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 ابب توحيد
 اإلؽلاف ابلسمعيات

السمعيات ىي ما كاف العلم هبا السمع الوارد يف الكتاب أك السنة شلا ليس للعقل  - تعريف
 فيو رلاؿ

أثبت العلماء أف السمعيات أمور تتعلق بعوادل غيبية، ال قدرة حلواسنا البشرية على معرفة  الدليل
 كيفيتها

هيۥ  اـً ۖ كىمىا تىٍدرًل نػىٍفسه مَّاذىا ًإفَّ هللاى ًعندى ًعٍلمي السَّاعىًة كىيػينىزًٌؿي اٍلغىٍيثى كىيػىٍعلىمي مىا ًِف اٍْلىٍرحى
﴿ ۠

ًبًنه ۠ ِبًىلًٌ أىٍرضو سبىيوتي ۚ ًإفَّ هللاى عىًليمه خى
ا ۖ كىمىا تىٍدرًل نػىٍفسه  ( ّْلقماف: تىٍكًسبي غىدن

إلؽلاف كيالمة الفطرة ،كقد مدح هللا  كاإلؽلاف ابلغيب كيتلك السمعيات دليل على قوة ا
 الذين يؤمن ابلغيب مدحا عظيما

الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى اًبٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّلىٰوةى ( ِ)ٰذًلكى اٍلًكٰتبي الى رىٍيبى ۛ ًفيًو ۛ ىيدنل لًٌٍلميتًَّقٌنى ))
هيٍم يينًفقيوفى  نػٰ  ( ّ-ِ(( )البقرة: ّ)كىشلَّا رىزىقػٍ

ابلسمعبات إؽلاان أسد، ْلنو عز كجل سيحاسب عباده على أعماذلم يـو ككذلك نؤمن 
 القيامة حسااب عدال دقيقا،

فحٌن سأؿ جربيل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلؽلاف، قاؿ: أف تؤمن اب كمالئكتو ككتبو ك رسلو 
 كاليـو اآلخر كتؤمن ابلقدر خًنه كشره

 )ركاه مسلم(
ستطيع العقل أف يستقل إبدراكها ككيفية الركح كالصراط كادليزاف كاحلساب السمعيات اْلمور اليت ال ي

 كيـو القيامة كغًن ذلك.
ضلن مؤمن بوجود هللا تعاذل ككحدانيتو، كقدرتو كعلمو ايط بكل شيء كبكل صفة من صفاتو 

كذاتو،  اجلليلة، كما نؤمن أنو فوؽ كل صباؿ ك جالؿ إال أننا بعقولنا ال نستطيع أف نكيف كجوده
 ْلنو عز كجل قاؿ:

ًمٍثًلًوۦ شىٍىءه ۖ كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصًني   لىيسى كى
 (ِْ:ُُ)سورة الشورل
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 ابدلالئكةاإلؽلاف 
ادلائكة أجساـ لطيفة نرانية قادرة على التشكل ِبشكاؿ حسنة فقط كال يعصوف هللا ما  تعريف

 أمرىم كيفعلوف ما يؤمركف
أمساء 

ادلالئكة 
 ككظائفهم

 

 ىو ملك موكل إببالغ احلي جربيل
ىو موكل ابدلطر كالزع، ككيعمل ما ينبت من الزع كعدد ما يسقط  ميكائيل

 من قطرات ادلطر
 ىو ملك موكل بقبض اْلركاح عزرائيل
 ىو ملك موكل ابلنفخ يف الصور يـو القيامة إسرافيل
 ىو خازف اجلنة رضواف
 ىو خازف النار مالك
 منكر

 اف يسأالف العباد يف قبورىمعلا اللذ
 نكًن

 ىو ادللك ادلأمور بكتابة احلسنات رقيب 
 ىو ادللك اشلأمور بكتابة السيئات عتيد

الفرؽ بٌن 
ادلالئكة 

 كاجلن

 اجلن ادلالئكة
أجساـ لطيفة نورنية قادرة على التشكل 

ِبشكاؿ حسنة فقط كال ربكم عليهم 
 الصورة

ى لتشكل أجساـ لطيفة انرية قادرة عل
ِبشكاؿ حسنة ك قبيحة ك ربكم عليهم 

 الصورة
ال أيكلوف كال يشربوف كال يناموف كال 
يتناكحوف كال يتوالدكف كال يوصفوف 

 بذكورة كال ِبنوثة

منهم ادلؤمن كالكافر كادلطيع كالعاصي 
 كأيكلوف كيشربوف كبتناكحوف

ال يعصوف هللا ما أمرىم كيفعلوف ما 
 يؤمركف

على اْلفعاؿ العجيبة  ذلم قدرة عجيبة
 كاْلعماؿ الشاقة.

عادل ادلالئكة عادل غييب غًن زلسوس، دبعىن أف ادلالئكة  ليس ذلم كجود  بدين يدرؾ ابحلواس، إظلا ىم 
 من عادل آخر غًن منظور لنا ك ال يعلم حقيقتهم كىيئتهم إال هللا.
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 اإلؽلاف ابلربزخ
 نيا ك عادل اآلخرةالربزخ ىو العادل الذم يتوسط بٌن الد تعريف

أم أف الركح بعد انفصاذلا عن اجلسم ك قبل عودئها إليو يـو القيامة فإهنا سوؼ 
 تبقى يف عادل يتوسط العادلٌن

ا تػىرىٍكتي ۚ   ٗٗحىَتَّٰٰٓ ًإذىا جىآءى أىحىدىىيمي اٍلمىٍوتي قىاؿى رىبًٌ اٍرًجعيوًف  الدليل ا ًفيمى لىعىلًٌىٰٓ أىٍعمىلي ٰصًلحن
ٰ يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى كىَّلَّ ۚ ًإنػَّهى  ادلؤمنوف : ) ۰۰ُ ا كىًلمىةه ىيوى قىآئًليهىا ۖ كىًمن كىرىآًئًهم بػىٍرزىخه ًإذلى

۰۰ُ-ٗٗ ) 
عن ابن عمر قاؿ: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: إذا مات الرجل عرض عليو مقعده ابلغداة 

قاؿ: مث  كالعشي، إف كاف من أىل اجلنة فاجلنة، كإف كاف من أىل النار فالنار،
 )ركاه مسلم(                   يقاؿ: ىذا مقعدؾ الذم تبعث إليو يـو القيامة.

أىواؿ الربزخ 
 كما يتعلق بو

 

السؤاؿ يف 
 القبور

 ىو سؤاؿ ادللكٌن للميت عن ربو كدينو كنبيو أمر شلكن عقال.
 عن الرباء بن عارب، عن النيب صلى هللا عليو كيلم، قاؿ:

 ( ُْ:ِٖالًَّذينى ءىامىنيوا اًبٍلقىٍوًؿ الثَّاًبًت(( )سورة إبراىيم  )) يػيثىبًٌتي هللاي  
قاؿ: نزلت يف عذاب القرب، فيقاؿ لو، من ربك؟ فيقاؿ: ريب هللا، 

كنبيي دمحم صلى االو عليو كسلم، فذلك قولو: ))يػيثىبًٌتي هللاي الًَّذينى ءىامىنيوا 
نػٍ    (ُْ:ِٕيىا كىًِف ااٍلًٰخرىًة ۖ  )سورة إبراىيم اًبٍلقىٍوًؿ الثَّاًبًت ًِف احلٍىيػىٰوًة الدُّ

 )ركاه مسلم(                                                      
نعيم القرب 

 كعذابو
 

 ادلؤمن ينعم يف الربزخ كركحو يف اجلنة ك جسده ينالو بعض النعيم.
ًبيًل هللًا أىمٍ  َّ الًَّذينى قيًتليوا ًِف سى  ۚ بىٍل أىٍحيىآءه ًعندى رىهًبًٌٍم يػيٍرزىقيوف كىالى ربىٍسىَبى

۠
ٰوًتن

هيمي هللاي ًمن فىٍضًلًوۦُٗٔ)  اخل...( فىرًًحٌنى دبىآ ءىاتىىػٰ
 (َُٕ-ُٗٔ: ّ)سورة آؿ عمراف

الكافر ركحو تعرض على النار، كينالو نصيب من العذاب ك يناؿ 
 جسده نصيب من العذاب.

 ءىاؿى النَّاري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديك  
ا كىعىًشي ا ۖ كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَّاعىةي أىٍدًخليوٰٓا

اًب ﴿غافر:  )ًْٔفٍرعىٍوفى أىشىدَّ اٍلعىذى
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احلكمة من 
 سؤاؿ القرب

 إظهار ما كتمو العباد يف الدنيا من إؽلاف أك كفر أك طاعة أك عصياف. 
 

 

 

 

 اإلؽلاف بيـو القيامة
 تعريف

 يـو القيامة
 كقت احلشر إذل ما ال يتناىى على الصحيح يبدأ من يـو القيامة -

 كقيل: إذل أف يدخل أىل اجلنة اجلنة  كأىل النار النار
كمسي بيـو القيامة لقياـ الناس فيو من قبورىم كقيامو بٌن يدل خالقهم كقياـ احلجة  -

 ذلم أك عليهم
فاإلؽلاف بيـو القيامة  ك ما فيو من بعث كحساب كثواب كعقاب ركن من أركاف  -

 اإلؽلاف، كجزء من أجزاء العقيدة السليمة.
ِبف ىذه احلياة الدنيا دبا فيها كؽلن فيها ستنتهي يف الوقت الذم يريده هللا تعاذل  -

 كتليها حياة أخرل ىي احلياة الباقية الدائمة.
ٍوه كىلىًعبه ۚ كىًإفَّ الدَّارى ااٍلًٰخرىةى  نٍػيىآ ًإالَّ ذلى  يػىٍعلىميوفى كىمىا ٰىًذًه احلٍىيػىٰوةي الدُّ

انيوا  ذلًىىى احلٍىيػىوىافي ۚ لىٍو كى
 (ِٗ:ْٔ)سورة العنكبوت 

عالمات 
يـو 

 القيامة

بعض 
العالمات 

 الصغرل

 بعثة الرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اليت ىي ختاـ الرساالت السماكية
 كفاة الرسوؿ هللا

 كالدة اْلمة ربتها
 قلة العلم النافع دبوت العلماء

بعض 
 العالمات

 الكربل

 خركج الدابة اليت تكلم الناس
 طلوع الشمس من مغرهبا

 خركج ادلسيح الدجاؿ
 نزكؿ عيسى عليو سالـ
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أىواؿ 
يـو 

القيامة 
 ككربو

النفخ يف 
 الصور

عندما أييت يـو القيامة بنفخ يف الصور،فتنتهي تلك احلياة يف اْلرض ك يف 
 السماء.

ٰمٰوًت كىمىن ًِف اٍْلىٍرًض ًإالَّ مىن شىآءى هللاي ۖ مثيَّ كىنيًفخى ًِف الصُّوًر فىصىًعقى مىن ًِف السَّ 
ـه يىنظيريكفى   نيًفخى ًفيًو أيٍخرىٰل فىًإذىا ىيٍم ًقيىا

 (ّٗ:ٖٔ)سورة الزمر 
 احلشر

 
 فهو سوؽ العباد بعد بعثهم إذل موقف احلساب للقضاء بينهم. 

نىا يىًسًنه  يػىٍوـى تىشىقَّقي اٍْلىٍرضي عىنػٍهيٍم ًسرىاعنا ۚ ٰذًلكى حىٍشره   عىلىيػٍ
 (َٓ:ْْ) سورة ؽ 

 أحواؿ الناس يف احلشر سلتلفة:
منهم احلا ملوف أثقاال على . 1

 ظهوـر
 ىم أصحاب الغلوؿ-

 منهم ادلاشوف على كجوىهم. 4
 ىم  الكفار-

 منهم ادلاشوف على أرجلهم. 2
 ىم أصحاب قلة اْلعماؿ-

 منهم الراكبوف. 5
 ىم ادلتقوف-

 عميمنهم ال. 3
 ىم اجلائركف يف احلكم-

 منهم الصم كالبكم. 6
 ىم ادلعجبوف ِبعماذلم-
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أىواؿ 
يـو 

القيامة 
 ككربو

 ىي الوسيلة كالطلب الشفاعة
 الشفاعة مقبولة 

كىي ما أثبتتو 
 النصوص الشرعية

الشفاعة العظمى كىي ادلقاـ امود كتكوف يـو اذلوؿ  -
 وص عليواْلكرب لفصل القضاء كىي ادلنص

الشفلعة يف زايدة الدرجات ْلىل اجلنة فوؽ ما كاف  -
 يقتضيو ثواب أعماذلم

الشفاعة يف قـو استوجبوا النار بذنورىم فيغفز هللا ذلم  -
كيدخلهم ااجلنة استجابة لشفاعة نبينا دمحم كلشفاعة 

 ادلالئكة كالشهداء كالصاحلٌن
 الشفاعة يف أقواـ أف يدخلوا اجلنة بغًن حساب -
الشفاعة إخراخ قـو من ادلنذنبٌن دخلوا النار كإدخاذلم  -

 اجلنة بشفاعة نبينا دمحم أك لشفاعة ادلالئكة كالشهداء
شفاعة مردكدة 

كىي شفاعة 
ادلنفية يف نصوص 

 الكتاب كالسنة

فهي ما انتفى فيو شرط الشفاعة ادلقبولة من االذف أك رضا  
هتم كاذلتهم كالشفاعة  اليت يعتقد ىا أىل الشرؾ يف معبود

فإهنم ما عبدكىم اال العتقادىم اهنا تشفع ذلم عند هللا كاهنا 
 كاسطة بينهم كبينو.

الكوثر 
كاحلو 
 ض

الكوثر ىو النهر الذم كعد هللا بو نبيو ملسو هيلع هللا ىلص.ٍ كاحلوض ىو رلمع ادلاء الذم 
. الكوثر كاحلوض يشرب منو ادلؤمنوف الذم علموا الصاحلات  من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 علا مرتادفاف كلذلك يطلق على منهما اسم الكوثر. 
۟وثػىرى ﴿الكوثر: ٰنكى ا۟لكى  اى۟عطىيػ۟

 ِفىصىلًٌ لًرىبًٌكى كىاض۟لى۟ر ﴿الكوثر:   ًُإانَّۤ
 (ِ-ُ:  َُٖ)سورةالكوثر  

ىل 
 تعلم؟

ونوا الٌسبب يف إخفاء كقت قياـ الساعة عن الناس : لكي يكونوا دائما على حذر، فيك
أدعى للطاعة كأزجر عن ادلعصية. فإنو مَت علمها ادلكٌلف ردٌبا تقاصر عن التوبة كأخرىا. 

 بقولو تعاذل:
 بنايىٍسػىَٔليكى النَّاسي عىًن السَّاعىًة ۖ قيٍل ًإظلَّىا ًعٍلميهىا ًعندى هللًا ۚ كىمىا ييٍدرًيكى لىعىلَّ السَّاعىةى تىكيوفي قىرًي

 ( ّٔ:  ّّ)سورة اْلحزاب 
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 اإلماف بيـو البعث
 ىو إحياء هللا ادلوتى كإخراجهم من قبورىم بعد صبع أجزائهم اْلصلية.  تعريف
اًث ًإذلىٰ رىهًبًٌٍم يىنًسليوفى ) الدليل ( قىاليوا يػٰوىيٍػلىنىا مى۠ن بػىعىثػىنىا ًمن 51كىنيًفخى ًِف الصُّوًر فىًإذىا ىيم مًٌنى اٍْلىٍجدى

ا مىا كىعى  انىٍت ًإالَّ صىٍيحىةن ٰكًحدىةن فىًإذىا 52دى الرَّضٍبٰني كىصىدىؽى اٍلميٍرسىليوفى )مٍَّرقىًدانى ۜ ۗ ٰىذى ( ًإف كى
يٍػنىا زليٍضىريكفى ) يعه لَّدى  ( 53ىيٍم صبًى

 (ّٓ-ُٓ:  ّٔ)سورة يس 
أحواؿ 

الناس يف 
ادلركر 
عللى 

 الصراط

 منهم من يسعى سعيا منهم من ؽلر كطرفة عٌن 
 منهم من ؽلشي مشيا منهم من ؽلر كالربؽ اخلاطف
 ال ؽلر الصراط بل يسقط يف جهنممنهم من منهم من ؽلر كالريح العاطف

بعض 
اْلمور 

اليت تتعلق 
بيـو 

البعث ك 
 أدلتها

 

 
 احلساب

توقيف هللا العباد على أعماىم قبل انصر افهم يف ادلوقف كسؤاذلم عنها 
 بكيفية يعلمها هللا. 

