








































فالنفوس مفطورة على اإلیمان باللھ وھي محتاجة إلى الدین فال  تدل الفطرة السلیمة على وجود اللھ
تطمئن وال تسكن إال لخالقھا، وكذلك دل العقل على وجود اللھ سبحانھ وتعالى فكل ما سوى اللھ عز وجل 

مخلوق، لھ مدبر مكون بعد أن كان ال شيء وتحت قھره وقدرتھ وتحت تصریف مشیئتھ سبحانھ، ودل 
 164د اللھ قال تعالى: "قل أغیر اللھ أبغي رباً وھو رب كل شيء" سورة األنعام الشرع كذلك على وجو

 ھو إفراد اللھ سبحانھ وتعالى بما یختص بھ من الربوبیة واأللوھیة واألسماء والصفات 

 ھو االعتقاد الجازم بأن اللھ تعالى وحده رب كل شيء وملیكھ ال شریك والتدبیر 

 1ربوبیة اللھ سبحانھ بأنھ مالك الملك كلھ: قال تعالى: "تبارك الذي بیده الملك وھو على كل شيء قدیر" سورة الملك .1
 58تعالى: "إن اللھ ھو الرزاق ذو القوة المتین" سورة الذاریات ربوبیة اللھ عز وجل بأنھ مالك الرزق وحده: قال  .2

 النجاة من عذاب الحیرة والشك -أ
 خالق العالم ومدبره واحدیعتبر انتظام الكون أكبر برھان على ان  -ب
 بأن المرض والشفاء بید اللھ تعالى وحده والعبد مع ذلك مأمور بالتداوي الیقین  -ت

 كافر

ربوبیة اللھ عامة من حیث أنھ سبحانھ وتعالى رب المخلوقات جمیعاً، وخاصة من ناحیة أنھ تعالى رب 
 لعباده المؤمنین الموحدین الذین أمنوا بھ وعبدوه كما امرھم فھو ولیھم في الدنیا واآلخرة 

 ربوبیة عامة -أ
 ربوبیة خاصة -ب

 القیمة: اإلیمان باللھ تعالى  •
أتیقن بأن المرض والشفاء بید اللھ  –المظاھر السلوكیة: أطیع اللھ سبحانھ وتعالى  •

 تعال













إفراد اللھ تعالى جمیع أنواع العبادة الظاھرة والباطنة قوالً وعمالً ونفي ھو 
 العبادة عن كل ما سوى اللھ تعالى كائناً من كان 

 ال معبود بحق إال اللھ وحده ال شریك لھ

ھد لنفسھ بھذا التوحید وقد شھدت لھ مالئكتھ وأنبیائھ ورسلھ شھادة اللھ سبحانھ على توحید األلوھیة فقد ش •
 قال تعالى: "شھد اللھ انھ ال إلھ إال ھو والمالئكة وأولو العلم قائماً بالقسط ال إلھ إال ھو العزیز الحكیم"

بیان عباد ھذه اآللھة والتندید بھم ووصفھم بالضالل والعمى، قال تعالى: "ومن أضل ممن یدعو من دون  •
 القیامة وھم عن دعائھم غافلون"لھ من ال یستجیب لھ إلى یوم ال

 

توحید الربوبیة ھو الموصل إلى توحید األلوھیة ألن من اعترف بان اللھ تعالى ھو 
 الرب حده لزمھ االعتراف بأن المستحق للعبادة وھذا یؤكد الترابط بینھما

 –اإلخالص المنافي للشرك  –القبول المنافي للرد  –الیقین المنافي للشك  –العلم المنافي للجھل 
 الحب المنافي للبغض  –االنقیاد المنافي للشرك  –الصدق المنافي للكذب 

 توحید األلوھیة

 النفي واإلثبات

 صح

 صح

 خطأ

أنصحھ بأن یتفقھ في أمور الدین عمالً بقول رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم " من أراد اللھ خیراً 
ب یفقھ في الدین" وأحذره من التعدي على حدود اللھ وحرماتھ وأعلمھ بما سوف یالقیھ من عذا

 جراء ذلك، وأراعي في دعوتي لھ التدرج في الدعوة واختیار األوقات المناسبة للنصیحة 













إفراد اللھ عز وجل بما سمي بھ نفسھ، ووصف بھ نفسھ في كتابھ، 
ً أو على لسان رس  ولھ صلى اللھ علیھ وسلم نفًي وإثباتا

