


 الفصل األول رابع إسالميةسات ملخص درا

 توحيد

 ي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته . هللا فإفراد  التوحيد هو :

 أنواع التوحيد :

 اال هللاالرازق   –مالك اال هللا  ال   – ل : اعتقاد ان ال خالق اال هللا ة . مثربوي توحيد ال -1

 نسجد اال هلل اال   –هللا ندعو اال  اال  –توحيد األلوهية . مثل أال نصلي اال هلل  -2

 الحكمة   –البصر , الحكيم -, البصير السمع  –السميع  مثل :. والصفات   األسماءتوحيد  -3

 ويجب األيمان بها جميعا ومن امن بواحد دون االخر لم يكن موحداً .

 وهي : التوحيد .  الفطرهوكل انسان يولد على 

 لكة وخالقة ورازقة ومدبرة . األقرار بأن هللا تعالى رب كل شيء وما  توحيد الربوبية هو :

 كون ومافيه من مخلوقات تدل على ان لها خالق يستحق العبادة وهو هللا. ال

 بية . بورتوحيد الب  ملسو هيلع هللا ىلصفي عهد الرسول أقر المشركين 

 توحيد هللا في العبادة .  هو : ةتوحيد األلوهي

 هللاندعو اال  اال  –اال هلل النسجد  –اال هلل النحج  –اال هلل النصلي  –مثل : النستعين اال باهلل  

 توحيد األلوهية يسمى بتوحيد العبادة .

 أهمية توحيد األلوهية :

 خلقت الجن واألنس اال ليعبدون{  ما  قال تعالى } و دخلق هللا الخلق ألجل التوحي  -1 

 ارسل هللا الرسل ألجل التوحيد  -2 

 جميع األعمال التقبل اال بالتوحيد  -3 

 ين من توحيد األلوهية :ركموقف المش

 أقر المشركين بتوحيد الربوبية ولكنهم أشركوا بتوحيد األلوهية . فعبدوا األصنام والشمس وغيرها 

 من صرف شيئا من العبادة لغير هللا فقد وقع في الشرك .

 حكم من يشرك :

  اإلسالميخرج من ملة  في الدنيا :

 اذا مات ولم يتب يخلد في النار  في األخرة :



 حديث

  ملسو هيلع هللا ىلصأتعلم سيرة الرسول 

 دعوة النبي : 

 والتوحيد  اإلسالمالى  دعا

 أدرس سيرته من أجل:

 األقتداء به   .1

 التعرف على حياته وعيشته .2

 ف على اخالق وصفاتهاتعر .3

 اتعرف على اسرته وجميع احواله .4

 قابة :أسماء النبي وأل

 ( سماه به جده عبد المطلب ) . محمد

 ) بشر به النبي عيسى (  أحمد .

 ) كانت قريش تلقبه به (  األمين .

 محمد    مه :أس

 عبد هللا   سم أبيه :أ

 عبد المطلب   أسم جده :

 في مكه  قريش :قبيلة 

 أمنه بنت وهب  أمه :

 محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب القرشي . اسمه كامل :

  : ملسو هيلع هللا ىلصوصف جسم النبي 

 أبيض   لون بشرته :

 القامه .  معتدل  ه :طول

 عريضان .  الكتفان :

 طويل وكالفضة في صفائه . العنق :

 أبيضا مختلطا بحمرة في جماله  ليلة البدر كالقمرأحسن الناس وجها  وجهه :

 وله لحية كثيفة   شديد السواد شعره :



 يكذب أبدا ً  رأى وجهه علم أنه المن 

 الم :هيئته عليه الس

 جميل المنظر  •

 كثير التبسم   •

 حسن الصوت •

 ذو هيبه وجالل  •

 أفضل الناس : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 عليهم السالم خاتم النبيينسيد ولد أدم و   .1

