
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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ال تقبل منه بل صدقة من
الصدقات

ال يقبل  ألنها ليست ايام
الحج





طاعته واتباع سنته  والصالة عليه
إذا ذكر

طاعته وعدم الخروج عن
أمره

ال يجوز ،ألنه فيه عدم احترام
ال يجوز ،ألنه فيه خروج عن أدبللوالد
ال يجوز ،ألنه في ذلك يعطلالحوار

الحصة عنه
 وعن زمالئه





كان عليه أن يطيع أمر الرسول صلى ا� عليه وسلم بذهاب اليهم
والتحقق

من مخرجهم إليه

وقوع الناس في حرج
وإثم

الشحناء والبغضاء
الندم الشديد بعد فوات

األوان





����� ا�����ر ��������د �� ا�������ك
.����� ا�����ل ا���ارد ا������ ������ ا��� ا������

��ن ����ه ��د ا��� �����
ُ ِ َصلَّى ا�َّ ُ َعْنھُ قَاَل قَاَل َرسُولُ ا�َّ عْن أَنٍَس َرِضَي ا�َّ

َعلَْیِھ َوَسلََّم : اْنُصْر أََخاَك َظاِلًما أَْو َمْظلُوًما قَالُوا یَا
ِ َھذَا نَْنُصُرهُ َمْظلُوًما فََكْیَف نَْنُصُرهُ َظاِلًما قَاَل َرسُوَل ا�َّ

تَأُْخذُ فَْوَق یَدَْیِھ.



اصلح بينهما
إن أخطر عمل يمكن أن يقوم به اإلنسان

هو بث
الفتنة و الفرقة

توقيره وعدم رفع الصوت عنده وعدم المنادى
باسمه

احترامه وتقديره وعدم رفع الصوت في مناداته
بثن الفتن والكراهية مما يؤدي  للخصام

عدم تصديقهاوالحروب
الصلح بين الناس و اخمادونشرها
العدل – رد الحقوق إلى اصحابها – اللتزامالفتنة

الطرفين



مخالفة أمر الرسول صلى ا� عليه وسلم حتى يتسنى للناس ذبح اضاحيهم
وشهودها

المحبة  بين المجتمع                                 هيبة الدولة
واحترامها بين الدول

حفظ حقوق الناس وممتلكاتهم                       االمن وعدم
انتشار الفساد والفوضى

عدم تصديقها ونشرها بين الناس واخماد ما نتج عنها
من فتن




