هللا صلى هللا 

 متصل وقد سلم من الشذوذ والعلة  

: مثل حديث انس بن مالك رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم  قال " طلب العلم فؤيضة على كل   الحسن لغيره 

كل منها ضعف لكنها عند بعض العلماء يمكن ان تنجبر ويكون الحديث حسنا  مسلم " فهذا الحديث روي بطرق كثيرة وفي 

 لغيره 

 

 بم تعرف صحة الحديث او حسنه ؟  

ان يكون في مصنف التزم فيه  -1تعرف بواحدة من ثالثة :  

الصحة اذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح  

ان ينص على صحته امام   - 2كصحيحي البخاري ومسلم   

يعتمد قوله في التصيح والتضعيف ولم يكن معروفا بالتساهل  

ان يجمع طرق   - 3فيه كاالمام احمد بن حنبل رحمة هللا 

اذا كان من   –نظر اختالفهما ودرجات رواته الحديث وي

فإذا تمت فيه شروط الصحة الخمسة   –المختصين بهذا العلم 

   حكم بصحته
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 الحديث الموضوع  

 الضعيف بسبب طعن في الراوي  

 المنقطع   المعضل   المعلق   المرسل  
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ان يقول التابعي : قال رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم كذا ، او فعل كذا ، ونحو ذلك   

 رسورسلرسول  

 انه ال يعمل به  

ان يحذف المصنف شيخه فقط او بحذف  

ذف جميع  جميع السند اال الصحابي او يح

 السند  

 الجهالة بحال الواسطة وهو الراوي المحذوف  

ان يروي التابعي عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

حديثا او يروى الراوي عن شخص لم يلقه  

ويعلم بسند آخر ان بينهما    حديثا

 راويين فأكثر  

وهم الرواة   الجهالة بحال الواسطة 

 الساقطون من االسناد  

 هو ما سقط من إسناده راوي واحد  
هو  و الجهالة بحال الواسطة 

 الرواي الساقط من االسناد 

 الحديث المرسل : 

اصطالحا : ما أضافه التابعي الى النبي صلى هللا   –لغة : المطلق وهو ضد المقيد 

 عليه وسلم بدون واسطة  

 
الحديث المعلق : لغة : من علق الشيء بالشيء اذا ربطه به وجعل الشيء  

 معلقا اصطالحا : ما حذف من مبدأ اسناده رأي فأكثر  

 الحديث المنقطع : لغة : هو الفصل  

   اصطالحا هو ما سقط من إسناده رأي واحد
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 مثل لكل من :  

 الحديث المرسل  

مثل ما رواه ابو داوود في المراسيل من طريق هشام بن عروة ، عن ابي حازم ، عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول هللا صلى هللا  

 عليه وسلم " من ضرب اباه فاقتلوه " فهذا الحديث ضعيف النه مرسل ولذلك اليعمل به  

 الحديث المعضل  

مثل ما ذكره مالك في الموطأ : ان معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: آخر ما اوصاني به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حين وضعت  

 رجلي في الغرر ان قال" احسن خلقك يا معاذ بن جبل " واقل ما يكون بين مالك ومعاذ راويان  

 ما الفرق بين المنقطع والمقطوع  

 غير المقطوع فالمقطوع هو ما جاء عن التابعي قوال او فعال والمنقطع من اقسام الحديث الضعيف بسبب سقط في االسناد   المنقطع
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صلى هللا عليه وسلم  قول العلماء : قال االلباني في السلسلة  الحديث االول : حديث " اختالف امتي رحمة " فهو حديث موضوع مكذوب على رسول هللا 

ولعله خرج في   : ال اصل له وقد جهد المحدثون في ان يقفوا له على السند فلم يوفقوا حتى قال السيوطي في الجامع الصغير : 57الضعيفة في حديث رقم 

ال يليق بمسلم  بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا وهذا بعيد عندي اذ يلزم منه انه ضاع على االمة بعض احاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم  وهذا مما  

 اعتقاده  

قي في شعب االيمان وغيرهم عن ابن عباس قال  الحديث الثاني للموضوع : روي عن ابن عباس في شعب االيمان : روي الطبراني في االوسط والحاكم والبيه