 ا كىسىبىٍت ۚ ًإفَّ هللاى سىرًيعي احلًٍسىابً لًيىٍجزًلى هللاي كيلَّ نػىٍفسو مَّ 
 (ُٓ:  ُْ)سورة إبراىيم 

عن عائشة ، قالت: قاؿ رسوؿ هللا : من حوسب يـو القيامة ، عذب. 
فىسىٍوؼى ػليىاسىبي ًحسىاابن يىًسًننا ) سورة االنشقاؽ فقلت : أليس قد قاؿ هللا : 

عرض، مىن نوقش (؟ فقاؿ : ليس ذاؾ احلساب ، إظلا ذاؾ ال ٖ:  ْٖ
 احلساب يـو القيامة عذب. 

 ىو ما تقٌدر بو أعماؿ العباد يف اآلخرة. ادليزاف
بَّةو  ٍيػنَٔا ۖ كىًإف كىافى ًمثٍػقىاؿى حى ًة فىالى تيٍظلىمي نػىٍفسه شى كىنىضىعي اٍلمىٰوزًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقٰيمى

نىا هًبىا ۗ كىكىفىٰى بًنىا حٰ  ًسًبٌنى                                                          مًٌٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ
 ( ْٕ:  ُِ)سورة اْلنبياء 

عن أيب مالك اْلشعرم قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : الطهور شطر اإلؽلاف 
 كاحلمد  سبأل ادليزاف.



NOTA USULUDDIN TINGKATAN 4 
 

PANITIA USULUDDIN SMAMAIWP 9 
 

ٌن كغًن ىم كىو من جسر شلدكد على ظهر جهٌنم يرده صبيع اخلالئق ادلؤمن الصراط
 السمعيات اليت كرد هبا الكتاب كالسنة. 

ٍتمنا مٍَّقًضي ا                ا ۚ كىافى عىلىٰى رىبًٌكى حى )سورة مرمي كىًإف مًٌنكيٍم ًإالَّ كىارًديىى
ُٗ  :ُٕ ) 

راين عن أيب ىريرة هنع هللا يضر، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: فيضرب الصراط بٌن ظه
جهنم، فأكوف أكؿ من غلوز من الرسل ِبمتو، كال يتكلم يومئذ أحد إال 

الرسل، ككالـ الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم، كيف جهنم كالليب مثل شوؾ 
السعداف، ىل رأيتم شوؾ السعداف؟ قالوا: نعم، قاؿ: فإهنا مثل شوؾ 

اذلم، فمنهم السعداف غًن أنو ال يعلم قدر عظمها إال هللا، زبطف الناس ِبعم
 من يوبق بعملو، كمنهم من ؼلردؿ مث مينجو.

 ىي الثواب اليت أعدىا هللا تعاذل للطائعٌن اجلنة
 كىسىارًعيوٰٓا ًإذلىٰ مىٍغًفرىةو مًٌن رَّبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّٰمٰوتي كىاٍْلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقٌنى 

 ( ُّّ:  ّ) سورة عمراف 
 ار العقاب اليت أعدىا للعاصٌنىو د النار

ري جىهىنَّمى الى يػيٍقضىٰى عىلىٍيًهٍم فػىيىميوتيوا كىالى ؼليىفَّفي عىنػٍهيم مًٌٍن  كىالًَّذينى كىفىريكا ذلىيٍم انى
اهًبىا ۚ كىٰذًلكى صلىٍزًل كيلَّ كىفيورو   عىذى

 ( ّٔ:  ّٓ) سورة فاطر 
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 فسريتابب 
 

 نشأة علـو القرآف
تعريف 

 علـو
 القرآف

ىو ااعلم الذم يبناكؿ اْلحباث اليت تتعلق ابلقرآف الكرمي من حيث معرفة أسباب كصبع 
 القرآف كترتيبو كمعرفةادلٌكي كادلدين كالٌناسخ كادلنسوخ

نتأة علـو 
 القرآف

عهد السوؿ 
 اّلٌل )ص(

 كاف السوؿ )ص(
  تلٌقى الوحي عن هللا كحده كحفظو -
  بٌلغ ما أينزؿ عليو ْلصحابو -
 صبع القرآف يف قلبو -
  أمر الصحابة أٍف يكتبوا القرآف يف الرقاع كاْلكتاؼ كالعسب -
 قرأ الوحي على الٌناس على مكث -
هنى الصحابة كتابة غًن القرآف كمل قاؿ رسوؿ هللا )ص( : ؿ تكتبوا  -

 عين ، كمن كتب عين غًن القرآف فليمحو.) ركاه ادلسلم (
عصر 

 الصحابة
بكر أمر زيد بن اثبت بكتابة القرآف ما كتب بٌن يدم  يف خالفة أيب -

 رسوؿ اّلٌل )ص( ككافقو عمر
يف خالفة عثماف، مٌت صبع القرآف يف مصحف كاحد فسمٌي ابدلصحف  -

 اإلماـ كمسيت كتابتو ابلرسم العثماينٌ 
ماية اللغة يف خالفة علي، أمر أاب اْلسود الٌدؤرل بوضع قواعد النحو حل -

 لقرآف الكرميلنطق ابالعربية كضبط ا
عصر 

التابعٌن 
كالتابعي 
  التابعٌن

 ىم أخذكا القرآف الكرمي من أكابر الصحابة أك التابعي -
  اجتهدكا يف تفسًن بعض اآلايت -
ىؤالء صبيعا يتناكلوف علم التقسًن كعلم غريب القرآف الكرمي كعلم  -

 أسباب النزكؿ كعلم ادلكي كادلدين كعلم الناسخ كادلنسوخ
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معلومات 
 زائدة

يقوؿ احلافظ بن حجر : إف الٌصحايب ىو من لقي الرسوؿ )ص( ال مؤمنا بو كمات 
 على اإلسالـ مثل ابن عباس كابن مسعود

 أما التابعي ىو من لقي صحابيا كمات على اإلسالـ مثل رلاىد كاحلسن البصرم
ا الصحابة كماتوا على كقاؿ العرايف : ًتبعوا التابعٌن ىم الذين لقوا التابعٌن كدل يدركو 

 .اإلسالـ مثل مالك بن أنس
 

 

 الوحي
 لغة : اإلشارة السريعة تعريف

اصطالحا : إعالـ هللا تعاذل لنيب من أنبيائو حبكم شرعي كضلوه بطريقة خفية غًن معتادة 
 للبشر

 غيب كالشرائع كاحلكمعلى أنبيائو تكوف فيو أنبياء الكحي هللا 
كيفية 
نزكؿ 
 الوحي

اء يف اإللق
القلب يقظة أك 

 منامنا

ىو ما يقذفو هللا يف قلب النيب أك الرسوؿ. فيوفن النيب أك الرسوؿ أف 
ىذا من هللا. كقاؿ النيب )ص( : نفث ركح القدس يف ركعي أٌف نفسا 

لن زبرج من الدنيا حَت تستكمل أجلها، كتستوعب رزقها، فأصبلوا يف 
 الطلب. ال ) ركاه الطربين(

تكليم الرب 
عبده من كراء ل

 حجاب

كىو أف يسمع النيب أك الرسوؿ كالـ هللا من غًن أف يدرؾ أك يرل 
مصدر ىذا الصوت كذلك مثل تكليم هللا موسى كما قاؿ اّلٌل تعاذل )) 

 (ُْٔ)النساء :  ((ُْٔ -ككىٌلمى اّلٌلي ميوسىى تىكًليمنا 
ما يكوف 

بواسطة ادللك 
 جربيل

  .ن شاء من عبادهيبٌلغ ما أمر هللا بتبليغو إذل م
 كىذا الٌنوع أكثر كقوعا. كبو نزؿ القرآف على النيب كما قاؿ اّلٌل تعاذل

  ُّٗنػىزىؿى ًبًو الرُّكحي اٍْلىًمٌني ﴿  ُِٗ)) كىًإنَّويۥ لىتىنزًيلي رىبًٌ اٍلٰعلىًمٌنى ﴿  
 بًًلسىافو عىرىًبٌو مًُّبٌنو   ُْٗعىلىٰى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلمينًذرًينى ﴿

 ( ُٓٗ-ُِٗ الشعراء :)        (( ُٓٗ﴿ 
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الرؤاي الصادقة 
يف النـو 
لألنبياء 
 كادلرسلٌن

قالت عائشة اهنع هللا يضر : أٌكؿي ما بيًدئ بو رسوؿ هللا )ص( من الوحي الرؤاي 
، فكاف ال يرل رؤاي إال جاءت مثلى فلًق الصبًح. )ركاه  الصادقةي يف النوـً

 البخارم(

تراجم  
كتاب 
 الوحي

 تاب الوحي ىم الصحابة الذين أمرىم رسوؿ اّلٌل )ص( بكتابة القرآف عند نزكلو.ك
زيد بن 

 اثبت
 .امسو زيذ بن اثبت هنع هللا يضر بن الضحاؾ اْلنصارم -
ىو شيخ ادلقرئٌن  -كنيتو أبو سعيد كأبو خارجة                        -

 .كمفيت ادلدينة
 (كتب الوحي يف عهد الرسوؿ )ص -
 خالفة أيب بكر صبع القرآف من صدكر احلفاظ كمن اْلكتاؼ كالرقاع يف -
 كتب القرآف يف مصحف كاحد ِبمر عثماف بن عفاف  -
 ىجرية يف عهد معاكيةْٓتويف يف سنة  -

معاكية 
بن أيب 
 سفياف

 امسو معاكية بن أيب سفياف بن صىخًر بن حرب بن أمىيَّة القرشي اْلموم -
 كأمًن ادلؤمنٌنكنيتو أبو عبد الرضبن  -
 كأمو ىند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناؼ بن قصيٌو  -
 .من اذلجرة ٖأسلم يـو فتح مكة يف العاـ  -
كاف رسوؿ هللا )ص( يدعو لو : اللهم عىٌلمي معاكيةى الًكتابى كاحًلسىاب كىًقًو  -

 (العذابى )ركاه أضبد
 من اذلجرة َٔمات معاكية يف رجب سنة  -

يبًٌ بن أ
 كعب

 عب بن قيس الٌنٌجارم                امسو أيب بن ك -
 كنيتو أبو منذر كأبو الطفيل   -
              كىو سيد ادلقربٌن -
. )ركاه الطرباين -  (قاؿ رسوؿ هللا )ص( فيو : كىأىقرىأي أيمَّيت أييبىُّ بن كىعبو
 رية.ىج ِِمات يف يـو اجلمعة يف خالفة عمر بن اخلطاب سنة  -
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عمرك 

بن 
 العاص

 اص ابن كائلو                   امسو عىمريك بن العى  -
  كنيتو أبو عبد هللا -
 أسلم قبل الفتح سنة شباف                            -
 كاف يقـو بكتابة الوحي بعد صلح احلديبية  -
 افتتح بالد مصر ككرل إمرتو زمن عمر هنع هللا يضر -
 سنة. َٖىجرية كعمره  ّْ ليلة عيد الفطر سنة تويف عمرك هنع هللا يضر -

 

 

 نشاة كتابة القراف كصبعو
يف عهد 

 النيب
 لقد  كتب القراف كلو عهد النيب اال انو كاف مفرؽ االايت ؤالسور. -
ازبذ النيب كتااب للوحي. منهم اخللفاء االربعة كمعاكية كزيد بن اثبت كايب ابن كعب  -

 اثبت بن قيس.كخالد بن الوليد ك 
صبع القراف يف عهد رسوؿ هللا ككتب يف الرقاع كاللخاؼ كالعسب كاالكتاؼ  -

 كاجللود.
 يتدارس جربيل كرسوؿ هللا القراف كل سنة يف ليارل رمضاف. -
 كاف الصحابة يعرضوف على رسوؿ هللا القراف حفظا ككتابة.  -
 دل تكن ىذه الكتابة يف عهد النيب رلتمعة يف مصحف عاـ. -
من الصحابة الذين صبعوا القراف حينئذ ىم علي بن ايب طالب كمعاذ بن جبل كايب  -

 بن كعب كزيد بن اثبت كعبد هللا بن مسعود.
 كيسمى ىذا اجلمع حفظا يف عهد النيب ابجلمع االكؿ. -

 الفرؽ بٌن الصحف كادلصحف
ب بعضها إثر الصحف اْلكراؽ اجملردة اليت صبع فيها القرآف يف عهد أيب بكر. دل يرت

 بعض. 
 فلما نسخت كرتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا.
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يف عهد 
 الصحابة

 عهد ايب بكر الصديق.
 .اكؿ من صبعو يف مصحف مرتب االايت.

 .صبع القراف صبيعو من العسب كاللخاؼ كالرقاع كالعظاـ.
.الغرض من ىذا اجلمع احلتياط يف حفظ القراف بسبب موت كثًن من حفاظو يف 

 اليمامة.موقعة 
 .ىذا اجلمع ىو ادلسمى ابجلمع الثاين.

 .ادلقرتح ىو عمر
 عهد عثماف بن عفاف

 .صبع الناس على مصحف كاحد الماـ سدا للفتنة.
 .اسس علم رسم القراف اك علم الرسم العثماين.

 .سبب اجلمع كاف الجل توحيد االمة
 عهد علي بن ايب طالب

 حلماية اللغة العربية كىي لغة القراف. .امر ااب االسود الدؤرل اف يضع قواعد
 .كضع علي االساس لعلم النحو.

يف عهد 
 التابعٌن

 أتسيس مدارس تفسًن اشهرىا:
 .مدارسة ابن عباس يف مكة( 1
 .مدرسة ايب بن كعب ابدلدينة( 2
 ..مدرسة عبد هللا بن مسعود يف الكوفة( 3

م غريب القراف كعلم اسباب ىم نشركا علـو القراف ادلتعددة مثل علم التفسًن كعل
 النزكؿ كعلم الناسخ كادلنسوخ كعلم ادلكي كادلدين كضلو ذلك

اشهرىم سعيد بن جبًن كرلاىد بن جرب كعكرمة موذل بن عباس كطاككس كعطاء بن 
 رابح كعلقمة بن قيس كمسركؽ بن االجدع كقتادة بن دعامة كغًنىم

 ىم تعلموا القراف من اصحاب النيب حفظا كفهما
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 ادلدنيةالَّلايت ادلكية ك 
 ادلكية:ما نزؿ قبل اذلجرة اذل ادلدنة تعريف

 ادلدنية:ما نزؿ بعد اذلجرة كإف نزؿ يف مكة
 معرفة ًتريخ تشريع اْلحكاـ- فوائدىا

معرفة سًنة الرسوؿ)ص(من خالؿ ما -
 نزؿ من االايت

 االستعانة بو يف تفسًن القرآف الكرمي-

 الدعوة اذل هللاتذكؽ أساليب القرآف يف -
 زايده الثقة بصحة القرآف كسالمة نقلو-

شليزات 
 اآلايت

 ادلدنية ادلكية
 قصر اآلايت كالسور-
 رلادلة أعماؿ ادلشركٌن-
 أتسيس العقيدة اإلسالمية يف النفوس-
 الدعوة اذل التمسك ابْلخالؽ الكرؽلة-

 طوؿ اآلايت كالسور-
 الكشف عن سلوؾ ادلنافقٌن-
 هاد كأحكاموفيها إذف ابجل-
 بياف العبادات كادلعامالت كنظم اْلسرة-

عدد 
 السور

-
 -ادلكية

 الكهف ىود االعراؼ االنعاـ  82
 يس الشجدة لقماف النمل

 العصر ادللك الواقعة ؽ
-

 -ادلدنية
 

 ادلائدة النساء البقرة آؿ عمراف 20
 االحزاب النور التوبة ,االنفاؿ

 احلديد احلجرات الفتح دمحم
 اجلمعة ادلمتحنة احلشر اجملادلة

 النصر التحرمي الطالؽ ادلنافقوف
ادلختلف 

 -فيها
 الصف الرضباف الرعد الفاربة 12

 البينة القدر ادلطففٌن التغابن
 الناس الفلق االخالص الزلزلة
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 التفسًن كالتأكيل يف علم التفسًن
 نة كالكشف.: معناه اإلاب  لغة التفسًن تعريف

اصطالحا : علم يفهم بو كتاب هللا ادلنزؿ على نبيو دمحم)ص( كبياف معانيو 
 كاستخراج أحكامو كحكمو.