 اءالى السمعرج به  .2

ً  األنبياءأكثر  .3  أتباعا

 غفر له ماتقدم من ذنبة وما تأخر.  .4

 أول من يستفتح باب الجنة  .5

 ودالئل ذلك : ملسو هيلع هللا ىلص هو محمد أحب الناس إلى هللا

 حفظ هللا له كما حدث في غار حراء .1

 مثل ماحدث في غزوة بدر استجابة هللا له اذا دعاه .2

 ة هي القرآن تأييد هللا له بالمعجزات . وأعظم معجز .3

 عليه السالم . إبراهيمالرسول خليل هللا مثل 

 من وصل الى أعلى درجات المحبة .  والخليل هو :

 : ملسو هيلع هللا ىلصمن فضائل النبي 

 أفضل الخلق .1

 اه الشفاعة وهي )الوساطة ( هللا أعط .2

 القيامه من قبرة . أول من يبعث يوم  .3

 فاعة :شروط الش

 أذن هللا للشافع   .1

 عن المشفوع لهرضا هللا  .2

 : ملسو هيلع هللا ىلصعيش النبي 

 كان زاهداً  .1

 ويتصدق بأموال  يرضى بالقليل من العيش .2

 حشوة بالليف جلد محشو بالليف وسادته م  فراشه من .3

 لم يترك شيئا بعد فاته   .4

ك





  ملسو هيلع هللا ىلصبيت النبي 

 واحدة يتكون من حجرة  .1

 مبني من اللبن وسقفه من الجريد  .2

تبعد رجليها  صلي في الليل غمز عائشه وهي نائمه حتى أن  أرادكانت حجرت ضيقة فأذا  .3

 ليسجد 

 أثاث بيته:

 لية بالنهار جلس عيصلي عليه بالليل وي حصير   .1

 كرسي   .2

 خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها :

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول للزوجة أول  •

 بالعقل والخبق الحسن وتلقب بالطاهرة مشهورة  •

 واعجبت به وعمل عندها بالتجارة سمعت باخالق النبي وصدق وامانته   •

  25سنه وعمر الرسول   40 اتزوجت منه وعمره •

 فضائلها: 

 النبي أول من أمن ب  .1

 ساعدت الرسول في الدعوة .2

 بشرها النبي في بيتا في الجنه من قصب النصب فيه وال خصب  .3

   هتوفيت في مك

 عائشة رضي هللا عنه 

 عنهما عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي هللا   •

 كانت مشهورة بالذكاء وقوة الحفظ •

 وفاة خديجة . تزوجها بعد  خطبتها خولة بنت حكيم للرسول و •

 فضائلها :

 ثر الصحابيات رواية للحديث اء وأكهي افقه النس .1

 في حجرتها ودفن فيها  ملسو هيلع هللا ىلصتوفي الرسول  .2

 بالمدينة . وفيت ت 

  



 فقه

 نعمة الماء :

 سبب ألخراج الثمار   .1

 التطهر به  .2

 ب منهالشر .3

 كل شيء حي قال تعالى: } وجعلنا من الماء كل شيء حيي{ من الماء هللا جعل  .4

 تجاه نعمة الماء:واجبنا 

 شكر هللا على هذه النعمة  .1

 فيها المحافظة عليها وعدم األسراف .2

 الرسول يتوضأ بالمد  

 يغتسل بالصاع و 

 الماء الطهور :

 هو الماء الذي لم يتغير بالنجاسة .