قول العلماء : هذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي   –: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احب العرب لثالث الني عربي والقرآن عربي وكالم اهل الجنة عربي 

   160م بالوضع وقال الذهبي : اظن الحديث موضوعا وقال االلباني في السلسة الضعيفة رق

 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحديث الموضوع : هو الخبر المكذوب عن 

رسول هللا صلى هللا عليه  اصطالحا : الخبر المكذوب عن  –لغة : االختالف  

 وسلم 
هللا صلى هللا عليه وسلم " ان كذبا علي ليس ككذب على احد   رسولقال 

 من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "  

قصد   - 2الخالف الذي وقع بين المسلمين فانقسم الناس بسببه الى فرق مختلفة  -1اسباب ظهور الوضع في الحديث :  

 التوصيل الى اغراض دينيوية كبيع سلعة او لمصلحة خاصة بالواضع   - 3الترغيب والترهيب لحث الناس على الخير  

حفظ    –رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرواية بإلسناد وعد قبول االخبار غير المسندة جهود العلماء في دفع الكذب عن حديث 

 جمع الحاديث الموضوعة وتدوين الكتب فيها    –البحث عن احوال الرواة  –تدوين االحاديث وجمعها في كتب  –االحاديث بأسانيدها  

ورود الحديث في كتاب من كتب االحاديث    – طرق معرفة الحديث الموضوع : اعتراف الواضع بوضعه للحديث 

 و االجماع  مخالفة الحديث لما في الكتاب او السنة ا – الموضوعة 
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 المقطوع   الموقوف  الحديث القدسي  

 الموقوف حكما   الموقوف الصريح  

 الصحيح   رب العزة  

 الصحيح   النبي 

  –الحسن  – الصحيح  الصحابي 

الموضوع   – الضعيف   
 التابعي 

  –الحسن  – الصحيح 

 الموضوع  – الضعيف 
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: مثل : حديث ابي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قال هللا تبارك وتعالى : " انا اغنى  الحديث القدسي 

 اشرك فيه معى غيري تركته وشركه  الشركاء عن الشرك من عمل عمال  

 صلى هللا عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنه خلقا  : حديث البراء رضي هللا عنه : قال كان  رسول هللا الحديث الرفوع الصريح مثل 

 بالقصير   ليس بالطويل الباتن وال 

 من الفروق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم  اذكر ثالثة 

 :  القرآن الكريم 

 لفظه من هللا  

 اعجازه : معجز  

 روايته بالمعنى : ال تجوز روايته بالمعنى 

 :   الحديث القدسي 

 : من هللا على الصحيح اعجازه : غير معجز    لفظه 

 روايته بالمعنى : تجوز روايته بالمعنى 
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 الحج
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روى البخاري في كتاب الصالة ، باب الصالة   – الطهارة 

(9\23()6954 )  

روي البخاري في كتاب باب بركة السحور من عير ايجاب رقم    –السحور 

باب فضل السحور وتأكيد  – روي مسلم في كتاب الصيام   -(1923( )29\3)

 (1095( )770\2استحبابه رقم )
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رواه روى مسلم وغيره عن ابي امام صدى بن عجالن الباهلي رضي هللا عنه عن  

 الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم   الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 ى هللا عليه وسلم  صل  رواه ابي هريرة رضي هللا عنه عن الرسول 

 (5891( )160\7كتاب صحيح البخاري ، باب تقليم االظافر رقم )
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هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد هللا االنصاري عن ابيه  

 صلى هللا عليه وسلم    رضي هللا عنهم عن النبي 

ية مع بيان  التخريج : غزو الحديث الى مصادره االصل

 درجته عند الحاجة  

 اربعة طرق للتخريج 

: المتن : عن مثل لطريقة التخريج بالمتن 

رسول هللا ابي هريرة رضي هللا عنه ان 

صلى هللا عليه وسلم :قال:" والذي نفسي  

بيده ال يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من  

والده وولده " موضوع الحديث : وجوب 

حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطاعته  

 ( 14()12\1رواه البخاري في صحيحه ) –

 بين ضوابط التخريج عن طريق الحاسب  

 عدم االعتماد الكلي على هذا البرنامج في اعداد البحوث  

 انه من خالل سؤال المتخصصين  التأكد من جودة البرنامج واتق

 كتابة الحديث كتابة سليمة لتكون نتائج البحث عنه مطابقة   
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 الوقوع في الفتن واالغترار بأهل الفتن   – الضعف   –الوقوع في البدع  –الفشل  –التنازع 
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 حل التقويم : 