 : أصلو من اْلكؿ كىو الرجوع إذل اْلصل.  لغة التأكيل
: ىو بياف ما يرجع إليو معىن القرآف دبقتضى القواعد كالنظر   اصطالحا

 الدقيق
 مع النص القرآين.بتعامل التفسًن كالتأكيل 

 هبما يعرؼ معىن القرآف كمقصوده.
كأهنما منهجاف يف العلـو اإلسالمية اليت يضبط كل منها جانبا من جوانب النظر 

 التفسًنم كالتأكيلي للنص القرآين.
أعلية 

دراسة علم 
 التفسًن

 إدراؾ معاين كعبارات آايت القرآف الكرمي.  (1
 قرآف الكرمي.استنباط اْلحكاـ الشرعية من ال  (2
 استخراج كاستنباط اْلحكاـ الشرعية من القرآف الكرمي.  (3

 التأكيل التفسًن شركط
(  النقل عن رسوؿ هللا)ص( مع التحرز 1

 عن الضيف كادلوضوع.
(  اْلخذ دبطلق اللغة كعدـ صرؼ 2

 اآلايت إذل ما ال يدؿ عليو كالـ العرب.
 (  اْلخذ بقوؿ الصحايب.3
 تضيو الكالـ قانوف الشرع(  اْلخذ دبا يق4

 استقامة ادلؤكؿ كسالمة عقيدتو. (1
أف يكوف معىن ادلؤكؿ شلا ؽلكن  (2

 استنباطو من النص
( أف يكوف ادلؤكؿ عادلا ابللغة العربية, 3

 قواعدىا كألفاظها
( أف يكوف احلكم ادلستنبط عن طريق 4

 التاكيل مناسبا دلبادئ اإلسالـ.
آداب 
 ادلفسر

 

 (أف غلهر ابحلقِ     ة(أف ػلسن النيُ
 (أف يكوف متواضعاّ
 (أف ػلسن اإلعداد كاْلداءْ

 (أف يتحلَّى ابلتَّأين يف حديثوٓ
دؽ يف النَّقلٔ  (أف يتحرل الصًٌ
 (أف يتخلق ابْلخالؽ الكرؽلةٕ
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 أقساـ التفسًن
 التفسًن ابدلأثور

 الصحابة.   ىو الذم يعتمد على تفسًن القرآف ابلقرآف,كصحيح السنة كأقواؿ  مفهـو
نشاة التفسًن 

 ابدلأثور
عهد 
النيب 
 )ص(

كدل تكن تفسًناتو شاملة للقرآف الكرمي كلو.كتلك حكمة أرادىا هللا.كعمد 
إليها االرسوؿ.كذلك كي تتدبر اْلمة يف صبيع كتاب هللا تعاذل.كخًن ما 

   يفسر القراف ىؤ القرأف نفسو.كعلى سبيل ادلثاؿ قولو تعلى:
 أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد ۚ أيٰٰٓىيػُّهىا الَّ 

ًيمىةي اٍْلىنٍػٰعًم ًذينى ءىامىنػيوٰٓا لىٰى أيًحلٍَّت لىكيم هبى ًإالَّ مىا يػيتػٍ
لًٌى الصٍَّيًد كىأىنتيٍم حيريـه ۗ ًإفَّ هللاى ػلىٍكيمي مىا ييرًيدي   عىلىٍيكيٍم غىيػٍرى زلًي

 (1:  5)سورة ادلائدة 
 تعاذل : فهذه اآلية تفسرىا اآلية اليت بعدىا . كىي قولو

ًنقىةي  مي اخٍلًنزًيًر كىمىآ أيًىلَّ لًغىًٍنً هللًا ًبًوۦ كىاٍلميٍنخى ـي كىحلٍى تىةي كىالدَّ يػٍ حيرًٌمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
تيٍم كىمىا ذيًبحى عىلىى  يػٍ ٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدًٌيىةي كىالنًَّطيحىةي كىمىآ أىكىلى السَّبيعي ًإالَّ مىا ذىكَّ كىاٍلمى

 ف تىٍستػىٍقًسميوا اًبٍْلىٍزدلًٰ ۚ ٰذًلكيٍم ًفٍسقه ۗ...اخلالنُّصيًب كىأى 
 (3:  5)سورة ادلائدة 

عهد 
الصحا

 بة

كاجتحاد   إف التفسًن يف عصر الصحابة كاف يعتمد على الكتاب كالسنة
الصحابة يف بعض اْلحياف. ككاف يساعدىم على ذلك معرفتهم اللغوية 

 عرب. كعلمهم ِبسباب النزكؿ كمعرفتهم بعادات ال
 . ابن عباس6 .ابو بكر الصديق1
 . أيب بن كعب7 . عمر بن اخلطاب2
 . زيد بن اثبت8 . عثماف بن عفاف3
 . أبو موسى اْلشعرم9 . علي بن ايب طالب4
  . عبد هللا بن الزبًن10 . ابن مسعود5

عهد 
 التابعٌن.

رة الصحابة. كأٌف التفسًن يف عهد التابعٌن كانت دائرتو أكسع فيو من دائ
 أىم ما ؽليز التفسًن يف عصر التابعٌن ظهور اخلالفات ادلذىبية .
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 الكوفة املدينة مكة
 علقمة بن قيس زيد بن اسلم                                سعيد بن جبًن                          

 مسركؽ        ابو العالية رلاىد   
دمحم بن كعب  طاككس

        القرظي
 احلسن البصرم

 قتادة   عطاء
  عكرمة

 .أن يكون التفسري ابلقرآن.1 شركط
 كذلك بعض آايتو يبينها يف موضع آخر.

 .أن أييت من النيب ألنه املبني للقرآن.2
ككاف الصحابة يرجعوف إليو إذا أشكل عليهم فهم آية من اآليت . كما كاف الرسوؿ 

  احلاجة.يبٌن ذلم ما يشاء عند 
 .اجتحاد الصحابة وفهمهم.3

فكاف الصحابة إذا دل غلدكا التفسًن يف كتاب هللا تعاذل, كدل غلدكا شيئا يف ذلك عن 
رسوؿ هللا )ص( اجتحدكا يف الفهم. فإهنم من خٌلص العرب , يعرفوف العربية, 

 كػلسنوف فهمها, كيعرفوف الوجوه البالغة فيها.
 

مصدر 
التفسًن 
 ابدلأثور.

  ا صٌح من اْلحادث ادلرفوعة إذل رسوؿ هللا )ص(.. م1
 عن الصحابة من أقواؿ مأثورة يف التفسًن.  .ما صحٌ 2
  . ما صٌح من أقواؿ التابعٌن.3 

أشهر 
ادلفسرين 

 ابدلأثور

كتابو جامع البياف عن أتكيل ق( كأىم   310اإلماـ ابن جرير الطربم )ادلتويف   -
 آم القرآف

 ق( كأىم كتابو تفسًن القرآف العظيم. 774تويف اإلماـ ابن كثًن )ادل  -
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 التفسًن ابلرأم
 رأاي.-يرل -لغة: الرأم مصدر رأم مفهـو

 ادلفسر على فهمو كاستنباطو برأيو.  اصطالحا: ىو التفسًن الدم يعتمد فيو
 نشاة التفسًن

 ابلرأم
عهد 

 الرسوؿ
 

 (لقد أنزؿ القرأف الكرمي على الرسوؿ بلساف عريب مبٌن.1
 (كاف يفهم القرأف صبلة كتفصيال.2
 (أمره هللا أف يبينو ْلصحابو3

عهد 
  الصحابة

  

 (ىم يفهموف القرآف ْلنو نزؿ بلغتهم.1
 (كىم يعتمدكف على ثالثة مناىج يف التفسًن كىي:2
 تفسًن القرآف ابلقرآف-
 تفسًن القرآف ابلسنة-
 الرأم كاالجتهاد-
تعاذل كسنة رسوؿ هللا اجتهدكا  كتاب هللا   (إدا دل غلدكا التفسًن يف3

 يف رأيهم.
 (ىم من خلص العرب الدين يعرفوف العربية خصائصها كبالغتها.4
(الدليل على أف الصحابة فسركا ابلرأم كعملوا بو اختالفهم يف 5

 تتفسًن القرآف. 
 كلو كاف التفسًن مسموعا عن النيب دلا كقع بينهم ىدا االختالؼ.

عهد 
 التابعٌن

 

وا ركاايت التفسًن عن الصحابة كزادكا فيها ما استنبطوه ىم نقل -
 ابنفسهم

 كما زاؿ التفسًن يتكثر يف عهدىم حيت توجد التفسًن ادلعتددة  -
 كىكذا كصل يف علم التفسًن ابلرام نوعاف امود كادلذمـو  -
يرفض العلماء التفسًن ابلرام ادلذمـو النو غًن جار علي قوانٌن   -

 ك ال يوافق ابالدلة الشرعية كشراءط التفسًناللغة العربية 
كاتفق العلماء علي قبوؿ التفسًن ابلرام امود اجلارم علي قوانٌن   -

 اللغة ادلوافق لالدلة الشرعية كادلستويف لشراءط التفسًن
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 شركط
 
 

 

  ابلصفات ضركرية للتفسًن.  . أف يتصف ادلفسر1
 العربية. . أف ال يتعارض يف تفسًنه مع معاين اللغة2
 . أف ال يدخل عادل القرآف ابفكار سلالفة للقرآف.3
 . أف ال ؼلالف يف تفسًنه اْلحاديث الصحيحة من الرسوؿ هللا )ص(.4
 . أف ال يكوف متأثٌرا ابْلفكار كادلذاىب ادلعادية اليت يعتنقها الكٌفار.5

 

الصفات 
ضركرية 
للمفسر 
 ابلرأم:

. عدـ اتباع 3 ابحلديث  . عادل2  . سليم العقيدة1
 اذلول

. عادل ِبصوؿ 4
  الفقو

. عادل ِبصوؿ 5
 الدين

. عادل ِبصوؿ 6
  التفسًن

   . عادل ابللغة العربية كعلومها7

أقساـ التفسًن 
 ابلرأم.

.  ينقسم تفسًن القرآف ابلرأم إذل قسمٌن : قسم زلمود كقسم مذمـو
فيو الشركط  . القسم زلمود ادلقبوؿ يقـو على أسس علمية منهجية كتتحقق1

 كالضوابط ادلطلوبة .
 . القسم ادلذمـو ادلردكد يقـو على اذلول أك اجلهل.2

أشهر الكتب 
يف التفسًن 

 ابلرأم:
 

 تفسًن فخر الدين الرازم : مفاتح الغيب.-
 تفسًن البيضاكم : أنوار التنزيل كأسرار التأكيل.-
 (تفسًن اجلاللٌن )جالؿ الدين السيوطي كجالؿ الدين الي -
 تفسًن النسفي )عبد هللا بن أضبد النسفي(-
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 الفساد من أيدم الناس
 لىعىلَّهيٍم 

           ( 41يػىٍرًجعيوفى )ظىهىرى اٍلفىسىادي ًِف اٍلربىًٌ كىاٍلبىٍحًر دبىا كىسىبىٍت أىٍيًدل النَّاًس لًييًذيقىهيم بػىٍعضى الًَّذل عىًمليوا
 ( 41)سورة الرـك : 

معاين 
 ات           الكلم

 كثر كشاع  ظهر 
 اخللل كاذلالؾ يف اْلشياء الفساد

 ما يفعلو اإلنساف من فعل أيدل الناس
 ليصيبهم ليذيقهم
 يتوبوف يرجعوف

 اآلية شرح
 اصباال

 

 يف كالسبب أنفسهم كيف معايشهم فساد مثل كالبحر الرب يف الكثًن الناس أصاب-1
 ذلك:

 كالشهوات عاصيادل على الناس اكتساب- أ  
 أنفسهم عند ادلفسدة اْلعماؿ-ب 
 هللا طاعة عن إعراضهم-ج 

 ادلضار. ككثرة الربكات كزكاؿ كالغرؽ كاحلرؽ اجلدب ابلفساد: ادلراد البيضاكم قاؿ-2
 اْلرض تصلح الطاعة كأف كالثمار. الزركع يف تنقص ادلعاصي إف كثًن:  ابن قاؿ-3

 كالسماء.
 عنها. ينتهوف لعلهم اصيادلع عقوبة للناس هللا بٌن-4

 مفهـو
 الفساد

 

 كال لو, لوف كال عذب. نقي طاىر ادلاء مثل طبيعتو. عن الشيء خركج الفساد معىن
 عن كخارجا كفاسدا رلرشبا كأصبح كرائحتو. لونو تغًن فسد فإذا رائحة. كال لو طعم

 طبيعتو.
 أنواع

 الفساد
 

 البحر يف الرب يف اذلواء يف
 اذلواء تلوث-1
 احلرارة درجات رفع-2
 

 القحط-1
 السعر غالء-2
 \النبات قلة-3

 الطوفاف-1
 السمك قلة-2
 الصيد انقطاع-3
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 أسباب
 الفساد

 ادلفتوح احلرؽ- 
 الكيميائية ادلواد استعماؿ-
 ادلياء يف الفاذكرات طرح-
 اْلشجار قطع يف اإلسراؼ-
 احليواانت صيد يف اإلسراؼ-
  كالسيارات ادلصائع دخاف-

 اديستف ما
 اآلية من
 

 كمعصية. كذنب شرؾ من الناس أفعاؿ نتيجة كاف  كالبحر الرب يف الفساد ظهور-1
 أفعاذلم. سوء على عليهم بغضب من ليجازم هللا بقدر ابلناس الفساد حلوؿ إف-2
 كيرجعوا هللا إذل يتوبوا كي  الدنيا يف عملوىا اليت أعماذلم بعض على الناس يعاقب-3

 ادلعاصي. عن
 

 الرشوة
 فىرًيقنا مًٌٍن أىٍمٰوؿً 

نىكيم اًبٍلٰبًطًل كىتيٍدليوا هًبىآ ًإذلى احٍليكَّاـً لًتىٍأكيليوا  النَّاًس اًبإٍلًمثًٍ كىأىنتيٍم كىالى أتىٍكيليوٰٓا أىٍمٰولىكيم بػىيػٍ
 (     188تػىٍعلىميوفى )

 (188)سورة البقرة :  
معاين 

 الكلمات           
 كال أتخذكا كال أتكلوا

 خبالؼ احلق بطلابل
 تدفعوا كتدلوا
 قطعة فريقا
 ابلذنب ابإلمث

 .هناان هللا أف أنكل أمواؿ الناس ابلباطل .1 شرح اْلية
 .أف ال نلقي ابْلمواؿ إذل احلكاـ رشوة لنتوصل هبا إذل غرضنا .2
 .إف شيوع الرشوة يف اْلمة تعطل العدؿ يف القضاء .3
 يو ادلسلم ابلرشوة ..حراـ على ادلسلم أف أيكل ماؿ أخ4
 .إذا انتشرات الرشوة يف أمة أدل هبا إذل الضعف كالتعادم كالتباغض .5
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مفهـو 
الرشوة 

 كحكمها
 

 رشا كرشى الثالثي  الرشوة من الفعل  أصل كلمة  لغة
 إلبطاؿ حق أك إلحقاؽ ابطل ما يعطى  اصطالحا

 حـر اإلسالـ الرشوة ربرؽلا قاطعا جازما حكمها

أركاف 
 رشوةال

 عن ثوابف قاؿ: لعن رسوؿ هللا الراشي كادلرتشي كالرائش. 
 )ركاه أضبد(
 الراشي من يعطي الذم يعينو على الباطل.  .１
 كادلرتشي اآلخذ.  .２
 كالرائش الوسيط.  .３