 السید المستغنى عن كل أحد المحتاج إلیھ كل أحد 

 أسماء اللھ تعالى وصفاتھ توفیقیھ ال مجال للعقل فیھا  .1
 اإلیمان بما وصف بھ نفسھ وبما وصفھ بھ نبینا محمد صلى اللھ علیھ وسلم .2
 تنزیھ اللھ عز وجل عن ان یشبھ شيء من صفاتھ شیئاً من صفات المخلوقین .3

 اإلمام مالك
 وجوب اإلیمان بأن الصفات معلومة المعنى وإدراك حقیقة كیفیة صفات اللھ مستحیل

للھ تعالى واإلطاحة والمعیة وأنھ رقیب أورثھ ذلك الخوف من اللھ عز إنھ إذا آمن العبد بصفات العلم  •
 وجل اللھ المطلع علیھ الرقیب الشھید

إذا تدبر صفات اللھ من " العظمة، والجالل والقوة والجبروت والھیمنة" استصغر نفسھ، أن العبد  •
 وعلم ضعفھ وافتقاره لربھ

 الشتمالھا على أسماء اللھ وصفاتھ
 ألن فیھا صفة اللھ عز وجل 

 اإلنسان، تجعل اإلنسان یراقب اللھ في جمیع تصرفاتھالبصیر: أثرھا على 















اإلیمان باللھ تعالى: ھو التصدیق الجازم واإلقرار الكامل، واالعتراف التام بوجود اللھ تعالى 
 وربوبیتھ وألوھیتھ وأسمائھ وصفاتھ واستحقاقھ وحده العبادة

 اعتقاد القلب -أ
 إقرار اللسان -ب
 عمل الجوارح -ت

 الدلیل من القرآن قال تعالى: "ھو الذي أنزل السكینة في قلوب المؤمنین لیزدادوا إیماناً مع إیمانھم"
حب اللھ أالدلیل من السنة: "عن أبي أمامة رضي اللھ عنھ عن رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم أنھ قال من 

 وأبغض اللھ وأعطي اللھ ومنع للھ فقد استكمل اإلیمان"
ألسلمي رضي اللھ عنھ قال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم یا معشر من آمن بلسانھ و لم عن أبي برزة ا

یدخل اإلیمان قلبھ ال تغتابوا المسلمین وال تتبعوا عوراتھم فإنھ من یتتبع عوراتھم یتبع اللھ عورتھ ومن 
 یتبع اللھ عورتھ یفضحھ في بیتھ

 

ألن اإلنسان إذا آمن باللھ رباً وبرسولھ صلى اللھ علیھ وسلم نبیاً 
وعمل بما أمر بھ سعد في حیاتھ لقولھ تعالى: "من عمل صالحاً من 

ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم أجرھم 
 بأحسن ما كانوا یعملون" سورة النحل 

 مطمئنة ویصیبھا الخوف على المستقبلألن نفوس المشركین غیر مؤمنة بالھ بالتالي تكون غیر 

بسبب الفراغ الدیني فھو الباعث والدافع إلى انتحار الشباب، وعلى العكس من ذلك یحقق اإلیمان 
 لإلنسان أھدافاً عدة على رأسھا الرضا بما قسمھ اللھ والخوف من عقابھ



 اإلكثار من قراءة القرآن ومن الذكر والدعاء  .1
 معرفة أسماء اللھ الحسنى .2

 سلوك خاطئ وال یلیق بالمسلم ألنھ فیھ إزاء للمسلمین

 عدم الغیبة والنمیمة





















اإلعجاز القرآني: ھو إظھار صدق النبي صلى اللھ علیھ وسلم في دعوى الرسالة بإظھار عجز العرب عن 
 معارضتھ في معجزتھ الخالدة وھي القرآن الكریم وعجز األجیال من بعدھم

عجزت العرب رغم فصاحتھم عن اإلتیان بمثلھ لما 
 فیھ من حسن البالغة وقوة المعاني وبراعة األلفاظ
القرآن الكریم كتاب عقیدة وھدایة وإرشاد، فھو یخاطب الضمیر 

 النمو واالرتقاء وبواعث الخیر والفضیلةفیحي بھ عوامل 

 العلمي
 البیاني

 األحكام العامة التي یقوم بھا أمر األمة  -أ
 أحكام األسرة والمواریث -ب

 نوع اإلعجاز: إعجاز بیاني (دقة التعبیر القرآني)
الدلیل: الحقیقة العلمیة الثابتة بأن خیط العنكبوت أقوى من 

 مثیلھ من الفوالذ فكان التعبیر الدقیق أوھن البیوت

 یدل ھذا التصرف على: الكراھیة لإلسالم 
 تج علیھم: یجب احترام المعتقدات الدینیة لكل الناس وعدم اإلساءة لألدیانتح