 

 وسيلة الدعوة : مشروعية الموعظة في اعقاب الصلوات المكتوبة   

وهكذا ينبغي على العالم والمعلم المربي والداعي الى هللا تعالى ان    –والترغيب والترهيب   –فائدتها : التذكير باهلل تعالى وبشريعته  

 بالموعظة والتذكير الن القلوب تصدأ وجالؤها بذكر هللا تعالى   يتعاهدوا الناس

 

المخرج هو التمسك بهدية الرسول صلى هللا عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء المهديون الراشدون من بعده اشد التمسك ومجانبة كل   

 سبيل فيه بعد عنه ومجافاة له  

 الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد "  نص الحديث الذى يدل على ذلك " فعليكم بسنتي وسنة

 

 واجب  

 " اوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة "  الدليل :   

 

 من شدة تقوى الصحابة  
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 بيان محاسن الشريعة االسالمية   –تكون البداية بيان ان دين هللا واحد  –التحلي بأخالق االسالم الفاضلة 

 ان تكون الدعوة متدرجة معه بالنصح والتدارس معه من الكتاب والسنة    

الحسنة  ان ادعوا له بالحكمة بحسب حال المدعو وفهمه وقبوله والموعظة   

موقفه مع الغالم اليهودي عندما دخل عليه في مرض موته ودعاه الى توحيد هللا فقال له ابوه اجب ابا القاسم  

 فنطق الغالم بالشهادتين فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم الحمد هللا الذى انقذ هذا الطفل من النار  
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 حل التقويم   

 

ان من   – ان الدعوة بالعلم من اعظم الصقات حيث قال حسن البصري : ان من اعظم النفقة نفقة العلم  –وظيفة المرسلين عليهم السالم 

 دعا الى هدى كان له من االجر مثل اجور من تبعه ال ينقص ذلك من اجورهم  

 

 ان الدعوة بالعلم من اعظم الصقات حيث قال حسن البصري : ان من اعظم النفقة نفقة العلم 

 

 االسالم والعهد او الجزية او الحرب   

 الدليل " ثم ادعهم الى االسالم واخبرهم بما يجب عليهم من حق فيه " 

 

 كان اسمه حزن فسماهه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهال  
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 اهمية النصح للمسلم  
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 حل التقويم :   

 

 انها ثاني ركن من اركان االسالم  

 

 اداء الصالة : مجرد االتيان بالصورة الظاهرة  

اقاماتها باطنا وذلك بالخشوع فيها وحضور       – اما االقامة فتتضمن ثالثة امور : اقامتها ظاهرا وذلك بإتمام اركانه وواجباتها وشروطها  

 الدوام  المحافظة عليها واالستمرار على ادائها على  – القلب 

 

 هي دفع الصدقة الواجبة الى مستحقيها في وقتها دون تأخير    

 منزلتها : هي الركن الثالث من اركان االسالم الخمسة     

 

 الصيحة : هي ارادة الخير للمنصوح  

 نقيضها : الغش والمخادعة  
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 اصول وفضل العبادات  
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 يعني نصفه والطهور هو التطهر للصالة  

 

تكسب المؤمن نور في الدنيا واالخرة وتكسبه الطمأنينة والسعادة واالنس وتضئ له قبره  

 والطريق الى الصراط بينما الصدقة تكسب المؤمن حالوة االيمان في قلبه  

 

 هو ضياء في الدنيا واالخرة  

مناهى : الصبر عن معصية   – انواعه : اوامر : الصبر على طاعة هللا 

 مصايب : الصبر على اقدار هللا   –هللا عزوجل 

 

 

 اذا اعرض عنه بعدم قراءته له والعمل به  
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 الرحمة في االسالم  
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ر التي تدخل في حديث النفس المعفو عنها من الصو   