أنواع 
 الرشوة

 إحقاؽ لباطل  الرشوة إلبطاؿ حق أك -
 الرشوة للحصوؿ على حق  -
   الرشوة كالظلم لدفع الضرر  -
 للحصوؿ على منصب أك عمل الرشوة  -

شركر 
 الرشوة

 فساد منهج احلكم يف اْلمة -
 الثقة لدل اجملتمع يف احلكم فقداف -
 انتشار الركح النفيعة كادلادية يف اجملتمع -
 عطاء الفرصة لكل ابطل ليتمادل يف أابطلها -
 كقوع الفرقة كالشحناء كالتقاطع يف اجملتمع -

 تحذير من جرؽلة الشوة ػلتم القرا ف ابل - ما يستفاد
 اكل ماؿ ادلسلم عن طريق الرشوة حراـ -
 حرمت الرشوة الهنا سبكن احلاكم على احلكم بغًن احلق -
  الرشوة ىي ادلعوؿ الذم يهدـ العدؿ من ااكم -
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 منع قتل اْلطفاؿ كالزان
كيٍم ۚ ًإفَّ قػىتػٍلىهيٍم كىافى ًخطٍػنَٔا كىًبًننا )كىالى تػىٍقتػيليوٰٓا أىٍكٰلدىكيٍم خىٍشيىةى ًإٍمٰلقو ۖ ضلٍَّني نػىٍرزيقػيهي  ( كىالى تػىٍقرىبيوا الزًٌنىٰٰٓ ۖ 31ٍم كىًإايَّ

 ( 32 -31(     )سورة اإلسراء : 32ًإنَّويۥ كىافى ٰفًحشىةن كىسىآءى سىًبيالن )
معاين 

الكلمات 
 ادلختارة

 سبيال خطئا كبريا فحشة خشية إملق أوالدكم
ن الاليت ادلراد ابلبنات الهن

 قتلن كأدا
خوؼ 
 طريقا ذنبا عظيما قبيحة الفقًن

شرح 
اآليتٌن 

 إصباالن 
 

 أيها اآلابء
 ال تقتلوا أكالدكم  كال تئدكا بناتكم خوؼ الفقر أك العار -
 ضلن نرزقهم ك نرزقكم ك نرزؽ غًن كم من سللوقاتنا اليت ال ربصى-
 .حشاإف قتل اْلكالد ك البنات كاف عند هللا إشبا كبًنا فا-

هنى هللا على 
 ادلسلمٌن

أف غلتنبوا عن كل ادلقدمات اليت تفضي إذل الزان كمخالطة النساء  -
 كاخللوة هبنَّ كالنظر إليهنَّ 

 الزان طريق أىل معصية هللا ك سلالفي أمره يورد صاحبو انر جهنم -
 :كوف الزان ساء سبيال ْلنو  -
 ة اجلنسيةدل يفرؽ بٌن اإلنساف كبٌن البهائهم يف العالق(ُ
 (يذؿ ادلرأة ك يعيبهاِ

مفهـو قولو 
 تعاذل:
) كىالى 
تػىٍقتػيليوٰٓا 

 أىٍكٰلدىكيٍم (

 .ظاىر اللفظ يدؿ على النهي عن صبيع أنواع القتل اْلكالد سلافة الفقر كالفاقة -
 كىذه اآلية تدؿ على؛أف هللا أرحم بعباده من الوالد بولده -
. كانوا يدفنوف بناهتم أحياء سلافة الذؿ سبب نزكؿ : نزلت ىذه اآلية يف خزاعة -

أنو فتح أبواب الرزؽ على  -فكما   كالفقر فنهاىم هللا عن ذلك ْلف اْلرزاؽ بيد هللا.
 .الرجاؿ فكذلك يفتحو على النساء

كدل   عن ابن عباس، قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : من كانت لو أنثى فلم يئدىا،
 أدخلو هللا اجلنة.    -قاؿ : يعين الذكور  -ه عليها، كدل يؤثر كلد  يهنها،

 ) ) ركاه أبو داكد
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مفهـو قولو 
 تعاذل:

كىالى تػىٍقرىبيوا 
 الزًٌنىٰٰٓ 

 .هنى هللا عن قرابف الزان كاستلـز ذلك النهي عن الزان -
 .مقاربة الزان ىو سلالطة أسبابو كدكاعيو ْلنو كاف ذنبا عظيما كساء طريقا كمسلكا -
 .قرب ادلنهى عنو ىو هني عن دكاعي الزان كاللمس كالقبلة كاخللوة كضلوىاال -
الزان يف اصطالح اْلسالـ رلامعة الرجل امرأة غًن زكجة لو كال شللوكة غًن ذات الزكج  -

 .كال بوطء شبهة

أنواع من 
 داسفادل

 ضياع اْلكالد ادلعصية
 انقطاع النسل إغلاب احلد على نفسو

 خراب العادل اباخطالط اْلنس
إبحدل ثالث : رجله كفر بعد   قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص : ال ػًللُّ دـ امرئ مسلم إاٌل 

 ) ركاه النسائي (      .أك قتل نفسا بغًن نفسو   أك زىن بعد إحصانو،  إسالمو،
 

 شركر الزان

 ( يفتح الزان ابب العمل القبيحُ
 لسكن( ال ربصل فيو اْللفة ك ابة ك اِ
 ( سبب الزان إذل إفساد النساء على أزكاجهن ك اْلبكار على أكليائهنّ
 ( تعريض النساء إذل إعلاؿ الناس منها ك طالؽ زرجهاْ
 ( ادلرأة الزانية يكرىها كل الناسٓ
 ( فيو عالمات فساد اجملتمع ْلف فيو ضياعا للنسب ك النسلٔ

أسباب 
رمي 

اْلطفاؿ ك 
 قتلهم

ا ؼلافوف الفاقة كانو   - ألهل اجلاهلية
 أك النهب أك الغارات.

ىم ؼلافوف إنكاحهٌن لغًن -
 أكفاء

 ْلهنم يتوعلوف حصولفقريف ادلستقبل - للذين يقتلون أوالرهم وبناهتم
 ْلهنم يظنوف أف هللا ؼللق خلقا يدبر ذلم رزقهم. - للمجتمع

ما يستفاد 
 من اآليتٌن

 إف احلياه حق للصغار كللكبار .１
 ازؽ لألكالد كاْلابءإف هللا ىو الر  .２
 ربرمي كأد البنات أك قتل اْلكالد خوفا من الفقريف ادلستقبل .３
 كصف هللا الزان بكونو فاحشة كساء سبيال .４
 القتل تذىب بو نفوس البشر كالزن هتلك منو أنساب اإلنساف. .５
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 السرقة
۠ دبىا كىسى 

هللاي عىزًيزه حىًكيمه )كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوٰٓا أىٍيًديػىهيمىا جىزىآءن (     )سورة 38بىا نىٰكالن مًٌنى هللًا ۗ كى
 ( 38ادلائدة : 

معاين 
الكلمات 

 ادلختارة 
 

 السرقة ىي أخذ ماؿ الغًن ارز خفية  كالسارؽ كالسارقة
 جزاء كعقوبة نكال
 غالب على أمره عزيز

 حكيم يف شرائعو كتكاليفو حكيم
 شرح اآلية

 
اليت تسرؽ,اقطعوا أيديهما جزاء دبا ارتكبا,عقوبة ذلما,كمنعا كالذم يسرؽ ك 

لغًنعلا.كذلك احلكم ذلما من هللا.هللا حكيم يف تشريعو.يضع لكل جرؽلة منا تستحق 
 من عقاب مانع عن شيوعها.

مفهـو 
 السرقة 

 

ىي أخذ ماؿ الغًن يف دار أك سلزف خفيةزكأف أيخذه السارؽ من خناؾ.كادلبلغ ادلتفق 
 عند فقهاء ادلسلمٌن يف عقوبة سرقتو ىو ربع دينار.عليو 

اتفق اجلمهور على أف القطع ال يكوف إال على من أخرج ماؿ غًنه من حرزه.كاحلرز 
 ىو ما استعمل عادة حلفظ أمواؿ الناس.

اْلدعية 
 ادلسنونة

عن أيب ىريرة,أف النيب )ص( كاف يقوؿ : اللهم إين أعوذبك من 
 أعوذبك من أف أظلم,أك أظلمالفقر,كالقلة,كالذلة,ك 

الشركط يف  حكم
حد السرقة 

: 

( ال غلب حد السرقة 2 ( أف يكوف السارؽ :1
 على :

 *عاقال
 *ابلغا

 *عادلا بتحرمي السرقة
*يسرؽ مقدارا سلصوصا من ادلاؿ خفية من 

 حرز معلـو

 *اجملنوف
 *الصغًن غًن مكلفٌن
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قدر 
النصاب 

الذم 
يوجب حد 

 السرقة 

ثر العلماء على أنو ربع دينار.كيدؿ عليو ما ركل عن رأل أك  (1
 هللا قاؿ:ال تقطع يد السارؽ إال يف ربع دينار فصاعدا عائشة أف رسوؿ

( ذىب مالك كأضبد كإسحاؽ إذل أنو ثالثة دراىم أك قيمتها دلل ركم 2
 عن ابن عمر أف رسوؿ هللا قطع سارقا يف رلن.قيمتو ثاللثة دراىم

احلاجة إذل 
 بة  التو 

 ال تقبل التوبة اال ب شركط التوبة من جرؽلة السرقة
 اإلقالع عن الذنب -
 الندـ على فعلو  -
 العـز على عدـ العودة إذل فعلو    -
 رد احلق إذل صاحبو -

 رد اْلمواؿ اليت أخذىا إف أمكن -
 أك ابالستحالؿ منها       -
أك إبنفاقها يف سبيل هللا إف جهل  -

 صاحبها    
 

يستفاد  ما
 من اآلية

 ( شريعة اإلسالـ ربـر السرقة على ماؿ الغًن1
 ( قدـ السارؽ غلى السارقة ْلف ميل الرجل إذل السرقة أقول2
( شرع اإلسالـ عقوبة قطع يد السارؽ للمنع عن السرقة حَت أيمن الناس على 3

 أمواذلم كأركاحهم.
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 ابب احلديث
 

 ًتريخ علـو احلديث كمقدمتو
هـو علـو مف

 احلديث
علم احلديث رؤاية يشتمل على أقؤاؿ النيب كأفعالو ؤرؤايتها كضبتها  ركاية

 كربرير ألفاظها
 كعلم احلديث دراية ىو علم بقوانٌن يعرؼ هبا أحواؿ السند كادلنت دراية

نشاة علـو 
 احلديث

 

بعد كفاة بدأ تطور ركاية احلديث يف عهد الصحابة عندما كقع ادلسلموف يف الفتنة  -
 النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 ظهرت الفرؽ اإلسالمية كىم يف حاجة إذل ادلززيد من التثبت يف اْلحاديث. -
قاـ الصحابة يف حفظ اْلحاديث بعد أف حلق النيب ابلرفيق اْلعلى  ادلرحلة اْلكذل

 .حَت هناية القرف اْلكذل اذلجرم
اذل أكؿ الثالث.ذلك عصر التدكين الرمسي بدأ من مطلع القرف الثاين  ادلرحلة الثانية

 .يف حفظ احلديث
ادلرحلة 

 الثالثة
من القرف الثالث اذلجرم اذل منتصف الرابع كىو عصر التدكين 

 .دكنت فيو السنة كعلومها تدكينا كامال
ؽلتد من منتصف القرف الرابع اذل أكائل القرف السابع كىو عصر  ادلرحلة الرابعة

 .انبثاؽ فن علـو احلديث مدكانالتأليف اجلامع ك 
ادلرحلة 
 اخلمسة

من القرف السابع اذل القرف العاشر كىو دكر النضج كاالكتماؿ يف  
 .تدكين فن علـو احلجيث

ادلرحلة 
 السادسة

من القرف العاشر اذل مطلع القرف اذلجرم احلارل.كىو عصر الركود 
كاظلا كثرت كاجلمود.كيف ىذه ادلرحلة توقف االجتهاد يف التصنيف 

 ادلختصرات
ادلرحلة 
 السابعة

من مطلع القرف اذلجرم احلارل اذل كقتنا ىذا كىو مرحلة اليقظة 
 كالتنبو يف العصر احلديث
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موضوع علـو 
 احلديث

ىو أقواؿ النيب كأفعالو كتقريرتو كصفاتو قبل البعثة أك بعدىا من حيث صدكره عنو 
  لتها على ادلعىن ادلفهـو أك ادلرادكأحاديثو عليو الصالة كالٌسالـ من حيث دال

فضائل عبد 
 هللا بن عمرك

عن أيب ىريرة قاؿ: ليس أحد أكثر حديثا عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مين إال عبد هللا بن 
 عمرك، فإنو كاف يكتب ككنت ال أكتب. 

أعلية علـو 
 احلديث

 سبييز ادلقبوؿ كادلردكد -
ا كمتننا -   ضبط احلديث سندن
  معرفة حاؿ الراكم كادلركم -

  فهم ادلعىن ادلراد من احلديث -
  معرفة الناسخ  كادلنسوخ من احلديث -
معرفة كيفية التعامل مع احلديث عند  -

 التعارض
سنة  ادلصنفات

  الوفاة
    اسم الكتاب اسم ادلؤالف

القاضي أبو دمحم احلسن ابن عبد الرضبن  ق 320
 بن خالد الرَّامهرمزم

ثي الفاصل بٌن ادًٌ 
 الراكم كالواعي

أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا احلاكم  ق 405
 النيسابورم

  معرفة علـو احلديث

ابو عمرك عثماف بن عبد الرضبن  ق 643
 الشهرزكرم ادلشهور اببن الصالح

علـو احلديث أك مقدمة 
 ابن الصالح

طلبة الفكر يف مصطلح  احلافظ ابن حجر العسقالين ق 852
 ىل اْلثرا

جالؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر   ق 911
  السيوطي

تدريب الراكم يف شرح 
 تقريب النواكم

1080 
 ق

 ادلنظومة البيقونية  عمر بن دمحم البيقوين
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 اصطالحات يف علـو احلديث
  .اللغة : الشَّيء اجلديد احلديث تعريف

 اخليليًقٌية كاخلًٍلًقٌيةملسو هيلع هللا ىلص االصطالح : أقواؿ كأفعاؿ كتقريرات كصفات النيب
 اللغة : بقية الشَّيء  اْلثر

الصطالح : ما أضيف إذل الصَّحايب أك التَّابعي , كقد يراد بو ما أضيف 
 كأعم من احلديث. ككٌل حديث أثر كليس العكسملسو هيلع هللا ىلص إذل النىيبًٌ 

 اللغة : النَّبأ. اخلرب
وف أعمَّ من كإذل غًنه, فيكملسو هيلع هللا ىلص الصطالح : اخلرب ما أضيف إذل النىيبًٌ 

 احلديث كامشل. ككٌل حديث خربه كليس كل خربو حديثنا
 اللغة : الطَّريقة ادلتبوعة كادلعتادة يف احلياة مرادفةه للحديث. السنة

من سًنة كخلق كمشائل كأخبار ملسو هيلع هللا ىلص االصطالح : كٌل ما يتَّصل ابلنَّيٌب 
 كأقواؿ كأفعاؿ كىي طريقةه ميتػَّبىعةه لدل ادلسلمٌن.

 الفرؽ بٌن
احلديث 

كالسنة ك 
 اخلرب ك اْلثر

 ملسو هيلع هللا ىلص.ما جاء عن النَّيبًٌ  احلديث كالسنة 
 كعن غًنه.ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء عن النَّيبًٌ   اخلرب

 ما ركم عن الصَّحابة كالتَّابعٌن من أقواؿ أك أفعاؿ اْلثر 

و كالـ إف اْلحاديث النبوية الشريفة ىي ادلصدر الثاين للنشريع اإلسالمي بعد القرآف الكرمي الذم ى
هللا. كاحلديث النبوية يشرح القرآف الكرمي. يف العديد من اْلحاديث النبوية الشريفة صلد شركحا لبعض 

 آايت هللا الكرؽلات، كبياان ْلسباب نزكذلا، كفيما نزلت كفيمن نزلت. 

