




لعدلهم الشديد وحكمهم بشرع هللا ونهج رسوله

ثالثون عاما  



علي بن أبي طالب

منافعبد 







الرسولشهد جميع الغزوات مع 

الهجرة قبل النبوة وبعدها وأثناء الرسول الزم وذكر عدة من الرجالبالنبي أول من آمن 

.مرات في القرآن

.به المسلمينوقوي أعز هللا به اإلسالم 

وسلمشهد جميع الغزوات مع النبي صلى هللا عليه 

من األموريستشيره في الكثيروسلم كان النبي صلى هللا عليه 

.ألنه استشار كبار الصحابة ووافقوه





لعدلهم الشديد وحكمهم بشرع هللا ونهج رسوله

(ص)ألنه تزوج ابنتي الرسول

.علي بن أبي طالب

.عمر بن الخطاب

علي بن أبي طالبعثمان بن عفان 

الشورى

.الجماعة















لمنع وقوع اختالف في القراءات



vvv
Typewriter
اهتمام  المملكة بطباعة القران الكريم  



.واالجتماع والقياس(ص)رسوله وسنة كتاب هللا 

.(قصر العدل)كمة المح



.وزارة الداخلية

.ستثمارواالوزارة التجارة 



.أمراء

.لتنظيم شؤون الدولة



.أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

الهجرة



اط وفسطالكوفة في العراق 

.في مصر



.وائهاتحت لومصر بالد الشام دخول بسبب بعد اتساعها سالمية اإللتأمين سواحل البالد 



.الهجريالتاريخ وضع 

.بناء أول أسطول بحري

جمع القرآن الكريم

.ت لوائهام و مصر تحبسبب دخول بالد الشالتأمين سواحل البالد االسالمية بعد اتساعها 

ةالكوف

الفسطاطالبصرة





.والرومالفرس 





.الفارسية براطورية ماالالقضاء على م مع الفرس وفيها تخر المعارك آألنها 

اإلمبراطورية الرومانية

بالتجارة والفتوحات





.أديانهمختالف ابالناس بين وتحقيق األمان العدل والمساواة حرصه على 

اعطائهم األمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم

ال يسكن معهم اليهود

يدفعوا الجزية مثل كل أهل القدس

أن يخرجوا من القدس كل اللصوص والروم

ال يكرهون على دينهم







جزيةالمن أراد منهم دخول االسالم طواعية دخل ومن لم يرد يدفعوعدم اإلكراه في الدين ف,الرحمة والسالم

.يعفى منها كبار السن واألطفال والعجزةو

معركة نهاوند

المدائن
معركة األنبار

معركة الجسر

معركة البويب

مدينة الحيرة

معركة القادسية

قةفتح بر

هـ21
وبة فتح بالد الن

هـ31

فتح 

مصر

هـ20

معركة ذات الصواري 

هـ34

فتح طرابلس

هـ22
28فتح قبرص 

هـ33ثم 



.  مبدأ الشورى



.بينهمالشورىيدل على أهمية 



سلم وحرص يعتبر التسابق في الخيرات من أهم األعمال التي أوصى بها النبي صلى هللا عليه و

 عز وجلالصحابة على تطبيقها ويعد دليال  على حرص المسلم على عمل الخير ونيل رضا هللا

التواضع والتضحية وحب الخير



.أهمية العدل بين الناس

والشراءاللين في البيع 



.وسلمبالرسول صلى هللا عليه 

.الناس وانزالهم منازلهمتقدير 



.الشورى

الخطأ عند اتخاذ القرار وطاعة هللا ورسولهتجنب 

.مجلس الشورى

.والتواضعالخيرالتسابق في عمل 

.ثواب هللا أعظم من ربح أي تجارة

اإلحسان للمسلمين في أزماتهم

التواضع وعدم االحتكار
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ضور ح,معركة اليرموك,االسالمارتدعلىالقضاء على من ,اجتماع المسلمين في السقيفة

.االسالمياالسطولإنشاء ,الخليفة عمر بن الخطاب  إلى البيت المقدس

أجنادين

سعد بن أبي وقاص

بن مقرنالنعمان