 من الصور التي ال تدخل فيه  
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 حل التقويم : 

 

 هو ما يجول في خاطر االنسان ال يؤاخذ عليها اال اذا فعلها  

 

 ثمانمائة يدل على علمه  

 

 الوسوسة في الصالة ال تبطلها   -1

 ال جزئ في القراءة في الصالة ان يحدث االنسان بالتكبير او قراءة الفاتحة   -2
 من خلف في نفسه او نذر في نفسه فال يلزمه شئ من ذلك مالم يتكلم به او يكتبه   -3

 

 

https://hulul.online/


 فضل تعلم القرآن  
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 عدم االنصات والتركيز في الدرس مما يؤدى الى عدم الفهم والحفظ  

 حتى ينير هللا قلوبنا  اكتساب االجر والمداومة على حفظ القرآن 

 تفسبر بعض اآليات القرآنية وذكر القصص بها  

https://hulul.online/


 

القرآن الكريم كالم هللا المنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو المعجزة التي جاء بها  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومكانته مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند المسلمين  

 

  

 ان كل حرف منه بعشر حسنات   –ان تعلم القرآن الكريم خير من احسن اموال الدنيا 

 الرفعة في الدنيا واالخرة  

 

  – التعاون مع بعض االصدقاء الجادين  –االلتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد 

 مراجعته مع االخرين  

 

 االمتثال المر هللا سبحانه وتعالى والتعرف على معاني القرآن الجليلة  

https://hulul.online/
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نموذج لقصة سيدنا ابو بكر حينما كان يذهب الى العجوز ليعد لها طعام وينظف لها بيتها وينصرف دون ان يكلمها وكان  

 يراقبه سيدنا عمرو بن الخطاب   

 

ان يتجنبوا استعمال قدرتهم في ايجاد الكربات   –ان يعينوا اخوانهم في تفريج كرباتهم 

 للمسلمين 

 العفو عن جميع الحق الذى عليه او بعضه  

https://hulul.online/


 حالوة االيمان 
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روي البخاري في الصحيح في قصة الحديبية ان عروة بن مسعود قال لقريش بعدما ذهب ونظر  

حابة مع نبيهم عليه الصالة السالم " اي قوم وهللا لقد وفدت على الملوك ووفدت  كيف يتعامل الص

على كسرى وقيصر والنجاشي وهللا ان رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا  

وهللا ان تنخم نخامة اال وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره  

كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون النظر اليه  واذا توضأ 

 تعظيما له   
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 يجدها المؤمن بالتقرب من هللا والبعد عن ما حرم هللا   –لذة االيمان 

 

 كثرة ذكره بانواع الذكر المختلفة بالقلب واللسان والجوارح  

 كثرة شكره ونسب كل النعم اليه سبحانه وتعالى  

 االكثار من قراءة القرآن الكريم بالتدبر واالستماع اليه  

 

التعرف على جوانب العظمة في   – االستجابه المره ونهيه نصرته ونصرة سنته والحرص على نشرها 

  عليه وسلم  حياته صلى هللا 

 

 حسن صالته   –حرصه على ذكر هللا    -حسن اعتقاده – حسن اخالقه 
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 الدعوة باالمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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  –تطبيق الشريعة االسالمية في االسواق العامة 

امر الناس بالحكمة والحسنى ودعوتهم الى الخير  

حث   –والمساهمة في المحافظة على االخالق 

الناس على المسارعة الى تلبية النداء والصالة  

ارشاد الناس وتوجيههم وحثهم   –جماعة بالمسجد 

 ن طريق الترغيب على فعل الخير ع

منع   –توقف البيع والشراء اثناء اقامة الصالة 

  –اعمال السحر والدجل الكل اموال الناس بالباطل 

منع   – مكافحة الرذيلة والفساد من الخمور والزنا 

منع اتباع   –البذاءة اللسانية التي تعودها السوقة 

 السيئة والبدع المنكرة   العادات والتقاليد 

تطبيق   – تحقيق العدالة واالمن واالمان في البلد  –قلة الجرائم بسبب المتابعة والمراقبة 