 الفرق بني القرآن و احلديث النبوي واحلديث القدسي
 

 احلديث القدسي احلديث النبوي القرآن
ا كاف لفظو معناه من عندهللا م

 بوحي جلي
ما كاف لفظو كمعناه من عند 

 الرسوؿ
ما كاف لفظو من عند الرسوؿ 
كمعناه من عند هللا ابإلذلاـ أك 

 ابدلناـ
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إف احلديث القدسي أيضا ليس  إف احلديث النبوم ليس دبعجز إف القرآف معجز بلفظو كمعناه
 دبعجز

اللفظ ادلنزؿ بو بواسطة جربيل 
 النيب على

ما أضيف إذل النيب من قوؿ أك 
فعل، أك تقرير، أك كصف 

 خىلقي أك خيلقي

إخبار هللا معناه ابإلذلاـ أك 
ابدلناـ فأخرب النيب أمتو بعبارة 

 نفسو
 ال يتعبد بتالكتو ال يتعبد بتالكتو متعبد بتالكتو

 عىنغلوز ركايتو ابدل غلوز ركايتو ابدلعىن ال غلوز ركايتو أك تالكتو ابدلعىن
. 

 أحاديث من حيث تعدد الراكم
 اآلحاد ادلتواتر 

تعريف 
 احلديث 

 يف اللغة: التتابع
يف االصطالح:ىو ما ركاه عدد كثًن حبيث 

 يستحيل عادة افاقهم على اختالؽ

يف اللة : صبع احد دبعىن الواحد ك خرب 
  الواحد ىو ما ركاه شخص كاحد

يف االصطالح: ىو ما دل غلمع شركط 
 "ر كمسي ىذا اخلرب "خرب الواحدادلتوات

شليزات 
 احلديث

 أف يركيو عدد كثًن  (1
 ( أف تكوف كثًنة يف صبيع طبقات السند2
     
حيل يف العادة موافقة على ( أنيست3

 اختالؽ

( إف احلديث االحاد الصحيحة حجة 1
بنفسها يف العقاءد ك االحكاـ, ال يفرؽ 

  بينها ك بٌن االحديث ادلتواترة
ع الصحابة من اقول االدلة على ( إصبا 2

 كجوب العمل خبًن كاحد
اإلحتجاج 

 احلديث
أنو يفيد علم اليقٌن الذم يضطر  -

 االنساف إذل التصديق بو تصديقا جازما
إنو مقطوع بصتو ك ال ػلتاج ذلا غلى  -

 البحث عن أحواؿ ركاتو
 إنو ػلب االعتقاد بصحة القرآف -

ف كجوب االحتجاج ك العمل بو اذا كا -
 صحيحا

ال ػلتج بو اذا سقطت إحدل شركط  -
 ادلقبوؿ

احاديث اآلحاد على اغلبيتها ظىية تفيد  -
 العلم الظين ال اليقيين
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 أحاديث من حيث درجة الراكم
الضعيف ) ما بٌن القبوؿ  احلسن ) مقبوؿ ( الصحيح ) مقبوؿ ( 

 كالرد (
لغة : الصحة كىي خلو  تعريف

 اجلسم من اْلمراض.
القبح فاحلسن  لغة : ضد
 ىو اجلميل

لغة : ضد القوة كىو صفة 
 مشبهة من الضعف.

اصطالحا : ىو الذم 
يتصل إسناده بنقل العدؿ 

الضابط عن مثلو إذل 
منتهاه, كال يكوف شاذا كال 

 معال.

اصطالحا : ىو الذم 
يتصل إسناده بنقل العدؿ 
الضابط ضبطا أخف من 
احلديث الصحيح, دكف 

 شاذا كال معال.

حا : ىو ما دل ذبتمع اصطال
 فيو صفات القبوؿ. 

 

حكمو : غلب العمل بو يف 
العقائد كالعبادات 

كادلعامالت كاْلحكاـ 
كالفضائل كآلداب كغًنىا 

 من القضااي الشرعية.

حكمو : غلب العمل بو 
يف العقائد كالعبادات 
كادلعامالت كاْلحكاـ 

كالفضائل كآلداب كغًنىا 
من القضااي الشرعية  

 الصحيح.كاحلديث 

حكمو : يعمل بو يف 
الفضائل كادلناقب كالرتغيب 

كالرتىيب كال يعمل بو يف 
احلالؿ كاحلراـ فضال عن 

العقائد كىو مذىب 
 اجلمهور.

ىو الذم بلغ رجالو ًتـ  - الفرؽ
 الضبط كاحلفظ.

ىو الذم ضبط رجالو  -
 ليس كامال.

ىو الذم يف رجالو من   -
كاف عنده سوء احلفظ أك  

 كاف مغفال.
أف رجالو موصوفوف  -

ابحلفظ كاإلتقاف ككماؿ 
الضبط دكف اْلكىاـ 

 كاْلغالط.

فيو بعض اْلكىاـ  -
 كاْلغالط يف ضبط رجالو.

فقد شرطا أك أكثر من  -
 شركط احلديث ادلقبوؿ.

 

ينقسم إذل صحيح لذاتو  -
 كصحيح لغًنه

ينقسم إذل حسن لذاتو  -
 كحسن لغًنه

 ينقسم إذل خفيف كشديد -
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شركط 
بوؿ ق

احلديث 
 الصحيح

ادلراد بو أف يكوف كل راكو من ركاة اإلسناد أخذ احلديث شلن فوقة  اتصاؿ السند
 مباشرة

أف يدـك الراكم على طاعة هللا كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص سادلا من الفسق كخواـر  عدالة الركاة
 ادلركءة.

صدكره, كيستخضره أف يسمع الراكم احلديث من الشيخ مث ؼلفظو يف  ضبط الركاة
 مَت شاء أك يكتب من الشيخ كيصوف من التحريف كالتبديل.

السالمة من 
 العلل

أف ال يكوف فيو سبب غامض خفي, يقدح يف صحة احلديث, مع أف 
 الظاىر السالمة منو.

السالمة من 
 الشذكذ

 ال ؼلالف الثقة من ىو أكثق منو من الركاة.

 لصحيح إال خفة الضبط يف احلسنشركط احلديث احلسن كشرركط ا احلسن
ىو احلديث الذم دل ذبمع فيو صفة احلديث احلسن. كيكوف ذلك إما يعدـ اتصاؿ  الضيف

 السند, أك لعلة أخرل كاضطراب ادلنت كغًنه. 
غلوز بعض 

العلماء ركاية 
اْلحاديث 

الضعيفة كالعمل 
 هبا بشركط

 أف ال تتعلق ابلعقائد كصفات هللا تعاذل -
 أف ال يكوف يف بياف اْلحكاـ الشرعية شلا يتعلق ابحلالؿ كاحلراـ -
 أف ال يعتقد عند العمل بو ثبوتو بل يعتقد اإلحتياط -
 أف يندرج احلديث ربت أصل معموؿ بو -
 أف يكوف الضعف غًن شديد -

 ىو كل حديث ينسب إذل السوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كذاب كاختالقا) مردكد (  ادلوضوع
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 احلديث ادلوضوع
 .لغة: اسم مفعوؿ من كضع فالف على فالف ام الصق بو مفهـو

اصطالحا: ما اختلق على النيب )ص( اك غًنه من قوؿ اك فعل اك تقرير اك صفة كذاب 
 كزكرا

 ال مع بياف انو موضوعحكمو: ال ربل ركايتو إ
امثلة 

احلديث 
 ادلوضوع

حبديث نبوم ،كاظلا ىو من كالـ الناس  "اطلبوا العلم من ادلهد اذل اللحد".  ليس
 )كالـ احلكماء(

ظهور 
احلديث 
  ادلوضوع

عثماف بن عفاف. مث تطور الضع يف احلديث من ىدؼ   بدا ظهوره بعد مقتل اخلليفة
  اذل ىدؼ كمن صبيع اجلوانب اخلاصة ك العامة منها:

 السيا سية  نصرة االحزاب ك االىواء َُ
  كادلسلمٌناالنتقاـ من االسالـ  َِ
 العصبية للقبيلة كاجلنس كالبلدَّ

 تنفًن الناس عن االسالـ َْ
 نصرة ادلذاحب العقيدة َٓ

ضوابط 
 دلعركؼ

 تناقض احلديث مع القراف ك قواعد الدين َُ
تناقض احلديث مع ما جاء بو السنة   َِ

  الثانية
 عدـ كجود احلديث يف الدكاكين احلديثية َّ

  اضعواحلديث بو   اقرار كاضع َْ
  ركاكة اللفظ كادلعىن َٓ
  شهوة الراكم بواضعو َٔ

القوؿ 
 كالعمل

ابحلديث 
  ادلوضع

كىو الكذب على النيب ملسو هيلع هللا ىلص فال ربل ركايتو اال على سبيل بياف انو موضوع. كاف ايب 
  ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا: من كذاب عليا متعمدا ، فليتبوا مقعده من النار

 لبخارم ك مسلم() ركاه ا 
رسوؿ هللا. كالكذب   كحكم العمل ابالحاديث ادلوضوعة حراـ النو يكذب على

رسوؿ هللا لبس ككذب الناس بل اعظاـ االمث عند هللا. لقوؿ رسوؿ صلى هللا   على
 ركاه مسلم( ) . عليو كسلم: من حدث عين حبديث يرل انو كذب فهو احد الكاذبٌن

ملسو هيلع هللا ىلص كربقيق زلبتو بتعلم كل من نشر حديثا من غًن تثبت أنو يستحق  إف كاجبنا ىو نصرة النيب 
 العذاب.
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 فطرة هللا

 مىٍوليودو ًإالَّ عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى هللاي عىٍنوي , أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي : قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىلى هللاي عىلىٍيًو كىسىلىٍم : مىا ًمنٍ 
ًيمىةن صبىٍعىاءى , ىييولىدي عىلى  تىجي البىًهيمىةي هبى ا تػينػٍ سىانًًو , كىمى رىانًًو كىؽليىجًٌ سُّوفى  اٍلًفٍطرىًة , فىأىبػىوىاهي يػيهىوًٌدىانًًو كىيػينىصًٌ ىىٍل هتًي

تيٍم :  ًفيهىا ًمٍن جىٍدعىاءى ؟ مثيَّ يػىقيوؿي : أىبيو ىيرىيٍػرىةى كىاقػٍرىءيكا ًإٍف ًشئػٍ
ا ۚ الى تػىٍبًديلى خًلىٍلًق هللًا ۚ  ًفٍطرىتى هللًا الًََّت فىطىرى   { 30:30} سورة الرـك   النَّاسى عىلىيػٍهى

 

معاين الكلمة 
  ادلختارة

 اخللقة      الفطرة
  الوالداف   أبواه

يهودانو كينصرانو 
      كؽلجسانو

  أم يصرفانو عن الفطرة

  أم رلتمعة اْلعضاء , كدل يذىب من بدهنا شيء      صبعاء
  مقطوعة اْلذف أك اْلنف أك اْلطراؼ     اءجدع

شرح احلديث 
  إصباال

ىذا احلديث الشريف دليل كاضح يوٌضح رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فطرة اخلًن الكامنة يف 
 اإلنساف , كأٌف اْلصل اٌلذم أكجد هللا على أساسو اخلليقة ادلهمة منها :

 ادلولودين .( فطر اإلسالـ ىي فطرة نقية كعاـ يف صبيع 1
يًن يعلمانو يف أمر من أْلمور 2 ( من تغًٌن عن ىذه الفطرة كاف بسبب أبويو الذى

 ادلختلفة .
(العقائد ادلختلفة الزائفة تكوف ًتبعة لدين اْلبوين , فطفل اليهود أك الٌنصارل أك 3

 الفطرم زلكـو عليو ابلكفر يف الدنيا ز اجملوس مع كجود اإلؽلاف
اْلبناء مع أتثًن اْلابء حباؿ البهائم اٌليت جدعت كقطعت ( شٌبو احلديث حاؿ 4

  أطرافها بعد أف خلقت سليمة .
( أتثًن اْلسرة على الفرد كعلى اْلبناء كأتثًن البيئة عليهم أيضا , فإف كانت 5

  فاسدة فسد اْلبناء إال من رضبهم هللا . صاحلة صاحل اْلبناء كإف كانت
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ما يرشد إليو 
  احلديث

 يع ادلولودين يولدكف على الفطرة ز( إٌف صب1
 ( أثر اْلسرة كالبيئة يف عقيدة اْلبناء كسلوكهم ز2
 ( إٌف اإلسالـ ىو الٌدين القٌيم اٌلذم ال عوج لو ز3
   ( غلب على الوالدين أف ػلرص فطرة أكالدىم4
 ( اافظة على أكامر هللا كنواىيو كتربية إسالمية توافق الفطرة .5

ٌنوكم : أف كل مولود يولد متهيئا لإلسالـ , فمن كاف أبواه أك أحدعلا مسلما استمر قاؿ الإلماـ ال
 على اإلسالـ يف أحكاـ الدنيا كاآلخرة, كإف كاف أبواه كافرين جرل عليو حكمهما يف أحكاـ الدنيا.

 
 صالة التهجدفضائل 

نزؿ ربنا تبارؾ كتعاذل كلَّ ليلةو إذل السماء الدنيا حٌن عن أيب ىريرة هنع هللا يضر: أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : ي
فأعطيو, من يستغفرين فأغفر بيقى ثلث الليل اآلخر فيقوؿ : من يدعوين فأستجيب لو, من يسألين 

 ( 758, كمسلم :1145لو.                )ركاه البخارم: 

 معاين الكلمات
 يهبط ينزؿ 
 تقدس تربؾ

 ساعات قبل الفجرثالث  ثلث الليل اْلخر

 شرح احلديث

ىذا احلديث عظيم الشأف يبٌن لنا رسوؿ هللا)ص( خصائص ىذه اْلمة من 
 -العبادة ادلخصوصة ككثًن الثواب عند هللا كىي:

. إف هللا ينزؿ الرضبة كيزيد اللطف كغليب الدعوة كيقبل ادلعذرة دلن صلى يف 1
ًفلىةن لَّكى عىسىىٰٰٓ أىف يػىبػٍعىثى كىًمنى الٍَّيًل فػىتػىهىجَّ  الليل. قاؿ هللا تعاذل:  كى رىبُّكى ٍد ًبًوۦ انى

 (79: 17)سورة اإلسراء         مىقىامنا زلٍَّميودنا
. ىذا غاية الكـر كاجلود من هللا أنو ىو الذم يشوؽ إذل عبادة الذين يسألونو 2

 .اختصت اْلمة اإلسالدلية هبذا الوقت ادلبارؾ 3           كيدعونو كيستغفركنو.
 ذلا خًن أكقات العبادات.كجعلو هللا تعاذل                                     

. على ادلسلم أف ؼلرص على قياـ الليل كإحيائو ابلعبادة دلا يرتتب على ذلك 4
  من غفراف الذنوب كمن ادلثوبة الكرؽلة كاْلجر ادلضاعف من عند هللا.
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كيفية صالة 
 التهجد

. تصلى صالة التهجد مثىن, مثىن أم تصلي ركعتٌن كاملتٌن مع التشهد 1
 قـو ركعتٌن غًنعلا.التسليم مث ت

 .أف تكوف ركعات بغيلر عدد زلدكد قدر استطاقتك ك طاقتك.2
. تصلى صالة التهجد ال بد ف النية الصادقة للنهوض من النـو يف جوؼ 3

 الليل. كتصلى صالة التهجد بعد صالة العشاء قبل طلوع الفجر.
  . كأفضل أكقاهتا ثلث الليل اْلخر.4
 كالسر يف القراءةمنفردان أك صباعة.. ؤادلصلي سلًن بٌن اجلهر 5
. زبتم صالة التهجد بصالة الوتر, أقل عدد ركعات الوتر كاحدة كأدن الكماؿ 6

 ثالث ركعات.

