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محبتهم واالفتداء بهم

القضاءالحياءالشدة في الدينالرحمة







ضد االيمانالكذب



على ركن من اركان االسالم وهوا الزكاة الحفاظ

التصدي للفتن والحفاظ على الدولة االسالمية

على هيبة الدولة االسالميةالحكمة والحزم في  الحفاظ

محافظة الدرعية التابعة لمنطقة الرياض





على مواجهة المسلمينضعف االعداء وعدم القدرة

حرص االعداء على محاربة االسالم و تفريق المسلمين  



فتح بيت المقدس

ي عمر بن الخطاب وعمر بن العاص وابو عبيدة بن الجراح رض

هللا عنهم اجمعين 

رحمة وسماحة االسالم مع غير المسلمين 







بث االشاعات سبب االنقسام بين المسلمين 

ترك طاعة ولي االمر سبب للعنف  والقتل بين المسلمين

البذل والعطاء في سبيل هللا 

ايثار محبة هللا ورسولة على ما تحبه النفس

الحث على الصدقة لدفع الضرر عن المسلمين لنيل االجر من هللا 



تطبيق  وعمل  ما نتعلمه

عدم تحريف العلم عن العمل

عدم كتمان العلم 





قيام رجال نصرانيا بسرقة درع على بن ابي طالب رضى هللا عنه

على بن ابي طالب رضى هللا عنه ورجل نصراني

العدل والمساوة عند االحتكام للقضاء دون 

مراعاة مناصب المحتكمين 





انفاذ جيش اسامة بن زيد رضى هللا عنه الى بالد الشام

بداية استعمال التاريخ الهجري

انشاء اول  اسطول بحري في االسالم

في الكتاب لمعرفة المزيد عن ابرز اعمال الخلفاء ( 17)يمكن للطالب العودة الى صفحة رقم 

الراشدين

 عنهما  كان للفتنة دور  كبيرا في انهاء  عهد الخليفة عثمان والخلفية على رضي هللا

نف فيحيث ادت الفتنة الى االنقسام بين المسلمين واضطرابهم وكذالك ظهور الع

التعامل  بينهم 

( ابو بكر الصديق)

( عمر بن الخطاب )

( عثمان بن عفان) 



الحرص  على نشر  الود بين المسلمين  افشاء السالم

دعوة اخيك باحب االسماء اليهافساح المجلس الخيك المسلم 

الشجاعة

الكرم والجود

الطاعة 

العدل

كفروا العلماء و الحكام ومن خالفهمخالفوا أمر والة االمر

نشر الفوضى والتخريب في بالد المسلمينقتل المسلمين



الفنى الحضارة هى لفظ شامل لكل مظاهر الرقي العلمى و الثقافي و العمراني و

وغيرها

ظهور االسالم في مكة -2حضارة عاد وثمود -1

انتشار االسالم على أيدى الخلفاء الراشدين -3

بناء المدن مثل البصرة والكوفة والفسطاط-4

1

4

3

2



عادتمتد حضارة شبه الجزيرة العربية الى ما قبل االسالم  مثل حضارتي
الموثمود ثم ظهر االسالم فكانت مكة المكرمة  مهبط الوحي ومنها انتشر االس

طاط وفيعلى ايدي الخلفاء الراشدين وقد بنوا  مدن مثل البصرة والكوفة والفس
منورةوفي بالدي المسجد الحرام ومكة المكرمة والمسجد النبوي  في المدينة ال

الذي انطلق منه االسالم الى جميع انحاء العالم



تسعة وعشرون عاما 

خمسة اعوامعامان