 التمسك بالدین اإلسالمي والدفاع عنھ

االتحاد للوقوف في وجھ ھذه 
التصرفات واستخدام كافة الطرق 
الستصدار قانون دولي یجرم مثل 

 ھذا التصرف















 الخوف من حدوث اللبس عند المسلمین فیختلط القرآن الكریم بغیره من الحدیث

توعد الرسول صلى اللھ علیھ وسلم من یكذب علیھ متعمداً بأشد أنواع العذاب قال رسول اللھ صلى اللھ 
 علیھ وسلم " من تعمد علّي كذباً فلیتبوأ مقعده من النار". متفق علیھ 

 خوفاً على دروس العلم وذھاب أھلھ

والتابعین رضي اللھ عنھم بالسنة المطھرة وتدوینھا ونقلھا لنا نقیة صافیة جیل بعد جیل، اھتمام الصحابة 
 وذلك بسبب حبھم للسنة فكان الكثیر منھم یالزم النبي صلى اللھ علیھ وسلم مباشرة فحفظوا سنتھ واقتفوا أثره

 اإلمام عمر بن عبد العزیز

 الصحیفة الصادقة 

 أبو داوود الطیالسي 

 قائل ھذه العبارة: محمد بن مسلم بن شھاب الزھري المدني، وتدل على فخره بعلمھ

 أھمل مراحل تدوین السنة ھي المرحلة الرابعة 
لقرن الثالث من أنشط القرون في تدوین السنة وازدھارھا، ففیھ دونت الكتب الستة كان ا

 التي أصبحت محل اعتماد عند األمة











الجامع الصحیح أو 
 الصحیح البخاري

 اللقاء المعاصرة
 الترمذي

سنن بن 
 ماجھ

إن تدوین الحدیث قد بدأ منذ العھد األول في عصر النبي صلى  النسائي
اللھ علیھ وسلم وشمل قسماً كبیراً من الحدیث، وال بد من 

التفریق بین كتابة السنة وجمع السنة، فعندما نقول إن جمع 
السنة كان بعصر فالن أو بأمر فالن أو عام كذا، فال یعني ھذا 

ة أو رواة الحدیث أنھا لم تكن مكتوبة عند بعض الصحاب
 والعبرة تكون بالحفظ سواء أكان بالصدور أو بالسطور 

بعض تفاسیر النبي في نفس الورقة التي یكتب فیھا القرآن الكریم وأحیاناً  الصحابة كانوا یكتبون أن
م اللھ بشكل متداخل وال شك أن ھذا قد یؤدي إلى حدوث بعض األخطاء واشتباه للقارئ وإدخال في كال

 فصل ھذا عن ذلكما لیس منھ، فكانت التوجیھات النبویة ب
حفاظاً على السنة من الضیاع وألنھا المصدر 

 الثاني من مصادر التشریع اإلسالمي
ألن فیھ دونت الكتب الستة في الحدیث التي 

 أصبحت محل اعتماد عند األمة

من یكتفي بتفسیر القرآن بالقرآن، ألن السنة مفسرة للقرآن ومقیدة أعرض 
 ألحكام عامة فیھ

 الخلیل بن أحمد الفراھیدي

م یحفظ في الكتب فقط بل وفي الصدور وما یحفظ في الصدور یدل على أن العل
 أفضل مما في الكتب















 األمورالمعاصي سبب كل عناء، وطریق كل شقاء، وتیسیر  •
 حرمان العلم فھو نور یقذفھ اللھ تعالى في القلب والمعصیة تطفئھ •
وحشة في القلب یجدھا العاصي في قلبھ وینفر من مجالسة أھل  •

 الخیر والصالح 

 أكل الربا الذي توعد اللھ عز وجل متعاظیة بإعالن الحرب علیھ  .1
 السفور ونزع الحجاب وابتعاد بعض النساء عن الحشمة  .2
 الغش في المعامالت وانتشار الرشوة  .3

  العبد المعصیة فیسترھا ربھ علیھ ولكنھ یجاھر بھاأن یعمل 

 اإلقالع عن المعصیة .1
 الندم على فعلھا  .2
 العزم على عدم العودة إلیھا أبداً  .3

 صح

 خطأ

 خطأ

 خطأ



 عبد اللھ بن عباس رضي اللھ عنھما 

 بالتوبة والندم على فعل المعصیة واإلقالع عنھا وفعل الخیرات

إذا كانت المعصیة في حق اللھ: معصیة مثل ترك الصالة یتوب العبد منھا بالمحافظة على أداء 
ن أ –الصالة في أوقاتھا واستغفار اللھ على ما فات، ألن شروط التوبة (أن یقلع عن المعصیة 