فضائل صالة 
 التهجد

 . صالة التهجد أقول حضورا للقلب كأعظم أتثًنا قي النفس أكثر خشوعا.1
 . يورث اإلخالص قي قلب ادلسلم ْلهنا بعيدة عن الرايء.2
 .مكفرة للسيئات كمنهاة عن الَّلاثـ كمطردة للداء عن اجلسد.3
 . سبب القرب إذل هللا كزلبتو للعبد القائم القانت كاْلجر العظيم.4

ما يرشد إليو 
 احلديث

 . قياـ الليل مندكب كسنة مؤكد.1
 . أفضل الالة بعد الفريضة صالة الليل.2
 لينالوا منزلة عند هللا. . حث ادلسليمٌن على التزكد من التقول كالطاعات3
 . جواز تفضيل اْلزمنة بعضها على بعض من العبادات4

الفرؽ بٌن قياـ 
 الليل كالتهجد

 إف قياـ الليل أعم كأمشل من التهجد, ْلهنا يشمل الصالة كغًنىا
 كيشمل الصالة قبل النـو كبعده كأما التهجد فهو خاص ابلصالة. كفيو قوالف: 

 مطلقا, كعليو أكثر الفقهاء                      اْلكؿ : أنو صالة الليل
 الثاين : أنو الصالة بعد رقدة
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 حقيقة ادلفلس
؟  عٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى هللا عىنوي ,أىفَّ رىسيوؿى هللا صلى هللا عليو كالسالـ, قىاؿى : أىتىٍدريكفى مىا اٍلميٍفًلسي

اليوا : اٍلميٍفًلسي ًفينىا مىٍن الى ًدرٍ  َى ىىمى لىوي كىالى مىتىاعى , فػىقىاؿى : ًإفَّ اٍلميٍفًلسى ًمٍن أيمَّيًت أيىٍيت يػىٍوـ اٍلًقيىامىًة ؽى
ا , كىضىرىبى  ـى ىىذى ا, كىسىفىكى دى ا,كىقىذىؼى , كىأىكىلى مىاؿى ىىذى ـى ىىذى أيىٍيت قىٍد شىتىا , كىزىكىاةو, كى  ًبصىالىةو , كىًصيىاـو

نى  اٍ ًمٍن حىسى ا, فػىيػيٍعطىى ىىذى ا ًمٍن حىسىانىًتًو, فىًإٍف فىًنيىٍت حىسىانػىتيوي قػىٍبلى أىٍف يػيٍقضىى مىا عىلىٍيًو أيًخذى ىىذى اتًًو, كىىىذى
ىيٍم فىطيرًحىت عىلىٍيًو مثيَّ طيرًحى يف النَّاًر.               )ركاه ادلسلم :   (  2581ًمٍن خىطىاايى

 معاين الكلمات

 دموأراؽ  سىفىكى  من دل يبق معو ماؿ ادلفلس 
 ذنوب خىطىاايى  كلُّ ما نتفع بو متاع
 ابد كانتهى كجوده فىًنيىتٍ  سبٌ  شىتىمى 

 ألقي كبيًعدى عنو طيرًحى  اهتَّم قىذىؼى 

 شرح احلديث

 .ادلفلس يف الدنيا ىو الذم ال ؽللك الدَّاننًن كاْلمالؾ كشلَّا ينتفع بو( 1
مانة إذل أىلو كيرتؾ الظلم بٌن إفَّ هللا سبحانو كتعاذل أيمر ادلؤمن أف يؤدًٌم اْل( 2

 .الناس
كأمَّا ادلفلس يف اآلخرة ىو الذم تضيع حسانتو كال يبقى لو الثواب بسبب ( 3

  .ظلمو يف الدنيا بفعلو السيئات

  ما يرشد
 

 .( إفَّ حقوؽ العباد فال بد أف تؤدًٌيها أداء حسنا1
 .لنَّواىي( الدَّكاـ على دين هللا تعاذل بفعل ادلأمورات كاجتناب ا2
( كجوب اإلبتعاد عن الظلم بعدـ االعتداء على أمواؿ الناس كأنفسهم 3

 .كأعراضهم
( إفَّ اإلفالس يـو اآلخرة يكوف بضياع احلسنات بسبب ارتكاب اإلنساف 4

 السيًٌئات.
 

ما حق هللا على  
العباد كما حق 
 العباد على هللا؟

 : اي معاذ أتدرم ما حق هللا على العباد؟, معاذ بن جبل قاؿ : قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن
: هللا كرسولو اعلم, قاؿ: أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئا, أتدرم ما حقهم قاؿ

 )ركاه البخارم(            عليو؟, قاؿ : هللا كرسولو أعلم, قاؿ: أف ال يعذهبم.
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 سبعة يف ظل هللا
،  قىاؿى رىسيوؿى اّللًَّ صىلَّى اّللَّي عىلىٍيوً  ـي اٍلعىاًدؿي كىسىلَّمى : سىبػٍعىةه ييًظلُّهيٍم اّللَّي، يف ًظلًًٌو، يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلُّوي، ٍاإًلمىا

، اٍجتى  ًف ربىىاابَّ يف اّللًَّ فىرَّقىا مىعىا عىلىٍيًو، كىتػى كىشىابٌّ نىشىأى يف ًعبىادىًة رىبًًٌو، كىرىجيله قػىٍلبيوي ميعىلَّقه يف اٍلمىسىاًجًد، كىرىجيالى
، فػىقىاؿى ًإيٌنً أىخىاؼي اّللَّى، كىرىجيله تىصىدَّؽى أىٍخفىى ، كىصبىىاؿو ، حىَتَّ الى عىلىٍيًو، كىرىجيله طىلىبػىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو

نىاه. )صحيح البخا الًينا، فػىفىاضىٍت عىيػٍ ًينيوي، كىرىجيله ذىكىرى اّللَّى خى  رم(تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي ؽلى
معاين الكلمات 

 ادلختارة
 استتار الضوء الظل
 مربوط  معلق
 حب أحدعلا لَّلخر ؛ حب متبادؿ  ربااب

 الشرؼ كاحلسب كاْلصل منصب
 للمبالغة يف إخفاء الصدقة اليمٌن كالشماؿ

 سالت الدموع فاضت
شرح احلديث 

 إصباال
 ظل عرش اللخ كرضبتو دؿ احلديث مكانة بعض ادلؤمنٌن ادلقربٌن الذين يكونوف يف

يتو يـو القيامة, كلكن ىذا الظل ليس لكل أحد, إنو ْلصحابو ىذه ادلوصفات كرعا
 كالقائمٌن لتلك العبادات

 ( اإلماـ العادؿ ىو الذم عدؿ يف تدبًن أمور ادلسلمٌن من الوالة كاحلكم1
 ( الشاب نشأ يف عبادة هللا2
 عة فيها ( رجل شديد احلب للمسجد كمالـز للجما3
( أف غلمع احلب م هللا بٌن شخصٌن صادقٌن يف حب كل منها لَّلخر عند 4

 اجتماعهما كعند افرتاقها
ادلرغبات كاف ذلك دليال على كماؿ  ( رجل يبتعد عن ادلعصية خوفا من هللا مع كل ىذه5

  ةالطاعات  كاخلوؼ منو كلقد أعلن اخلوؼ من هللا بلسانو كقلبو زجرا لدعوة ادلرأ
 ( رجل يتصدؽ بصدقة سرية ال يعلمها إال هللا6
دلا سول هللا  ( رجل ؼلشى هللا كيتصف ابخلوؼ منو كطاعتو كالعبد عن االلتفات7

تعاذل كىو سللص يف ذكره ال صلة لو ابلنفاؽ كال سبيل للرايء إذل قلبو, كلذا سالت 
 دموعو خوفا من ربو.
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ما يرشد إليو 
 احلديث

 لًنعوا مصاحل ادلسلمٌنساء كاْلمراء أف يكونوا عادلٌن احلث على الٌرؤ  -
 إف طاعة اإلنساف  عند شبابو أفضل عند هللا من طاعتو عند ىرمو -
 إف ادلؤمن يظلو هللا يـو القيامة بسبب تعلق قلبو ابدلساجد -
أف يكوف حٌب الإلنساف ْلخيو أساسو دلرضاة هللا كليس لغرض من أعراض   -

 الٌدنيا
 الورع كاالبتعاد عن الفاحشة كىواجس الشيطاف.كجوب  -
 فضل أخفاء الصدقة كضركرة العبد عن الرايء كالسمعة يف العبادة. -

 

 

 

 احلث على طلب العلم
عتي رىسيوؿى هللا يػىقيوؿي : مىٍن سىلىكى طىرًيقنا يىٍطليبي ًفٍيًو ًعٍلمن  , فىًإيٌنً مسًى سىلىكى هللا  اعىٍن أىيب الٌدٍردىاًء هنع هللا يضر قىاؿى

تػىهىا ًرضنا ًلطىاًلًب الًعٍلًم, كىًإفَّ العىادلى  الًئكىةى لىتىضىعي أىٍجًنحى
ى
لىيىٍستػىٍغًفري لىوي مىٍن ًبًو طىرًيقنا ًمٍن طيريؽي اجلىنًَّة, كىًإفَّ ادل

ادلًً عىلىى اٍلعىاًبًد, كىفىٍضًل اٍلقىمىًر يف السَّمىوىاًت, كىمىٍن يف اْلىٍرًض, كىاحٍلًيتىافي يف جىٍوًؼ اٍلمىاًء, كىًإفَّ فىٍضلى اٍلعى 
لىةى اٍلبىٍدًر عىلىى سىائًًر اٍلكىوىاًكًب, كىًإفَّ اٍلعيلىمىاءى كىرىثىةي اْلىنًٍبيىاًء, كىًإفَّ اْلىٍنًبيىاءى دلٍى يػيوىرًٌ  ى ًدٍرعلىنا كرثوا لىيػٍ ثيوا ًديًنىارنا, كالى

 (3641العلم, فمن أخذه أخذ حبظ كافر. )ركاه أبو داكد:
معاين الكلمات 

 ادلختارة
 تصٌرؼ؛ سار اتٌبع؛ خطا؛ سلك
  يلتمس؛ يبتغي يطلب

 ما يطًن بو الطائر؛ الكنف أجنحتها
 اْلمساؾ صغًنة كانت أك كبًنة احليتاف
 عمق جوؼ

 جـر مساكم يدكر حوؿ الٌشمس الكواكب
  نصيب حظٌ 
 كثًن كافر
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شرح احلديث 
 إصباال

 

ديث أف اجلزاء من جنس العمل كفضل طلب العلم يف اْلمور يوٌضح لنا ىذا احل
 االتية:

 من سلك الطريقة ادلوصلة إذل العلم, فجزاؤه اجلٌنة. -
 إٌف العلماء يستغفرذلم أىل الٌسماء كاْلرض. -
 إٌف ادلالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا دبا يصنع. -
 من الألنبياء. رفع هللا شأف العلماء ِبهٌنم كارث العلم كاحلكمة -
 اإلرشاد يف احلديث لألٌمة بطاعة العلماء كاحرتامهم. -

ما يرشد إليو 
  احلديث

 دٌؿ احلديث على أٌف طالب العلم يسلك طريقا إذل اجلٌنة. -
 بٌٌن احلديث على أٌف أسهل الطٌريق إذل اجلٌنة ىو طلب العلم. -
 ق الوعيد من هللا.ادلفهـو من احلديث دلن تعٌلم بعض العلـو اركمة حل -
 إف ادلالئكة تتبع رلالس العلم كالذكر كربف أىل العلم كأىل الذٌكر يف احللق. -
إٌف العلماء يرثوف العلم كاحلكمة كىو أفضل من ادلاؿ كمن أخذه أخذ بنصيب   -

 كثًن.
ـ: خصاؿ اخلًن اليت يتشرؼ هبا ادلسلم كما قاؿ عليو الصالة كالسالالتفقو يف الدين من أفضل إف 

 "من يرد هللا بو خًنا يفقهو يف الدين  
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 ابب السرية والتاريخ اإلسالمي
 

 الدكلة العباسية
نشأة 

الدكلة 
 العباسية

 ادلؤسس: أبو العباس السفاح
 النسبة: إذل العباس عم الرسوؿ هللا

 ىجرة ٔٓٔىجرة حَت  ُِّالفرتة: عاـ 
موية على يد مركاف بن دمحم آخر خلفاء قامت الدكلة العباسية بعد سقوط الدكلة اْل

 الراشدين بعد اذلزؽلة يف ادلعركة
قياـ اخلالفة العباسية بسبب ضعف الدكلة اْلموية كانتشار الظلم كالبطش، فما كاف 

 ادلسلمٌن إال أف طالبوا حباجتهم إذل من يرفع الظلم كػلكم ابلعدؿ عنهم
ر، كانوا يبعثوف بدعاة إذل سلتلف أضلاء بدأ العباسيوف بتشكيل الدكلة العباسية ابلس

الدكلة اإلسالمية للتشهًن ابلدكلة اْلموية، كانتقادىا يبٌن عيوهبا ، كدعوة الناس إذل 
 حاجتهم إذل الغيًناخلالفة إذل آؿ البيت الكراـ

كمن أبرز الدعاة الذين ساعلوا يف قياـ الدكلة العباسية أبو السادل اخلراساين كقحطبة بن 
 شبيب

قد هنضت الدكلة العباسية اقتصادية كاجتماعية كسياسية فانتشرت حركة التصنيف، 
 كتنظيم العلـو اإلسالمية، كالرتصبة من اللغات اْلجنبية كغًنىا

قامت الدكلة العباسية بعد سقوط الدكلة اْلموية على يد مركاف بن دمحم آخر خلفاء 
 الراشدين بعد اذلزؽلة يف ادلعركة

العصور قسم ادلؤرخوف عصرالدكلة العباسية إذل العصر الذىيب كعصر  كخالؿ تلك
 التدىور كاإلضلالؿ

سقوط 
الدكلة 

 العباسية 

انتهى العصر الذىيب للدكلة العباسية كبدأ عصر االضلالؿ ك االضلطاط حَت سقوط 
الدكلة العباسية يف خالفة ادلتوكل اب، كاستمر عصر النحطاط حَت سقوط الدكلة 

 ىجرة. 656سية على أيدم التتار سنة العبا
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ثالث من 
أشهر 

اخللفاء 
 الراشدين

اخلليفة أبو 
جعفر 
 ادلنصور

 عبد هللا بن دمحم بن علي امسو
 أبو جعفر الكنية

 ىجرة 95سنة  ًتريخ ادليالد
 احلميمة مكاف ادليالد

 دمحم بن علي بن عبدهللا اسم اْلب
 سالمة الرببرية اسم اْلـ

 عادل يف علم احلديث - نشأتو
 أديب فصيح ملم يف ًتريخ ادللوؾ كالشعر كالنثر-
 ادلؤسس احلقيقي للدكلة العباسية-

 يهتم بشؤكف مصلحة الدكلة
 سن السياسة الدينية-

كرعا كزاىدا ًترؾ اللهو كاللعب كالرتؼ كامل العقل - أخالقو
 جيد ادلشاركة يف العلم كاْلدب

 دىاء كيقطة كاىتماما شديداشجاعة كحزما كعقال ك -
يف طلوع الفجر من ذم احلجة  ًتريخ الوفاة كفاتو

 ىجرة 158سنة 
  مكة مكاف الوفاة

 سنة 63 عمره عند الوفاة
 سنة 22حوارل  مدة خالفتو

 

اخلليفة  
ىاركف 
 الرشيد

 ىاركف الرشيد بن دمحم ادلهدم بن أبو جعفر ادلنصور امسو
 فرأبو جع الكنية

 ىجرة 149ذكاحلجة سنة  27 ًتريخ ادليالد
 الرم مكاف ادليالد

خيزراف بنت  اسم اْلـ دمحم ادلهدم اسم اْلب
 عطاء
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 قيادة اجليوش-         شب التفقو يف الدين- نشأتو
 شجاع حازما أذؿ أعدائو كضرب عليهم اجلزية-
من ربيع اْلكؿ سنة  14بويع اخلالفة قي يـو اجلمعة، -

 ىجرة 170
يتصف بصفات امودة كالكـر كالتقول كحب العلم - أخالقو

 كالتواضع كرلالسة الصاحلٌن
 زلافظا على الشريعة-
ػلب العلماء كاْلدابء كيعظم حرمات الدين كيبغض -