 شرع هللا في االمر بالمعروف والنهي عن المنكر  

https://hulul.online/


 

 حل التقويم :  

 

هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة هللا والتقرب اليه فإذا كان واجبا فيجب االمر به اذا ترك وان كان مستحبا فيستحب االمر به اذا  

 ترك  

 فيستحب انكاره اذا فعل  النهي عن المنكر : هو كل ما قبحه الشرع ونهى عنه فإن كان حراما فيجب انكاره اذا فعل وان كان مكروها 

 

 ان يتحقق كون هذا الفعل منكرا فال يجوز االنكار بمجرد الظن واالحتمال   -1

 ان يكون هذا المنكر واقعا في الحال وصاحبه مباشر له وقت االنكار   -2
  االولى ان يكون المنكر ظاهرا مشاهدا او مسموعا فال يجوز التجسس من اجل االنكار  -3

 

 االولى : ان يزول ويخلفه ضده  

 الثانية : ان يقل وان لم يزل بجملته  

 الثالثة : ان يخلفه ما هو مثله  

 الرابعة : ان يخلفه ما هو شر منه  

 والرابعة محرمة فالدرجتان االوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد 

: فمن رآه مقصر في فعل الواجبات كفعل الصالو ونصحه برفق وادب ليصلى ثم انتصح وحافظ على الصالة جميعها فهذا مثال    1مثال 

 للدرجة االولى  

 : كمن نهيناه عن التدخين فقلل من التدخين ولكن لم يتركه كليا فهذا مثال الدرجة الثانية    2مثال 
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 التوكل على هللا  
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 ( 23" وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين " )المائدة :

 " وتوكل على الحي الذى ال يموت وسبح بحمده " ) الفرقان (  

 (  79" فتوكل على هللا إنك على الحق المبين " )النمل : 

https://hulul.online/


 

 الجهل بأسماء هللا وصفاته وقدرته وعلمه  

 الركون الى الخلق واالعتماد عليهم في قضاء الحاجات  

الفتنة بالدنيا والجري وراء االسباب المادية والمبالغة  

   فيها اعتقاد انها تحقق المطلوب مطلقا 

 العلم بأسماء هللا وصفاته وقدرته وعلمه  

 االعتماد على هللا والتوكل عليه  

 عدم االغترار بالدنيا وتذكر االخرة دائما  

 

 اعتماد القلب على هللا نعالى في جلب الخير ودفع الضر مع فعل االسباب الممكنة  

 

اشر النبي صلى هللا عليه وسلم الى اهمية بذل االسباب بل انها من التوكل وذلك ف الصورة التى ذكرها عن الطير   – ال ينافي 

 ان يأتيها الرزق    انها تغدو لطلب الرزق فيرزقها هللا تعالى ولم تبق في اوكارها منتظرة
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 معرفة العبد باهلل سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته ومعانيها والعمل بمقتضاها   -1

 شياء كلها وانه ليس به مشاركة في ذرة من الكون  علم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك اال -2
 االرتباط باهلل تعالى بالدعاء واالستعانة به   -3

 االخبار عن النفس بتوكلها على هللا تعالى بقولك توكلت على هللا   -4

 
 ارتباط العبد بربه وصدق التوجه اليه   –نيل المطلوب  –طمأنينة النفس   –رضا هللا سبحانه وتعالى 
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 فضل الكسب الحالل  
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 اتقان العمل واالخالص فيه   -1

 االمانة في البيع والشراء   -2

البيع والشراء في حدود ما  -3

 شرع هللا سبحانه وتعالى  

التجارة النزيهة هي خير   -4

 المكاسب  

السعي في عمله ورزقه وعدم   -5

 التكاسل  

 بيع الكتب االسالمية النافعة   -6

 

ما يؤخذ من غير مالك )كالمعادن ،  -1

 ارض ليس لها صاحب ( 

 المأخوذ قهرا ممن ال حرمه له   -2

 ان يكون كسبه من السرقة   -3

ان يكون كسبه عن طريق الغش   -4

 في البيع وعن طريق الرشاوي  

عن طريق بيع   ان يكون كسبه -5

 المجالت الهابطة  

 المتاجرة  باآلت اللهو والغناء   -6
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 واجب حتى يرزقه هللا الرازق بعمل يده وان يتصدق بما تيسر له مما زائد عن حاجته وحاجة من يعولهم  