 أن یعزم أال یعود إلیھا أبداً) –یندم على فعلھا 
إذا كانت المعصیة في حق العباد: فیضاف إلى الشروط السابقة: (أن یبرأ من حق صاحبھا) مثل 

 الظلم تكون التوبة منھ بالتوبة إلى اللھ ورد المظالم إلى أصحابھا 

توبة أشھر عارضة أزیاء فرنسیة: (فابیان) عارضة األزیاء الفرنسیة، فتاة في الثامنة والعشرین من 
ایة وھي غارقة في عالم الشھرة واإلغراء والضوضاء ...انسحبت في عمرھا، جاءتھا لحظة الھد

صمت... تركت ھذا العالم بما فیھ، وذھبت إلى أفغانستان لتعمل في تمریض جرحى المجاھدین األفغان 
وسط ظروف قاسیة وحیاة صعبة، تقول فابیان: (لوال فضل اللھ علّي ورحمتھ بي لضاعت حیاتي في 

 ن لیصبح مجرد حیوان كل ھمھ إشباع رغباتھ وغرائزه بال قیم وال مبادئ)عالم ینحدر فیھ اإلنسا



















 العبادة ھي الغایة األساسیة من خلق اإلنسان قال تعالى: "وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون" 

بعث اللھ سبحانھ وتعالى الرسل علیھم السالم لحاجة الناس إلیھم في 
ھواء بیان مراد اللھ تعالى وذلك إلصالح القلوب وتطھیرھا من األ

 الضالة، وھدایتھم إلى ما فیھ سعادتھم في الدنیا واآلخرة 
وسوس الشیطان آلدم علیھ السالم انتقاماً لنفسھ ألن اللھ 

 أمره بالسجود آلدم ولكنھ رفض فأراد أن یخرج آدم من الجنة

یدخل الشیطان من جھة الرغبة والشھوة لإلنسان ثم یبدا باالحتیال حتى یتمكن من 
 ما ال یرضھ اللھ عز وجلخداعھ وھكذا یفعل في كل زمان ومكان إلیقاع المؤمنین فی

 القیمة: التوبة
 أندم –المظھر السلوكي: استغفر اللھ من كل الذنوب 

 على فعل المعصیة
 –كرمھ بأن جعل المالئكة یسجدون لھ  –جعلھ بشراً سویاً  –نفخ فیھ من روحھ  –خلقھ اللھ بیده الكریمة من تراب 

أحافظ على  –أشكر اللھ على انھ جعلني من ذریة آدم علیھ السالم  أثرھا على نفسك وسلوكك:علمھ أسماء كل شيء. 
 نعمة العقل التي مّن اللھ بھا عليّ 















 حقھؤالء رجال صالحون من أجداد قوم نوح كانوا یعلمون الناس ال

 صح

 صح

 خطأ
 خطأ

من ذریتھ علیھ السالم قال ألن أھل األرض كلھم 
 تعالى: "وجعلنا ذریتھ ھم الباقین"

لحرصھ على ھدایتھم وإنقاذھم من الھالك وحبھ 
 الخیر لھم

 تنوع معھم في أسالیب الدعوة من أسلوب الترغیب إلى أسلوب التحبیب إلى أسلوب البرھان •
 ونھاراً)، الدعوة في السر والعالنیة –الدعوة في كل األوقات (لیالً  •

نوع في أسالیب الدعوة بھدف اإلقناع والتأثیر أثره على: أني عندما أدعوا إلى اللھ أستخدم أسالیب كثیرة الت •
 والتأثیر في الناس بغرض اإلقناع 

بأخالق حسنة ألن حسن الخلق الرفق واللین وحسن الخلق مفاتیح لقلوب الناس. أثره علي: أتعامل مع الناس  •
 أقرب لقوب الناس 

 القیمة: االستغفار
 المظھر السلوكي: أكثر من االستغفار

 العبارة: خطورة الدجال وأنھ أعظم فتنة سوف تظھر نستنتج من ھذه 
 أول سورة الكھف، كثرة التعوذ منھ في التشھد، طاعة اللھنتقي فتنة الدجال: بحفظ وتالوة 













 خطأ

 صح
 صح

 وصف بأنھ أمة علیھ الصالة والسالم ألنھ قدوة ومعلم للخیر •
 یدل ھذا على مدح اللھ تعالى إلبراھیم علیھ السالم •