 اجلداؿ كالكالـ
صبادل اآلخرة سنة  4يف يـو السبت  ًتريخ الوفاة كفاتو

 ىجرة 193
 خراسافطوس )مشهود(،  مكاف الوفاة

 سنة 44 عمره عند الوفاة
 حوارل ثالثة كعشرين سنة كستة أشهر مدة خالفتو

اخلليفة 
 ادلأموف

 

 عبدهللا بن ىاركف بن دمحم ادلهدم امسو
 أبو العباس الكنية

 ىجرة 170 ًتريخ ادليالد
 بغداد مكاف ادليالد

 مراجل اسم اْلـ ىاركف الرشيد اسم اْلب
بويع ابخلالفة كىو يف الرم كظل خبراساف حَت قدـ  - نشأتو

        ىجرة 204ببغداد يف منتصف شهر صفر سنة 
 ظهرت مقدرتو كرجاحو عقلو -
 لٌن كقوة ال يشوهبا ضعف كال عنف -
 أدار اخلالفة حبـز كعـز كحسن تدبًن -
 أخذت بغداد احلركة العلمية كالصناعية -
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 كنشأ على أحسن الرتبية اتصف بصفات امودة - أخالقو
 مسع احلديث عن عدد الكبًن من ادثٌن -
  الفقة كاللغة العربية كالتاريخ      برع يف -
 كاف حافظا للقرآف الكرمي -
 أديبا -شخصيات اخللفاء العبسيٌن    أدلع  -
 كرؽلا يعطى عطاء من ال ؼلاؼ فقرا كال ؼلشى إقالال-

 ىجرة 218 رجب سنة 18 ًتريخ الوفاة كفاتو
 طرسوس مكاف الوفاة

 سنة 48 عمره عند الوفاة
 سنة 20حوارل  مدة خالفتو

 

 

 احلركات العلمية يف عصراخلافاء العباسية
العوامل يف 

نشأة احلركات 
 العلمية

اسم البيت احلكمة أخذ من كلمة "ح ؾ ـ" يراد هبا حكيم - بيت احلكمة
 أك حكمة

 713اسي ىاركف الرشيد يف سنة أسس يف عهد اخلليفة العب-
 ـ.
أمر ىاركف الرشيد إبخراج الكتب كادلخطوطات اليت ربفظ -

يف جدراف قصر اخلالفة لتكوف مكتبة عامة مفتوحة أماـ 
 الدارسٌن كالعلماء كطالب العلم

فتوسعت خزانة الكتب كذلا مرذبموف يتولوف ترصبة الكتب -
 ادلختلفة إذل العربية

ذل البيت للعلم كمركز للبحث العلمي ربولت بيت احلكمة إ -
  كالرتصبة كالتأليف كالنسخ كالتجليد

اجملاالت 
 العلمية

ظهر نوعاف 
 العلماء

ىم الذين يغلب على ثقافتهم النقل 
 كاالستيعاب كيسموف أىل العلم



NOTA USULUDDIN TINGKATAN 4 
 

PANITIA USULUDDIN SMAMAIWP 46 
 

ىم الذين يغلب على ثقافتهم اإلبداع 
 كاإلستنباط كيسموف أىل العقل

حركات 
 التصنيف

 صنفٌن يف ىذا العصر:أشهر ادل
 اإلماـ مالك الذم ألف ادلوطاء-
 ابن إسحاة ادلدين الذم كتب السًنة-
 أبو حنيفة الذم صنف الفقو كالرأم-

تنظيم العلـو 
 اإلسالمية

 ابن احلارث الذمارم- علم القراءات
 ضبزة بن حبيب الزايت-
 أبو عبد الرضبن ادلقرم-

 خارمدمحم بن إمساعيل الب- علم احلديث
 مسلم بن احلجاج القشًنم-
 أبو داكد السجستاين-

 اإلماـ أبو حنيفة- علم الفقو
 اإلماـ مالك-
 اإلماـ الشافعي-

 دمحم بن إسحاؽ علم السًنة
 اخلليل بن أضبد- علم النحو

 سيبويو-
 الفراء-
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الرتصبة من   
اللغات 
 اْلجنبية

ة علـو اذبهت ميوؿ اخلافاء العباسيٌن إذل معرف-
 الفرس كاليوانف

 شجع العلماء على ترصبة كتب العلـو كاآلداب-
 ترجم عبد هللا بن ادلقفع كتاب "كليلة كدمنة"-
 نقل حنٌن بن إسحاؽ كتاب إقليديس-
ترصبوا علـو الفلسفة كالطب كالنجـو -

كالرايضيات كادلوسيقي كادلنطق كالفلك كاجلغرافية 
 كالتاريخ 

 كاحلكم كاْلدب
 مشاىًن ادلرذبمٌن يف اإلسالـ:أربعة من -
 ( حنٌن بن إسحاؽ1
 ( يعقوب الكندم2
 ( اثبت بن قرة احلراين3
 ( عمر بن الفرحاف الطربم4
 

العلـو 
كالتكنولوجيا 
مثل الطب 

كالرايضية 
 كاذلندسة

 أبو بكر دمحم بن زكراي الرازم : احلاكم الطب
 ابن سينا: القانوف يف الطب كالشفاء

سم الزىراكم، ابن زىر، أبو الصيدلية: أبو القا
 قريش عيسى الصيدالين

 دمحم بن موسى اخلوارزمي الرايضيات
 أبو بكر الكرخي

 أبو الرػلاف دمحم بن أضبد البًنكين الفلك
 موسى اإلبراىيم الفرم

 البطاين
 كتاب إقليديس-  كتاب أبقراط يف الطب- اذلندسة
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 من أشهر جهابذة علماء ادلسلمٌن
 اإلماـ

 الشافعي
التعريف 

 بو
 االسم: ىو ابو هللا دمحم بن ادريس بن العابس

 اللقب: االماـ الشافعي/انصر السنة
 ق150ًتريخ ادليالد: سنة 

 مكاف ادليالد: يف الغزة, فلسطٌن
 اجملالت: الفقة

 ( تويف ابوه كىو ابن سنتٌن, فعادت بو امو اذل مكة يف شعب احليف.1 نشأتو
 سنٌن7اف الكرمي عندما كاف يبلغ من عمره ( حفظ الشافعي القر 2
 ( كقد خرج الشافعي يف شبابو اذل بوادم ىذيل كاقاـ بينهم سنٌن 3
 ( كاخذ منهم اللغة كالشعر كحفظهما, كاالشعار كاالنساب كاايـ العرب4
 

 ( عرؼ الشافعي برفعة خلقو, فلم تعرؼ لو صبوة يف شباب كالكهولة1 صفاتو
 كاقبالو على كتاب هللا تعاذل ( عرؼ بتقواه كعبادتو2
, كؼلتمو اايـ رمضاف مرتٌن اليـو 3 (فقد كاف ؼلتم القراف مرة كل يـو

 الواحد
 ( كاف الشافعي راميا ماىرا كشاعرا فصيحا4
( لقد شغل الشافعي الناس بعلمو كعقلو, ككاف متواضعا مع كثرة علمو 5

 كتنوعو
 عةاالئمة االربعة عند اىل السنة كاجلما 3 شهرتو

 كمن اشهر ادلصنفات لالماـ الشافعي:
 ( كتاب الرسالة1
 ( كتاب االـ2
 ( كتاب اختالؼ االحاديث3
 ( كتاب احكاـ القراف4
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يف ليلة اجلمعة, بعد العشاء االخرة بعدما صلى ادلغرب اخر يـو من رجب  كفاتو
 عاما, كدفن يف مصر 50ق, كقد بلغ من العمر اربعة ك 204سنة 

لشافعي : حفظت القرآف كأان ابن سبع. كقرأت ادلوطأ كأان ابن عشر يقوؿ اإلماـ ا
 سنٌن كأقمت  يف بطوف العرب عشرين سنة آخذ أشعارىا كلغاهتا". 

 

التعريف  اإلماـ احلنبلي
 بو

 االسم: ابو عبد هللا اضبد بن دمحم بن حنبل
 ق164ًتريخ ادليالد: سنة 

 مكاف ادليالد: يف بغداد, العراؽ
 قة, احلديث, العقيدةاجملالت: الف

 
( اف االماـ اضبد يلقي زلنة عظيمة يف عهده كمنها القي القبض عليو 1 نشأتو

 ليؤخذ اذل اخلليفة ادلاموف
من سبب القبض ىو اف اخلليفة ادلاموف امره اف يقوؿ ابف القراف ( 2 

 سللوؽ كلكن االماـ اضبد دل يوافق
توذل اخلالفة الواسق, كىو شهرا. كدلا  28كقد ظل االماـ زلبوساطيلة ( 3

ابو جعفر ىاركف بن ادلعتصم, امر االماـ اف ؼلتفي, فاختفى اذل اف تويف 
 .الواسق

كحٌن كصل ادلتوكل ابن الواسق اذل السلطة, خالف ما كاف عليو ( 4
ادلاموف كادلعتصم كالواسق من االعتقاد خبلف القراف, كهنى عن اجلدؿ يف 

 .ذلك
اضبد ابن حنبل, كارسل اليو العطااي, كلكن االماـ ( كاكـر ادلتوكل االماـ 5

 رفض قبوؿ عطااي اخلليفة.
 معرفا ابالخالؽ احلسنة كالصرب كالتواضع كالتسامح كالوارع كالزىد( 1 صفاتو

 اشتهر بقوة احلفظ كغزارة العلم( 2
 فقد كاف كثًن التعبد يف زلراب العلم كزلراب الصالة( 3
 َت يف اايـ زلنةىو معركؼ دبداكمة الصـو ح( 4
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اجلمع بٌن الفقر كاجلود كعزة النفس كاالابء, بٌن الغفو كاحتماؿ ( 5
 ليت يتحمل ما يتحمل يف طلب العلماالذل, كىي ا

 اربع االئمة االربعة عند اىل السنة كاجلماعة شهرتو
 :كلالماـ احلنبلي مؤلفات كثًنة كمنها

 كتاب ادلسند (1
 كتاب الناسخ كادلنسوخ (2
 كتاب العلل (3
 تاب السنن يف الفقةك (4

سنة. كقد اجتمع الناس يـو  66ق, كىو ابن 241يـو اجلمعة سنة  كفاتو
 جنازةه حَت مالكا الشوارع. كقد دفن االماـ اضبد بن حنبل يف بغداد

 

 

 

 

 

التعريف  الفرايب
 بو

 ابو نصر بن دمحم بن اكزلغاالسم : 
 الفرايب/ادلعلم الثايناللقب : 

 قًِٖٓتريخ ادليالد : 
 مدينة فاراب، كذلذ اشتهر ابمسوادليالد :   مكاف

 الفلسفة، ميتافيزقيا، ادلنطق، موسيقي، االخالؽاجملاالت : 
 ( نشا الفاريب يف مزرعة ؽلتلكو ابوه عن جدهُ نشأتو

( كحفظ دمحم القراف يف مسجد اقليم فاراب كدرس فيو الفقة كاحلديث ِ
 كالتفسًن كدرس يف الكتاب الرايضيات كغًنىا

كاتقن قراءة اللغة العربية ككتاهبا كلكن دل للعلم ساعيا للثقافة يف شَت ( ّ
 رلاالهتا

( كاف دمحم يتحدث بثالثة لغات يف صغره الفارسية لغة اجداده كالرتكية ْ
 لغة موطنو كالعربية لغة ثقافتو

 (يعترب الفرايب بقلب ادلعلم الثاين بعد ارسطوٓ
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 فيلسوفا مسلما مبدعا( كاف عادلا مسلما مبتكرا ك ُ صفاتو
 ( كاف الفرايب فيلسوفا كامال كاماما فضالِ
 ( قد اتقن العلـو احلكمية كبرع يف العلـو الرايضيةّ

 (كتاب اجلمع بٌن رايي احلكيمٌنُ شهرتو
 ( كتاب العقل كادلعقوؿِ
 ( كتاب الواحد كالواحدةّ
 ( كتاب اراء اىل ادلدينة الفضلةْ
 يف ابغراضها( كتاب احصاء العلـو كالتعر ٓ

ق، كانو قد دفن بظاىر دمشق ّّٗقد توايف بدمشق يف شهر رجب سنة  كفاتو
 خارج الباب الصغًن

 

التعريف  ابن سينا
 بو

 االسم : ابو علي احلسٌن بن هللا بن احلسن
 اللقب : ابن سينا

 ق 370ًتريخ ادليالد : سنة 
 مكاف ادليالد : يف قرية أفشنة,خبارل

 لفلسفةاجملاالت : الطب ك ا
قد اشتهر يف علمو الكبًن كالواسع يف رلاؿ الطب كالفلسفة كاشتغل  (1 نشأتو

 هبما.
كاف ك ال زاؿ يعد أنو من اْلكائل بل حَت أكؿ من كتب عن الطب ك  (2

 علمو.
عاش ابن سينا يف أكاخر القرف الرابع اذلجرم ك بداية القرف اخلامس  (3

تعليمو يف سنوات تشكلو اْلكذل أكبكستاف كتلقى  من اذلجرة,كقد نشأ يف
 على يد أبيو.

كاف ابن سينا حافظا للقرآف مثلما حفظ الكثًن من القصائد العربية ك  (4
غًنىا من اْلعماؿ اْلدبية.كىكذا حصل معرفة معمقة يف علـو الطب ك 

 الشريعة كالغيبيات.
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 عادلا ك فيلسوفا ك شاعرا - صفاتو 
ىبتو الفذة ك عبقريتو يف تعلم القرآف ك متوقد الذكاء,حيث أنو سبيز دبو  -

 اْلدب يف سن العشرة من عمره.
 تعلم حساب اذلند,ك عمل ابلفقة. -
 كثًن القراءة اذ كاف يعلم نفسو ك يثفقها ابلقراءة.  -
 سابق لعصره يف الكثًن من اجملاالت الفكرية. -
 شارؾ يف صنع هنضتو العلمية كاحلضارية -

 الطب (كتاب القانوف يف1 شهرتو
 (كتاب الشفاء2
 (سلتصر اقلديس يف الرايضيات3
 (مقالة جوامع يف علم ادلوسيقى4

 ق يف السن كاخلمسٌن من عمره كدفن يف علداف,ايراف.428يونيو  كفاتو
 

التعريف  اخلوارزمي
 بو

 االسم : أبو عبد هللا دمحم بن موسى اخلوارزمي
 اللقب : اخلوارزمي

 ق 163ًتريخ ادليالد : تقريبا سنة 
)أكزابكستاف(  مكاف ادليالد : يف خوارـز

 اجملالت : رايضيات ك فلك ك جغرفيا
 ( عاش اخلوارزمي كل حياتو يف بغداد يف زمن العباسيٌن1 نشأتو

 ( من علماء الرايضيات الكبار ك اجلغرافيا كرسم اخلرائط2
( لقب ِبيب الرايضيات ْلنو قد بٌن للناس مسائل اجلرب ك أدخل الصفر 3
 اْلرقاـ اذلندية فيهاك 
( يف كتابو عن احلساب ابْلرقاـ اذلندية,قدـ اخلوارزمي احلساب ابْلعداد 4

 العشرية ك أدخل الصفر من اذلندية يف نظاـ اْلعداد العريب
أهنى علمو بكتابة الكتاب "ادلختصر يف حساب اجلرب  830( يف سنة 5

 ك ادلقابلة"
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 اعادلا ك عاقال ك ماىرا ك مبدع - صفاتو
 ينشر كل أعمالو بللغة العربية -
 كاف كاحدا من الرجاؿ ادلثقفٌن الذين عملوا يف دار احلكمة  -
يف بيت احلكمة طور اجلوارزمي من الفكر الياضي,لذا يعترب اجلرب ك  -

 ادلقابلة تتخوارزمي
 (كتاب اجلرب ك ادلقابلة1 شهرتو

 (كتاب الرخامة2
 (كتاب الزيج اْلكؿ3
 سطرالب(كتاب العمل ابال4

 ق , يف بغداد العراؽ232 كفاتو
 

التعريف   اجلزرم
 بو

 االسم : ىو بديع الزمن أبو العز بن إمساعيل بن الرزاز اجلزرم
  اللقب : اجلزرم
 قًِّٓتريخ ادليالد : 