 

 ان االسالم جاء ليجعل االنسان متكفال بنفسه واسرته وهو في ذلك يغنيه عن سؤال الناس  

 

 عندما يجتمع فيهم امران : احسان النية وتحري الحالل الطيب وتجنب الحرام الخبيث  
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 الصبر  
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ابو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبه بن االبجر هو خدرة بن عوف امه انيسة  -1

 بنت ابي الحارث من بني عدي بن النجار واخوه المه قتادة بن المعمان مات سنة اربع وسبعين 

 البلوغ  اعتنق ابو سعيد االسالم باكرا فكان من الذين اسلموا قبل سن -2

 لم يسمح له النبي صلى هللا عليه وسلم بالقتال لصغر سنه وشارك في معركة الخندق وبيعة الرضوان-3

 حديثا     1170روي ابو سعيد  -4
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 قد يكون السؤال على الطعام  

 عن مسألة  
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 حل التقويم : 

   

 عدم التعلق والتذلل والخضوع الحد والتعلق باهلل سبحانه وتعالى  

 

 انكسار في النفسية   – حرجه والحزن بداخله  –قد يؤدى سؤال الناس الى : النزول من هيبته امام الناس 

 

 االستعفاف : طلب العفة  

 يتحقق بالتقرب الى هللا والصبر  

 

 الدنية والصبر يزيد على العفة بضبط النفس   العفة تختص بضبط النفس عن المحارم واالطماع 

 

 تحقيق طاعة هللا   –الحصول على االجر كامال  – التقرب الى هللا سبحانه وتعالى 
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 العدل  
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بينهم الحب   العدوانية بينهم  

زيادة الثقة   –قوة الشخصية 

 بالنفس 
وقلة  الثقة بالنفس   –ضعف الشخصية   

 ينشأ في نفسه الكره   شخص متزن عاطفيا  

 التحاسد والتباغض  ال يوجد  

 قد يؤدى الى عدم بر الوالدين   يكونوا بارين بهما 

عدم العدل بين االوالد ممكن ان يكون في المشاعر كاالهتمام بطفل عن  

لمال  اخر وحبه وتدليله او يكون عدم العدل في اشياء مادية كالبس وا

 والتعليم  
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 واجب  

 

العدل في النفقة يختلف عن العدل الواجب في الهبة حيث انه ال يقتضي المساواة بين االوالد فالكبير تختلف  

 نفقته عن الصغير والذكر عن االنثى والصحيح عن المريض  

 

 ضعف الشخصية وقلة الثقة بالنفس   – يؤثر على استقرار االسرة  -ينشأ بينهم التحاسد والتباغض

 

 المساعدة   –الحنان  –العدل في النفقة مثل ما  يحتاجه من الطعام واللباس والتعليم 

 

ان يعطى لمن  اذا كان في مقابل عمل مقام به الولد مثل ان يكافئ االب من يعمل معه من ابنائه في تجارته او

 يحفظ القرآن  
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 تكريم االسالم للمرآه وخطورة االختالط  
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 تقليد الغرب في افعالهم ولباسهم  

مشاهدة االفالم التي تجعل   –اصحاب السوء   – البعد عن الدين 

عدم تربية االطفال على   –الطفل ينمو لديه حب التقليد االعمى 

 العقيدة الصحيحة  

حرص االولياء على ابراز قدوات  

 صالحة يقتدى بها  

تعليم الطفل منذ صغره العقيدة  

 الصحيحة  

   الصحبة الصالحة 

  – عدم مشاهدة االعالم الفاسد 

  – توفير المناخ المناسب 

التعاون على السير على منهج  

 صحيح  
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انواع التشبه : ايجابي )محمود( تشبه سلبي )مذموم( يكون محرما : اذا كان التشبه بأهل السلوم الشاذ والكفار والمنحرفين  

 عن الحق  

 