 لحرصھ وإشفاقھ على أبیھ واھتمامھ بھ وحبھ لھ

 تضر وال تنفع لیوضح لقومھ أن األصنام ال

عن عبد اللھ بن عباس رضي اللھ عنھما قال: (حسبنا اللھ ونعم الوكیل، قالھا إبراھیم علیھ السالم حین 
ألقي في النار وقالھا محمد صلى اللھ علیھ وسلم حین قالوا " إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوھم فزادھم 

 إیمانا فقالوا حسبنا اللھ ونعم الوكیل" 

 اإلخالص في العمل دون انتظار النتائج: 
أقوم بما أكلف بھ من عمل بإخالص وتفان وأجتھد لكي أتقن عملي وبما أنى طالب علم فعلي أن أجتھد في 

 تحصیل دروسي وأبر والدي واحترم معلمي وأخلص نیتي للھ رب العالمین 

 یجب أن یستخدم الدعاة أسالیب طیبة في الدعوة والحوار والخطاب .1
 على الدعاة ان یحرصوا على ھدایة أھلھم وذویھم بإشفاق وحب .2
 أسلوب التحبب والبر ویتحلوا باإلخالص للھ تعالىأن یستخدموا  .3

أما الناس لیشھدوا مقالتھ ویسمعوا كان مقصد إبراھیم علیھ الصالة والسالم بان یسأل 
 كالمة ویقتنعوا بحجة وحواره معھم 



























الكریم: ھو كالم اللھ عز وجل المنزل على رسول اللھ صلى القرآن 
لسان العربي المبین، المعجز بأقصر سورة منھ، اللھ علیھ وسلم بال

المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، المتعبد بتالوتھ، المبدوء 
 بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس.

 التدرج في –تیسیر حفظھ وفھمھ  –تثبیت قلب النبي صلى اللھ علیھ وسلم ومواساتھ 
 مسایرة الحوادث –التشریع 

 صح

 صح
 خطأ

 ، والزیادة والنقصانأنھ محفوظ من التحریف والضیاع .1
 أنھ خاتم الكتب السماویة والمھیمن علیھا .2

ھي كل ما أثر عن النبي صلى اللھ علیھ وسلم من قول أو فعل او تقریر أو صفة خلقیة أو 
 خلقیة أو سیرة سواء كان قبل البعثة أو بعده

 السنة التقریریة) –السنة الفعلیة  –أنواع السنة: (السنة القولیة 

ھذا إدعاء خاطئ ألن السنة مفسرة للقرآن وجاءت بأحكام جدیدة وھي المصدر الثاني 
 من مصادر التشریع اإلسالمي 



 علم الناسخ الحدیث ومنسوخھ، علم تاریخ الرواة، علم الجرح والتعدیل
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اإلجمالیة وكیفیة االستفادة منھا، العلم باألحكام الشرعیة األدلة الفقھ 
 العملیة المستنبطة من األدلة التفصیلیة

 العبادات والمعامالت













المجتھدین من المسلمین في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى ھو اتفاق جمیع 
 اللھ علیھ وسلم على حكم شرعي في واقعة

ھو الحاق حادثة ال نص فیھا وال إجماع بحادثة فیھا نص أو إجماع في الحكم لتساوي 
 الحادثتین في علة الحكم

اإلجماع الصریح: یتفق مجتھدوا العصر على حكم واقعھ بإبداء كل منھم رأیھ صراحة بفتوى أو 
ع السكوتي یبدي بعض مجتھدي العصر رأیھم صراحة في الواقع بفتوى قضاء، ولكن في اإلجما

 بموافقة ما أبدي فیھا أو مخالفتھاو قضاء ویسكت باقیھم من إبداء رأیھم فیھا 
اإلجماع مصدر من مصادر التشریع مشھود لھب الصحة 

ولوجود وقائع جدیدة لیس فیھا نص وتحتاج إلى الفصل فیھا 
 وھذا یكون عن طریق اإلجماع لبیان الحكم الشرعي بھا 

لظھور وقائع وقضایا جدیدة ال یوجد لھا نص شرعي من القرآن 
 والسنة فھنا یلجأ العلماء إلى االجتھاد إلصدار حكم شرعي في الواقعة

 عدد من المجتھدین

 واجب

عھد أبي بكر رضي اللھ عنھ، نسخ القرآن في مصحف حروب الردة وقتال المرتدین في 
د  ا

 العلة حكم األصل
 من القرآن الكریم: قال تعالى" یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا اللھ وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم" :أوالً 

