
        
 

 

 

وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزاكة، وصووم رضاوان،  أن ال هلإ إال اهلل، شهادة : بين اإلسالم ىلع مخس﴿:  اهلل  قال رسول
 ﴾وحج بيت اهلل احلرام

 من صفات اهلل تعاىل
 ابلقاء –احلياة  –ابلرص  –القدرة  –العلم  –الوجود  :الصفات الواجبة يف حقه تعاىل. 
 الفناء –املمات  –العىم  –العجز  –اجلهل  –العدم  :الصفات املستحيلة يف حقه تعاىل. 

 

 اإلسالم دين اتلوحيد
 أن أعبد اهلل وحده وال أرشك به أحدا اتلوحيد. 
  يــكتابوالقرآن الكريم  يــرسولواإلسالم ديين وحممد صىل اهلل عليه وسلم  يــرباهلل. 

 

 همعناه ورشوط :الصيام
 هو اإلضساك عن الطعام والرشاب من طلوع الفجر إىل غروب الشمس :  الصيام. 
 اإلسالم، العقل، ابللوغ، القدرة : رشوطه. 
  رمضانالشهر اذلي فرض اهلل صيامه هو شهر. 

 

 فرائضه وسننه: الصيام
 اجتناب اجلماع – عدم تعمد اليقء –عن األكل والرشب  اإلضساك -انلية :  فرائض الصيام. 
 حفظ اللسان واجلوارح –االعتاكف يف أواخر رضاان  –تعجيل الفطور  –تأخري السحور :  سنن الصيام. 

 

 املستحبات واملكروهات: الصيام
 اإلفطار ىلع تمر أو ماء  -قيام يلايل رضاان  –اإلكثار من قراءة القرآن   -اتلصدق   –ادلاعء عند اإلفطار  : املستحبات... 
 املبالغة يف املاماة  –السهر يلال يف غري منفعة  – نهارا ومكرثة انل : املكروهات... 

 

 املفسدات ومبيحات اإلفطار يف رمضان: الصيام
 اإلغماء –اتلقيؤ عمدا  –الصوم بدون نية  – األكل و الرشب : املفسدات... 
 من أرهقه اجلوع أو العطش –املرأة احلاضل   -السفر  –املرض  :مبيحات اإلفطار... 

 

 حكم من أفطرا يف رمضان: امالصي
واملرضع، ومون رس و ة من السفر، وكذلك املرأة احلاضل أباح اإلسالم للمريض واملسافر اإلفطار يف رضاان وأضرهما بالقااء بعد الشفاء أو العود

 .ديننا إباحة اإلفطار للشيخ املسن واملرأة املسنة وللمريض ضرضا ضزمنا مع الفدية
 .إطعام ستني ضسكينا أو صيام شهرين متتابعني: عذر فإن عليه الكفارة ويهأما من أفطر عمدا بغري 

 

 الصيام وزاكة الفطر فوائد: الصيام
 مغفرة اذلنوب –تهذيب انلفس  –الرتبية ىلع الصرب واتلحمل : فوائد الصيام... 
  غنائه عن السؤالحيث تعطى للفقري إلدخال الفرحة عليه يوم العيد وإ زاكة الفطرينتيه شهر رضاان بإخراج. 

 اداتدة والعبالعقي
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 آداب احلديث والالكم الطيب
  من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريا أو يلصمت﴿ :قال رسول اهلل﴾. 
  من سلم انلاس من لسانه ويده﴿ :أي املسلمني أفال قال سئل رسول اهلل﴾. 
  اللكمة الطيبة صدقة ... ﴿ : قال رسول اهلل﴾. 

 

 اجتناب الفضول
 من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه﴿ :  اهلل  قال رسول﴾. 

 

 آداب الطعام والرشاب
  سم اهلل ولك بيمينك ولك مما يليك !يا غالم﴿ :قال رسول اهلل﴾. 
  ولكن ارشبوا مثىن وثالث، وسموا إذا أنتم رشبتم، وامحدوا إذا أنتم رفعتمال ترشبوا واحدا كرشب ابلعري، ﴿: قال رسول اهلل﴾. 
  ما ضأل آديم واعء رشا من بطن، حبسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فوإن اكن ال حمالوة فثلوث لطعاموه وثلوث ﴿: رسول اهلل قال

 .﴾لرشابه وثلث نلفسه
 

 طلب العلم
  طلب العلم فرياة ىلع لك ضسلم وضسلمة﴿ :قال رسول اهلل﴾. 