 االصل انه لم يسئل اذا كان لم يقصد التشبه  

https://hulul.online/


 صفات اهل النار  

https://hulul.online/


النبي صلى  هم يطعنون في ابي هريرة رضى هللا عنه النه من اكثر من روي الحديث عن 

هذه االحاديث  هللا عليه وسلم وهم بذلك يريدون ضرب السنة بالطعن في ابي هريرة وجميع 

 باألسانيد المتصلة الصحيحة   
 باألسانيد المتصلة الصحيحة   

https://hulul.online/
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 كثرة التبرج في المجتمع االسالمي  

تباهي بعض الفتيات بسبب   – تقليد الغرب  – البعد عن هللا عزوجل 

 عدم توعية الفتيات بشرعية اللباس وااللتزام به   – رؤية غيرهن 

بتربية االبناء على  الزام اآلباء 

  – الصحبة الصالحة   –طاعة هللا 

عدم االسراف في المال لشراء كل  

 ما هو جديد في المالبس  

نشر التوعية االسالمية  

  –الصحيحة بين المجتمع 

محاولة منع استراد االفكار  

الحرص على   –الغربية 

التمسك بالشريعة داخل  

 المجتمع  

https://hulul.online/


 

 من يتولى ضرب لبناس بغير حق من اعوان الظلمة وغيرهم  

 

 مائالت عن العفة واالستقامة اي عندهن معاص وسيئات كالالئي يتعاطين الفاحشة  

 

 ان الجنة لها رائحة طيبة يجدها المؤمن على بعد مسافة كبيرة من الجنة وال يجد رائحتها العاصي  

 

 انتشار العري بين النساء حتى تصبح المرأة كاسية وهي في الحقيقة عارية  
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 ة  االخالص في الدعو 
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 انتشار الفساد والرذيلة   كثرة المنحرفين  
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 طاعة هللا عزوجل واالقتداء بالرسل  

 الرياء  

 السكوت عن االخطاء  

 الفرقة  

 الشرك باهلل  

 عدم السمع والطاعة والخروج عليهم 

 انتشار الفتن   
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 هم العلماء واالمراء والحكام ذوو السلطان  

صدق اللجوء الى هللا واالستعانة به في جميع االحوال على طرد الخواطر  

 السعادة في الدنيا واالخرة  والهواجس الخبيثة واثرها ايضا 

 

 الدعاء لهم بالتوفيق والصالح   -نهيهم عن المنكر –االمر بالمعروف وعدم السكوت عن بيان الحق لهم بكل سبيل  

 

 حضور مجالسهم وطلب العلم على ايديهم عدم تتبع زالتهم والطعن في اعراضهم  

 

 انتشار الجرائم   –انتشار الفتن  – تسلط االعداء  – تفرق الكلمة وانشقاق الصف 
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 يحتمل هنا ثالث معان:  

 دعاؤهم والمعنى ان من لزم جماعة المسلمين ولم يخرج عليها انتفع بدعوات المسلمين   -1

 المراد بدعوتهم : دعوة االسالم باالنتساب لهم فهو في سور منيع وحصن حصين من الفتن ومن كيد الشياطين   -2

 المراد بدعوتهم : مبايعتهم للخليفة او السلطان   -3
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 تحريم قتل المعاهد  
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عصمة االئمة   –عصمة االنبياء بين المسلمين   

الن اصل العهد هنا الوعد   – كبيرة من كبائر الذنوب 

 الموثق الذي تلزم مراعاته  

 

 دعوتهم الى االسالم بالحكمة والموعظة الحسنة وإظهار محاسنه    –ة الطيبة لهم الكلم

 

البعد واالعراض عن تلقي العلم   – التساهل في حقوق والة امر المسلمين  –الجهل بشرع هللا 

 من علماء الشريعة الراسخين المتبعين لكتاب هللا تعالى وسنة رسوله  
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في     اساليب النبي صلى هللا عليه وسلم

 التربية  
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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 البعد عن هللا سبحانه وتعالى  