وجھ الداللة: أن أولي األمر في كل شيء ھم أصحاب الرأي فیھ فإذا اتفقوا في االجتھاد التشریعي على حكم وجب 
 اتباعھ وااللتزام بھ 

 النبي وأثار الصحابة رضي اللھ عنھم تدل على عصمة األمة من الخطأ  ثانیاً: من السنة النویة: وردت أحادیث عن
عن أبن عمر رضي اللھ عنھم قال: (قال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم: إن اللھ ال یجمع أمتي أو قال أمة محمد 

 صلى اللھ علیھ وسلم على ضاللة أبدا)



 صح

 خطأ

 عدم جواز البیع الثاني

 بیع الرجل على بیع أخیھ النھي عن

 بیع السیارة للمشتري الثاني (جاسم)

 بطالن البیع الثاني وعدم جوازه
 ألن فیھ إیذاء للمشتري األول وإثارة الحقد والعداوة بینھ وبین المشتري الثاني











االجتھاد: ھو بذل الفقیھ وسعھ في النظر في األدلة 
 : فرض كفایةحكمھالشرعیة الستنباط االحكام الشرعیة. 

ألن االجتھاد الفردي ھو الموصل إلى 
 اإلجماع الجماعي

 لتجدد الوقائع واألحداث

االجتھاد الجماعي: ھو بذل مجموعة من فقھاء العصر جھدھم في الوصول إلى حكم شرعي 
 مسالة واقعة مستجدة بعد التشاور والمناقشة بینھمفي 

 ال یجوز

 ال یجوز
 یجوز  

 یجوز
 یجوز  

 یجوز  

 صح

 صح

 خطأ
 خطأ

اجتھاد الصحابة رضي اللھ عنھم في فھم الرسول 
لھم یوم الخندق بعد أن ظھرت صلى اللھ علیھ وسلم 

خیانة یھود بني قریظة بوقوفھم مع األحزاب، عن 
اللھ  ابن عمر رضي اللھ عنھما قال: قال النبي صلى

علیھ وسلم لنا لما رجع من األحزاب ال یصلین أحد 
العصر إال في بني قریظة فأدرك بعضھم العصر في 

الطریق فقال بعضھم ال نصلي حتى نأتیھا وقال 
بعضھم بل نصلي لم یرد منا ذلك فذكر النبي صلى 

اللھ علیھ وسلم فلم یعنف واحدا منھم" وھذا الخبر 
ة االجتھاد ألن من أقوى األدلة على المشروعی

اجتھادھم الجماعي كان في فھم نص كالمھ صلى اللھ 
 علیھ وسلم ولم یكن في حضوره

ألن العلم مقاصد الشریعة یساعد المجتھد في رعایة مصالح البشر المادیة والمعنویة والفردیة واالجتماعیة 
وھذه الرعایة ھي التي من أجلھا أنزل اللھ الكتاب وبعث رسولھ علیھ رعایة قائمة على العدل والتوازن 

 الصالة والسالم

 منھم" ھ: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منھم لعلمھ الذین یستنبطونأوالً: من القرآن: قال تعالى
م "إذا حكثانیاً: من السنة النبویة: عن عمرو بن العاص أنھ سمع رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم یقول: 

 الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجرا"
 ثالثا: اإلجماع: أجمعت األمة على مشروعیة االجتھاد

















األدب مع اللھ تعالى: ھو حسن االنقیاد للھ تعالى بإیقاع كل 
 على مقتضى تعظیمھ وإجاللھ والحیاء منھحركة 

 اصبر وأدعوا اللھ سبحانھ وتعالى أن یعطیني ھذه النعمة

 بقضاء اللھ وقدره وأن یحتسب أجره على اللھ ىأطلب منھ أن یرض

 –االستعانة وحسن التوكل على اللھ تعالى  –عدم اإلشراك بھ تعالى وإخالص العبودیة لھ 
االستحیاء من اللھ تعالى والبعد عن  –الشكر على نعم اللھ تعالى  –محبة اللھ تعالى 

 رجاء رحمة اللھ تعالى الخوف من عذابھ –المعاصي 
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یذل الظلم، ألنھ ظلم من العبد لنفسھ حیث  أظلمالشرك 
ویعبد مخلوقاً مثلھ، وظلم من العبد لربھ حیث یسوي مع 

 اللھ خالقھ شیئاً من مخلوقاتھ، فیشركھ في عبادتھ
اإلخالص من أھم أعمال القلوب فھو شرط قبولھا 