 يصح التطهر به حكمة :

 مصادرة :

 البحار   –األنهار  –األبار  –العيون   –األمطار 

 بس الالمغسل  –االستحمام  –غسل اليدين  االته :أستعم

 شيء طاهر:حكم الماء اذا خالطه 

 قليل حبر  –يصح التطهر به مثل : ملح , تحول الى شي أخر لم اذا  .1

 كثير حبر  –عصير  –يصح التطهر به مثل : شاي ال, يء أخر  أذا تحول الى ش .2

 الماء النجس :

 ا . و كثيرقليال أهو الماء الذي تغير لونه أو طعمة أو ريحة بنجاسه سواء كان الماء 

 أستعماله وال يصح التطهر به.  يحرم : حكمه

 قطت فيه دجاجة فتغيرت رائحته . ماء س-مياه المجاري  مثل :

 

 

 



 عن افساد الماء الراكد بالنجاسة . ملسو هيلع هللا ىلصنهى الرسول 

 م الذي اليجري. دائ الماء ال هو:الماء الراكد 

 كالبر -ح مياه المساب  مثل :

 فيه نجاسه اليصح التطهر به . أذا وقعت 

 فضل الطهارة :

 { ابون ويحب المتطهرون تو قال تعالى : } أن هللا يحب ال

 تحصل الطهارة بـ :

 أزالة النجاسة .1

 الوضوء .2

 آداب قضاء الحاجة :

وعند الخروج :    اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث (): الخالء دخول عند  أقول .1

 )غفرانك( 

 الدخول ورجلي اليمنى عند الخروج ند  رجلي اليسرى ع ماقد .2

 وال أقضي الحاجة في طريق الناس  ارظأستتر عن األن  .3

 نتهاءوأغسلها بالماء والصابون بعد اال  يف تكريما لليمنىظ أستخدم يدي اليمنى للتن .4

 دورات المياه العامة وأحافظ على  حاجةضاء الأترك المكان نظيفا بعد ق  .5

 أستدبرها  ال أستقبل القبله وال .6

 ر هللا  ال أدخل الخالء ومعي شيء من ذك .7

 ال اتنظف بأي شي محترم كالطعام وكتب العلم . .8

 اثناء قضاء الحاجة  أتكلمال  .9

 في دورات المياه. ال أطيل المكوث  .10

 الوضوء

 حكمه :

 مس المصحف (-الطواف   –)الصالة  عند يجب :

 كل حال ( في  –نوم ال –   عند )ذكر هللا  يسن :

 شروط الوضوء : 

 النية .1

 طهارة الماء  .2

 افرظطالء االمثل ة مايمنع وصول الماء الى البشر إزالة .3



 (:  ا) وهي أركانه التي اليصح اال به فروض الوضوء

 نشاق . مضمضة واألسته الالوجه ومن غسل  .1

 غسل اليدين الى المرفقين .2

 نين مسح الرأس مع األذ .3

 غسل الرجلين الى الكعبين .4

 على الذي قبلهعضوا غسل وال يجوز أن أقدم   الترتيب .5

 فصال طويال ( بين غسل األعضاء  فصلالمواالة  ) أال أ .6

 : )يثاب فاعلها , وال يبطل الوضوء بتركها ( سنن الوضوء

 البسمله عند أبتداء الوضوء )قول باسم هللا (  .1

 رائحة الفم( يطيب   –المحافظة على صحة االسنان -األقتداء بالرسول : ) من فوائده السواك  .2

 الوضوءغسل الكفين ثالثا عند ابتداء  .3

 تخليل أصابع اليدين والرجلين   .4

 من ) البدء باليمين قبل اليسار (التيا .5

 واليدين والرجلين  الغسلة الثانية والثالثه للوجه  .6

  عبده ورسولة (ه من الوضوء : )أشهد أن ال أله أال هللا وأشهد أن محمدا أن يقول بعد فراغ .7

 توابين وأجعلني من المتطهرين ( لهم أجعلني من ال) ال

 بعد الوضوء صالة ركعتين   .8

 :  بفعلها ( )األمور التي يبطل الوضوء نواقض الوضوء

 الخارج من السبيلين مثل : البول والغائط والريح   .1

 النوم المستغرق   .2

 ئل مس الفرج مباشرة من غير حا  .3

 أكل لحم األبل  .4

 أخرى  أذا كنت أصلي وأنتقض وضوئي أقطع صالتي وأعيد الصالة مرة