 التفكر في الدنيا  

 عدم تحصين النفس  

 كثرة صحبة السوء  

عدم التوجية والرعاية في مرحلة  

   الشباب

 كثرة وقت الفراغ  

   صعوبة الزواج وغلو المهر 

 التقرب الى هللا عزوجل  

التفكر في االخرة والبعد عن مغريات  

 الدنيا  

 تحصين النفس بذكر هللا دائما  

اختيار صحبة صالحة تعين على  

 طاعة هللا عزوجل  

االستعانة بذوي العقول الخبرة  

   والتوعية في هذه المرحلة

 االنشغال بدروس العلم للتوعيظ  

 تيسير االمور للشباب  

https://hulul.online/


 

 حل التقويم : 

 

 التفكر واالنشغال بالدنيا   – عدم التحصين بتقوى هللا  – البعد عن هللا عزوجل 

 

 التقرب الى هللا   –حفظ الدين  –التحصين بتقوى هللا عزوجل   - االبتعاد عن اصحاب السوء 

 

 الحكمة والصبر والحلم والتأني والحوار الهادئ  

 

 المحاورة بهدوء واعطاءه الفرصة للكالم بكل اريحته  

 اعطاءه الفرصة لعرض مشكلته لكل وضوح وصراحة  

 اعطاءه الفرصة له بالجلوس بين يديه صلى هللا عليه وسلم وفي هذا مزيد من التطمين له  

 وضع يديه عليه اشعارا له بالرفق والحنو عليه  

   هارة القلب وحصانة الفرجالدعاء له بما يناسب الحال من المغفرة وط 
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 عقوبة الرشوة  

تغير بلد المنشأ على السلعة الرتفاع سعرها    – الغش في بيع المالبس  –الغش في بيع الطعام  – النصب واالحتيال   

https://hulul.online/


نسبه : عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي  

اسلم بمكة مع ابيه   – سيرته : ولد بعد البعثة بعامين وابوه لم يسلم بعد وما ان اصبح يافعا كان والده عمر بن الخطاب قد اسلم 

 وكانت هجرته قبل هجرة ابيه  

اربعة وثمانون وقيل سبعة وثمانون ودفن بفخ في مقبرة المهاجرين نحو ذى طوى وقيل بالمحصب  فاته : توفي بمكه وعمره و

 و

 

 لب البعد عن هللا عزوجل وسواد الق حب النفس للمصلحة الذاتية فقط  

https://hulul.online/


يريد شخص ما ان يوظف ابنه في شركة فقام بدفع مال الحد المتواجدين  

 لقبول ابنه والتوصل الى الوظيفة  

تفكك   –انعدام الثقة في افراد المجتمع  – عدم التخلق واالقتداء برسولنا الحبيب 

 قلة الوعي الديني   -  ماعية العالقات االجت

  – النصح واالرشاد والتحذير من خطورة الرشوة 

التوكل على هللا وحده في   – ترسيخ عقيدة التوحيد 

   كسب الرزق الحالل  

  –دعوة الناس الى تعليم امور دينهم  

انتشار بعض   – التناصح واالرشاد 

المفاهيم التى تبرز هذه الممارسات  

 المحرمة  
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 نقول لهم اتقوا هللا في افعالكم فاهلل عزوجل حذرنا منها وهي من كبائر الذنوب وقد اجمع العلماء على تحريم ذلك  

الرشوة : هو مايقدمه صاحب الحاجة الى من بيده قضاء حاجته او من  

يجب عليه القيام بذلك من سلطان او قاض او مدير او موظف او  

  – غيرهم سواء كان محقا او مبطال وسواء اكان بطلبه ام بغير طلبه 

 حكمها : اجمع العلماء على تحريم ذلك  

 

 النص والتحذير من المعاصي حتى ال  يدخل في باب اللعنة  

 

 النها تؤدي الى اكل اموال الناس بالحرام  
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 – دفع مال لقض ليحكم حكم معين  – دفع مال الحد الموظفين في الدولة او احد الشركات للتواصل بذلك الى وظيفة او انجاز معاملة 

 

 نزول العقوبات االلهية  –استغالل الناس  – تعطل كثير من االعمال ومصالح الناس  –ظلم اصحاب الحقوق   –فساد الذمم 
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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  

https://hulul.online/


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  

https://hulul.online/


 

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 

https://hulul.online/


 

 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 

https://hulul.online/


 

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  

https://hulul.online/


 

 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  
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 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 :  
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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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 حل التقويم :  
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