 وأعمال القلوب ھي محل نظر اللھ تعالى

 االستعانة

محبة اللھ 
 تعالى









 ألن اللھ سبحانھ وتعالى أوجب علینا طاعتھ ومحبتھ والتأدب معھ 
أن یوقره صلى اللھ علیھ وسلم حتى بعد واجب على كل مؤمن 

 مماتھ وخفض الصوت من باب األدب معھ صلى اللھ علیھ وسلم

كان لھ مثل أجر من عمل بھا، ال لقولھ صلى اللھ علیھ وسلم: (من أحیا سنة من سنني، فعمل بھا الناس 
ینقص من أجورھم شیئاً ومن ابتدع بدعھ، فعمل بھا، كان لیھ أوزار من عمل بھا ال ینقص من أوزار من 

 عمل بھا شیئاً) ولالقتداء بھ والتخلق بأخالقھ الطیبة

 ألنھ ال ینطق عن الھوى علیھ الصالة والسالم

 توقیره: حتى بعد مماتھ كما لو كان بین أیدینا  •
 وجوب محبتھ وطاعتھ: قال تعالى: "قل إن كنتم تحبون اللھ فاتبعوني یحببكم اللھ" •
 إحیاء سنتھ وإتباع أثره •

 أصلي علیھ حتى أنال الثواب من اللھ عز وجل

أنصحھ بتحري الدقة في النقل عن رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم والرجوع في ذلك للمصادر الرئیسیة لتجتنب 
 الكذب علیھ صلى اللھ علیھ وسلم

 عند سماع اسمھ صلى اللھ علیھ وسلم •
 یارة قبره الشریفیوم الجمعة وعند ز •
 التشھد في الصالة •

اكرام أھل بیتھ ومحبتھم: فلقد حثنا النبي صلى اللھ علیھ وسلم على اكرام أھل بیتھ ورغب 
في ذلك في احدى خطبھ فعن یزید بن أرقم قال: قام رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم یوما 

 اللھ في أھل بیتي أذكركم اللھ في أھل بیتي} فینا خطیبا {وأھل بیتي أذكركم



أبین لھم المواقف الصحیحة للنبي الكریم صلى اللھ علیھ وسلم وأبرھن لھم بشھادة علماء كبار من 
 ھم ممن شھدوا  بعظمة ھذا النبي صلھ اللھ علیھ وسلم وأتحرى اتباع الرفق واللین في دعوتھمبالد

علیھ وسلم سیكون المجتمع اإلسالمي مجتمعا متمیزا في العقیدة والعبادة  ھبالتأدب مع الرسول صلى الل
 والعالقات األسریة واالجتماعیة فیرقي ویتطور وفق أخالقیات الرسول صلى اللھ علیھ وسلم ومبادئھ 

 

 خطأ
 

 صح











األدب مع النفس: ھو السلوك الصحیح مع النفس 
وتربیتھا وتھذیبھا لتكون سویة صالحة مستقیمة 

 على المنھج اإلسالمي القویم

أھتمت الشریعة اإلسالمیة بالتعامل مع النفس وتھذیبھا والدلیل على ذلك التأكد المتكرر في نصوص 
القرآن الكریم والسنة النبویة على تھذیب النفس قال تعالى: {وأما من خاف مقام ربھ ونھى النفس 

علیھ وسلم عن الھوى فإن الجنة ھي المأوى} و تھذیب النفس كان من مقاصد بعثة النبي صلى اللھ 
 لتعبد ربھا حق عبادتھ 

 المجاھدة -المراقبة  –المعاھدة  –المكاشفة  –التوبة 
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 ألن إتقان العمل ظاھره حضاریة یؤدي إلى رقي الجنس البشري فیكون سببا في مرضاة اللھ

 ھتھذیب النفس كانت من مقاصد بعثة النبي صلى الل
 علیھ وسلم لتعبد ربھا حق عبادتھ

 تجعل العبد موصوالً بخالقھ .1
الفالح في الدنیا والنجاة في  .2

 اآلخرة
راحة البال وسكینة القلب  .3

واطمئنانھ وانشراح الصدر 
 وسعتھ



















الحضارة اإلسالمیة: ھي ما قدمھ اإلسالم للمجتمع البشري من قیم ومبادئ وقواعد ترفع من 
 شأنھ وتمكنھ من التقدم بالجانب المادي وتیسیر الحیاة لإلنسان

 یمان باللھ والعمل بشریعتھاإل - إنسانیة اإلنسان -العلم والتعلیم 

ألنھا حضارة انتقلت من اإلیمان باللھ وھي حضارة عالمیة ال تر 
 بإقلیم جغرافي أو جنس بشري