 

 الرفق باحليوان
  حىت ماتت فدخلت فيها انلار، ال يه أطعمتها وسقتها إذ حبستها، وال يه تركتهوا  عذبت اضرأة يف هرة حبستها﴿ :قال رسول اهلل

 .﴾تأكل من خشاش األرض
  مون  هو بكلب يلهث يأكل الورث  بينما رجل يميش فاشتد عليه العطش فزنل برئا فرشب منها ثم خرج فإذا﴿ :قال رسول اهلل

خفه ثم أضسك بفيه، ثم ريق فسىق اللكب فشكر اهلل هل فغفر هل، قالوا يوا رسوول  لقد بلغ هذا مثل اذلي بلغ يب، فمأل﴿: العطش فقال
 .﴾اهلل وإن نلا يف ابلهائم أجرا؟ قال يف لك كبد رطب أجر

 

 نبذ املخمرات
 نيا أيها اذلين آمنوا إنما اخلمر واملي  واألنصاب واألزالم  رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحو ﴿: قال اهلل تعاىل﴾. 
  لك ضسكر مخر ولك مخر حرام﴿ : قال رسول اهلل﴾. 
 اخلمر لك ما أسكر من عصري العنب أو غريه ولك ضسكر بدل احلس وأفقد الويع وأذهب العقل. 

 

 نبذ الرشوة
  الرايش واملرتيش والرائش يعين اذلي يميش بينهما لعن رسول اهلل. 
 املجتمعما يعطى لقااء ضصلحة شخصية منافية ملصلحة : الرشوة. 

 

 الرشيف اآلداب اإلسالمية واحلديث انلبوي
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 اهلجرة انلبوية

، وملوا رأت يرثب فأذن هلم باهلجرة إىل مكةبو اشتدت إذاية املرشكني للمسلمني أنصار هناك، م يف يرثب، وأصبح للرسول بعد انتشار اإلسال
فطلبته قررسش فلم تعرث عليه، وملوا  ثور واختفيا يف اغرأبو بكر وكرباؤها واتفقوا ىلع قتله، ولكنه خرج هو  أن حممدا الحق بأصحابه، اجتمع قريش

 .املسجد انلبوي، ثم أسس قباءيف اإلسالم يف  مسجد أول انقطع عنهما الطلب، انطلقا إىل يرثب فاستقبلها أهلها حبفاوة كبرية، فأسس الرسول 
 .دلولة اإلسالمية، واكتمل ادلين وأحاكم الترشيعوبناء ا باهلداية، بدأ تاريخ ادلعوة اإلسالمية بأدوار جديدة تتجىل يف إقناع انلاس املدينةويف 

 
 وفتح مكة غزواته 

بسـبب  غـزوة أحـدوانترصوا فيهوا ههوا، إال  غزوة بدر الكربىمنها  غزواتو رساياملا واجه الكفار املسلمني بالعدوان، خرجوا إيلهم يف عدة 
صلح وثيقة  وتوالت الغزوات إىل أن أضىض رسول . ون وأصيب الرسول املسلم هزمفان، وتركهم مواقعهم ىلع اجلبل،   خمالفة الرماة للرسول

، وأفطر يف السنة اثلامنة للهجرة رمضان من، فخرج إيلها يف نقض قررسش ملعاهدة السلم مع الرسول  بسببثم جاء فتح ضكة اذلي اكن  احلديبية
الكعبة من أصنام، ذكر قررسشا باملساواة اإلنسانية، وداعهم إىل نبذ اثلأر ، وبعد الفتح وحتطيم ما حول . الطريق بسبب املشقة ويلوضح الرخصة للناس

 .، فدخل انلاس يف دين اهلل أفواجاوأعلن العفو عنهم
 

 حجة الوداع
مبوارشة،  وأخذ فيها املسلمون مناسك حجهم عن الرسوول  السنة العارشة للهجرة، واكنت يف حجة للرسول  أول وآخرحجة الوداع يه 

 :، فأكد ىلعخطب رسول اهلل  م عرفاتيوويف 
 .حتريم القتل و املساواة بني انلاس و حقوق املرأة االعتصام بالقرآن والسنة و

 
 ووفاته مرضه 

، واكن هما وجد بعض الراحة خرج إىل املسجد وأوىص الصحابة ببعض مبواد  بيت اعئشةفاستأذن أزواجه أن يمرض يف  ضرض رسول اهلل 
جله، اجتمع عنده رجال من الصحابة فداع هلم باخلري، وأوصاهم بتقو  اهلل وعدم الرشوك بوه، وباتلواضوع واملحافىلعوة ىلع أحس بدنو أ وملا. اإلسالم
 .الصالة

 231يونيو سنة  8 واملوافق ل للهجرة احلادية عرشةربيع األول من السنة  21 االثننيضىح يوم ثم اشتد به املرض، فتويف عليه الصالة والسالم  
 .ودفن يف املاكن اذلي تويف فيه. سنة 23، وهل من العمر ميالدية

 السرية انلبوية
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