 ألنھا تؤثر على نعمة العقل التي میز اللھ بھا اإلنسان

نسان وواجباتھ وعاصرت إلألنھا حضارة جمعت بین العلوم الشرعیة والعلوم الدنیویة وبینت حقوق ا
 دات واألحداثستجالم

 خطأ
 صح
 صح

میة: تتسم باألخالق، فالمسلم یراقب اللھ تعالى في كل خطوة یخطوھا او الحضارة اإلسال
عمل یعملھ، ویسعى إلى مرضاتھ تعالى، وھكذا یتربى المسلم في كنف اإلسالم یعرف 

 حقھ وواجبات اآلخرین وحقوقھم 

المنھج القویم: یعتبر ھذا العامل من العوامل الرئیسیة في كل حضارة، بحیث ال یمكن ألي حضارة أن تزدھر بدونھا، وأن فقدانھا 
علیھ حضارة القرآن بجملة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من یفقدھا البقاء واالستمرار، یمتاز المنھج القویم الذي تقوم 

واألبعاد) (جـ):  –والمكان -المناھج األخرى: (أ) الربانیة: فھو رباني المنھج. (ب): الشمولیة: (الشمولیة من ناحیة الزمان
تنظیمھ للجھد البشري: لقد فجر اإلسالم الطاقات العقلیة والفكریة وأعطاھا الحریة في التحرك على صعید الحیاة الدنیا، وأعطى 

 استقاللیة للعقل والتفكیر والتجربة والبحث عن األسباب التي ترتقي باألشیاء وبالحیاة المادیة من جمیع جوانبھا

فبین الحین واآلخر تنشر وسائل اإلعالم أنباء حول إقدام الشباب الغربیین بشكل خطیر،  انتحارتفاقمت ظاھرة 
شاب أو فتاة على التخلص من الحیاة بسبب تعرض المنتحر لضغوط عصبیة أو مالیة أو حتى عاطفیة، في حین 
یؤكد باحثون في علم االجتماع أن الفراغ الدیني ھو باألساس الباعث والدافع إلى انتحار اإلنسان، فعلى العكس 

 یحقق اإلیمان لإلنسان اھدافاً عدة على رأسھا الرضا بما قسمھ اللھ والخوف من عقابھمن ذلك 

















 ھو أعلى درجات حسن الخلق
 ھي العھد والضمان واألمان

الذمة حق العمل في كل األنشطة كفل اإلسالم ألھل 
بشرط أال یوجد بھا أمر یخالف شریعة اإلسالم مثل 

 الربا وبیع الخمور عذا ذلك فھو مباح لھم

 خطأ

لیؤكد اإلسالم على سماحتھ واحترامھ لغیر المسلمین 
إذا كانوا مسالمین فأمر أتباعھ بالتعامل معھم بالبر 

 واإلحسان وھذا من عظمة ھذا الدین الكریم 

 خطأ
 صح

شاء ربك آلمن من في األرض كلھم  قال تعالى: "ولو
 جمیعاً أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین"

"قال رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم من قتل معاھداً لم یرح 
 ریح الجنة وإن ریحھا توجد من مسیرة أربعین عاماً"

 عھد النبي صلى اللھ علیھ وسلم ألھل نجران –وثیقة المدینة 

 ھذا سلوك متطرف وخاطئ وینم على عدم فھم ألصول الدین اإلسالمي •
یحث على البر بالمسالمین من ترد علیھم بأن الدین اإلسالمي دین رحمة وعدل  •

 غیر المسلمین والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة











 ھو بذل الجھد الواسع في قتال األعداء من الكفار ومدافعتھم

 جھاد الكفار –جھاد الشیطان  –جھاد النفس 

 –منع قتل العمال  –منع قتل األطفال والشیوخ والنساء 
 احترام اإلنسانیة

 لكي تتحقق العزة والكرامة للمسلمین
ألنھم یعكفون على الزرع والعمل الیدوي وھم بناة العمران 
 وال یشاركون في الخراب والدماء الذي یسببھ المعارضون

 صح

 صح
 صح

 خطأ

 الذلة والمھانة
 فساد المجتمع

عدم قتل المرأة والصبیان والشیوخ، عدم 
 التخریب، عدم حرق النخیل

 نھي اإلسالم عن قتل غیر المعتدین وأمر بالدعوة إلى اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم اإلكراه في الدین

 ترجمة مبادئ اإلسالم وتعالیمھ إلى العدید من اللغات
 ة للوقوف في وجھ أعداء اإلسالماالستعداد بالتكنولوجیا الحدیث
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