مكاف ادليالد : يف جزيرة ابن عمر يف مشاؿ سوراي حاليا كمنها جاء لقبو 
 اجلزرم

 نيكية كاالخرتاعاجملاالت : اذلندسة ك ادليكا
( يعترب اجلزرم من احد أعظم اندسٌن ك ادلكانيكيٌن كادلخرت عٌن يف ُ نشأتو

 التاريخ
( أحد اْلعالـ الذم أسس النهضة العلمية يف احلضارة العربية اإلسالمية ِ

 يف ذلك العصر الذىيب كىو ادلهندس العريب ادلسلم
يب مث انتقلت ىذه النهضة ( ككاف علم اجلزرم أساسنا لنهضة العادل العر ّ

  إرل أكركاب
( إف علماء الغرب قد اعرتفوا أف كثًن من تصاميم اآلالت اليت اخرتعها ْ

 اجلزرم قد نقلت إذل أكركاب
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ا ك متخلًٌقا خبلق حسن  - صفاتو ا ك رلتهدن
ن
  كاف اجلزرم عادل

كاف اجلزرم غلمع بٌن العلم ك العمل ك التَّحريض عليو كؽلٌثل ك صفو   -
 الت كصف مهندس ىخرتع مبدع عادل ابلعلـو النَّظرية كالعلميةلَّل

كىو من  ( مؤلف "اجلامع بٌن العلم ك العمل النافع يف صناعة احليل" ُ شهرتو
 أىم كتب اجلزرم

 " ( مؤلف "كتاب يف معرفة احليل اذلندًسيَّةِ
( يعد الكتاب أركع ما كتب يف القركف الوسطى عن اآلالت ادليكانيكية ّ
 اذليدركليكيةك 
( قد أهبرت اخرتاعاتو ادلهندسٌن على مر العصور ككتبو مرتصبة إذل عدة ْ

 لغات
 عمره سبعٌن سنة يف العصر العباسي ق . ككاف َِٔتويف اجلزرم سنة  كفاتو
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 اَبُب اأَلخاَلِق والتََّصوُّفِ 
 آداب الزفاؼ

 ت العركس إبقامة حفل.زًفىاؼه ىو إعالف عن انتقاؿ العركس إذل بي تعريف
قاؿ هللا تعاذل :﴿كىمىٍن ءىايٰىًتًو ٰٓۧ أىٍف خىلىقى لىكمي مًٌٍن أىنفيسىكيٍم أىٍزكٰىجان لًٌتىٍسكينػيوٰٓا۞ إًلىٍيهاى كىجىعىلى  الٌدليل

ىيٰىتو لًٌقىٍوـو يػىتػىفىٍكريكفى ﴾  نىكيٍم مَّوىدَّةن كىرىضٍبىةن ۚ ًإٍف ًِف ذٰىًلًك ْلى  بػىيػٍ
 (َّ:ُِ)سورة الرـك 

يػٍرى النًٌكىاًح أىٍيسىريهي.ملسو هيلع هللا ىلص : عىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمًر قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اّللًَّ   خى
 )ركاه ابن حباف(                                                                  

  إقامة كليمة العركس ُ آدىابي الزًفىاؼً 
 .أىٍك دلٍى كىلىٍو ًبشىاةو ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى رل النَّيبُّ  قىاؿى عىٍبدي الرَّضٍبىًن ٍبني عىٍوؼو :

 )ركاه البخارم(                                                              
 كجوب إجابة الٌدعوة  ِ

ًإذىا ديًعيى أىحىديكيٍم ًإذلى اٍلوىلًٍيمىًة ملسو هيلع هللا ىلص : ػلب على من دعي إليها أف ػلضرىا لقوؿ النَّيب
 )ركاه البخارم(                                                       فػىٍليىٍأهًتىا.

 صالة الزَّجٌن معنا ّ
    ًإذىا دىخىلى أىٍىليكى فىصىلًٌ رىٍكعىتػىٌٍنً.ملسو هيلع هللا ىلص : يستحب ذلما يصليا ركعتٌن معنا. قاؿ النَّيبُّ 

 )ركاه ابن أيب شيبة(  
 كضع اليد رأس الزَّكجة كالدُّعاء ذلا  ْ

أف يضع يده على مقدمة رأسها عنو البناء هبا أك قبل ذلك.كأف يسمي اّللَّ  ينبغي
بػىٍلتػىهىا  يػٍرى مىا جى تبارؾ كتعاذل كيدعو ذلا ابلربكة.   فقاؿ : "اللَّهيمَّ ًإيٌنً أىٍسأىليكى خىًٍنًٌىىا كىخى

بػىٍلتػىهىا عىلىٍيًو".   ٬عىلىٍيوً                                                                        )ركاه أبو داكد(                                                                                                                    كىأىعيوذيًبكى ًمٍن شىرًٌىىا كىًمٍن شىرًٌ مىا جى
 الدُّعاء قبل اجلماع ٓ

نًًٌب الشٍَّيطىافى مىا  ينبغي لو أف يقوؿ حٌن أييت أىلو. نىا الشٍَّيطىافى كىجى نًٌبػٍ فليقل: "اللَّهيمَّ جى
تػىنىا.  رىزىقػٍ
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 توضؤ اجلنب قبل النَّـو  ٔ  
ـى، ملسو هيلع هللا ىلص : فال يناماف جنٌن إالَّ توضآ. عىٍن عىاًئشىةى  ، قىالىٍت : كىافى النَّيبُّ  ًإذىا أىرىادى أىٍف يػىنىا

، غىسىلى فػىٍرجىوي، كىتػىوى   ضَّأى لًلصَّالىًة.                 )ركاه البخارم( كىىيوى جينيبه
 ربرمي إتياف احلائض  ٕ

كػلـر عليو أف أيتيها حيضها، لقولو تبارؾ كتعاذل : ﴿ كىيىٍسئػىليونىكى عىٍن ٱٍلمىًحيًض ۖ قيٍل 
            ... اخل﴾ ۖىيوى أىذنل فىٱٍعتىزًليواٍ ٱلنًٌسىآءى ًِف ٱٍلمىًحيًض كىالى تػىٍقرىبيوىينَّ حََّتَّ يىٍطهيٍرفى 

 (ِ:ِِِ)سورة البقرة     
 

أىعلىًٌيَّةي اتًٌبىاًع 
السينًَّة يف 

 الزًٌفىاؼً 

اعتنت الشَّريعة اإلسالمية ما يتعلَّق ابلزًٌفاؼ، إذ ىو من ادلرسلٌن، كبيَّنت عنو 
 النَّصوص الكثًنة يف القرآف الكرمي كالسُّنَّة النَّبويَّة مبيَّنة،

َّ على عباده بنعمة الزَّكاج كما  يتضمَّنو من السَّكينة كادلودَّة إفَّ اّللَّ  ُ  تعاذل امنتى
 كالرَّضبة، بقولو تعاذل :

قاؿ هللا تعاذل :﴿كىمىٍن ءىايٰىًتًو ٰٓۧ أىٍف خىلىقى لىكمي مًٌٍن أىنفيسىكيٍم أىٍزكٰىجان لًٌتىٍسكينػيوٰٓا۞ إًلىٍيهاى كىجىعىلى 
نىكيٍم مَّوىدَّةن كىرىضٍبىةن ۚ  ىيٰىتو لًٌقىٍوـو يػىتػىفىٍكريكفى ﴾  بػىيػٍ  ًإٍف ًِف ذٰىًلًك ْلى

 (َّ:ُِ)سورة الرـك 
إفَّ أسس اختيار الزكجة مبينة على ضوء السُّنَّة النَّبويَّة ادلطهَّرة . فهو غلب أف يقـو  ِ

 اختيار ادلرأة على أسس الدًٌين أكَّال.
اذًلىا كىحًلىسىًبهىا كىصبىىاذًلىا ملسو هيلع هللا ىلص ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى : قىاؿى النَّيبُّ عىٍن أىيب  ٍرأىةي ًْلىٍربىعو : ًلمى : تػيٍنكىحي اٍلمى

                   . اًت الدًٌيًن، تىرًبىٍت يىدىاؾى  )ركاه البخارم( كىًلًديًنهىا، فىاٍظفىٍر ًبذى
 النكاح من العبادة كالربكة عند اّللَّ تعاذل، بقولو: ّ

و كَّا۟جعى۟لنىا لً۟لميتًَّقٌ۟نى ﴿كىالًَّذ۟ينى يػىقي۟ولي۟وفى رىبػَّنى  ا ىى۟ب لىػنىا ًم۟ن أى۟زكىاًجنىا كىذيرًٌيًٌٰتنىا قػيرَّةى اى۟عٌني
 (ِٓ:ْٕ﴾ )سورة الفرقاف  ًإمىامنا

 :ما يستحب دلن حضر كليمة العريس الدُّعاء لصاحبو ابخلًن كالربكة
نىكيمىا يف  رىؾى عىلىٍيكى كىصبىىعى بػىيػٍ رىؾى اّللَّي لىكى كىابى  خىًٍنو . )ركاه أبو داكد( ابى
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 آدىابي اٍلميعىاًشرىًة الزٍَّكًجيَّةً 
دؽ كاْلمانة. - مفهـو  ادلعاشرة الزكجية ىي عالقة قائمة على اٌبة كالصًٌ

فإٌف حياة اْلسرة ادلسلمة تقـو على احلبًٌ كادلودَّة كالرَّضبة كالتَّشاكر كاخلوؼ من اّللَّ  -
 هاكف يف احلقوؽ اْلسرية .من اخليانة الزَّكجية أك التَّ 

 : إٌف ادلعاشرة الزَّكجيَّة الَّيت أرادىا اّللَّ تعاذل ىي ما ذكرىا يف كتابو العظيم الٌدليل
بيوا بًبػىعٍ  ا ۖ كىالى تػىٍعضيليوىينَّ لًتىٍذىى لُّ لىكيٍم أىٍف تىرًثيوا النًٌسىاءى كىٍرىن ا الًَّذينى آمىنيوا الى ػلًى أىيػُّهى ًض ﴿َيى

تي  ًٍتٌنى بًفىاًحشىةو ميبػىيًٌنىةو ۚ كىعىاًشريكىينَّ اًبٍلمىٍعريكًؼ ۚ فىًإٍف كىرًٍىتيميوىينَّ مىا آتػىيػٍ ميوىينَّ ًإالَّ أىٍف أيى
ئنا كىغلىٍعىلى اّللَّي ًفيوً  يػٍ يػٍرنا كىًثًننا﴾        فػىعىسىٰى أىٍف تىٍكرىىيوا شى  (ْ:ُٗ)سورة النساءخى

 كلُّ إنساف راع كمسؤكؿ عن رعيتو التذكرة
ٍعتي رىسيوؿ اّللَّ عى  : مسًى يػىقيوؿي : كيلُّكيٍم رىاعى،كىكيلُّكيٍم ملسو هيلع هللا ىلص ٍن عىٍبًد اّللًٌ ٍبًن عيمىرى ، يػىقيوؿي

ىٍرأىةى رىاًعيىةه يف بػىٍيتً 
ـي رىاعى يف أىٍىًلًو كىىيوى ميٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، كىادل  ميٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتًو، اإًلمىا

 )سورة البخارم(       ٍن رىًعيًَّتهىا.                زىٍكًجهىا كىمىٍسئيولىةه عى 
آداب 

مىعى   الزَّكًج َّ
ًتوً   زىٍكجى

أف يعاشرىا ابدلعركؼ، فيعمها إذا طعمى كيكسوىا إذا اكتسى كيؤدًٌهبا إذا خاؼ 
 نشوزىا.

أف يلزمها بتعاليم اإلسالـ كآدابو كأف أيخذىا بذلك أخذا، فينعها أف تسفر أك تتربج 
 بينها كبٌن االختالط بغًن زلارمها من الٌرًجاؿ.  كػلوؿ 

أف يعدؿ بينها كبٌن ضرَّهتا،إف كاف ذلا ضرَّةه يعدؿ بينهما يف الطَّعاـ كالشَّراب كاللًٌباس 
 كالسَّكن كادلبيت يف الفراش

 أف ال يفشي سرَّىا كأالَّ يذكر عيبنا فيها.
آداب الزَّكجة  

 مع  زكجها
 طاعتو يف غًن معصية 

قىاؿى : الى طىاعىةى يف مىٍعًصيىةو، ًإظلَّىا الطىاعىةي يف اٍلمىٍعريكًؼ.)ركاه ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن عىًليٌو : أىفَّ النَّيبَّ 
 البخارم(

سائر شؤكف منزلة، لقولو صيانة عرض الزَّكج كاافظة على شرفو كرعاية مالو ككلده ك 
يْ ﴿تعاذل : َغ ْل اٌت ِل َظ اِف اٌت َح َت اِن َاُت َق احِل الصَّ َظ اّللَُّ َف ِف َا َح                                                            ﴾ ...الـخ ِب ِِب

 (ْ:ّْ)سورة النساء 
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 لزـك بيت زكجها فال زبرج منو إالَّ إبذنو كرضاه، لقولو تعاذل:
يَِّة اأْلُوَلى ﴿ ِل َاِه رَُّج اجْل بـَ َن تـَ رَّْج بـَ ُكنَّ َواَل تـَ وِت ُي ْرَن ِِف بـُ ...الػخ ﴾                  ۖ   َوقـَ

 (ّّ:ّّ)سورة اْلحزاب 
 أف ال ادلرأة يف بيت زكجها ْلحد إالَّ إبذنو.

ٍرأىةي يف بػىٍيًت زىٍكًجهىا كىىيوى ملسو هيلع هللا ىلص : عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  قىاؿى :كىقىاؿى رىسيوؿي اّللًَّ  ٍ ذىًف اٍلمى الى أتى
 )ركاه ابن حباف(شىاًىده ًإالَّ إبًًٍذنًًو.                        

 

دً   آدىابي تػىٍربًيًة اْلىٍكالى
ًإفَّ مفهـو تربية اْلكالد ىو فرع من تربية الفرد الَّذم يسعى اإلسالـ إلعداده كتكوينو  مفهـو

 ليكوف عضونا انفعنا كإنساانن صاحلنا يف احلياة.
مْ ﴿ الٌدليل يُك ِل ْه ْم َوَأ ُك َس ُف نـْ وا َأ وا ُق ُن يَن آَم ا الَِّذ َه يّـُ ا النَّاُس  ََي َأ َه وُد ًرا َوُق ََن

ْم  َرُه َم ا َأ ُصوَن اّللََّ َم ْع اٌد اَل يـَ َد ٌظ ِش اَل ٌة ِغ َك ِئ اَل ا َم َه يـْ َل اَرُة َع َواحْلَِج
ُروَن﴾ ا يـُْؤَم وَن َم ُل َع ْف  َويـَ

 (ٔ: ٔٔ)سورة التحرمي 
ٍطرًًة، فىأىبػىوىاهي يػيهىوًٌدىانًًو،أىٍك كيلُّ مىٍوليودو ييولىدي عىلىى الفً ملسو هيلع هللا ىلص عن  أىيب ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى :قىاؿى النَّيبُّ 

رىانًًو، أىٍك ؽليىجًٌسىانًًو.                                        )ركاه البخارم(  يػينىصًٌ
طرؽ تربية 

 اْلكالد
 

 تربية الولد ابلقدكة -ُ
ة تربية اْلطفاؿ ابلقدكة تكوف بقدكة اْلبوين كقدكة الرفقة الصَّاحلة كقدكة ادلعلمة كقدك 

 ملسو هيلع هللا ىلص.اْلخ اْلكرب كربط بصاحب القدكة العظيم رسولنا 
بية ابدلوعظة  -ِ  الرتَّ

إفَّ القرآف الكرمي مليء ابآلايت الَّيت تتَّخذ أسلوب الوعظ أساسنا دلنهح الدَّعوة 
 كطريقنا إذل الوصوؿ اإلصالح اْلفراد.

 تربية الولد ابلعادة السليمة  -ّ
بية كع امل البيئة مع الفطرة السَّليمة ادلولود هبا، فإفَّ ذلك لو إذا توفر للولد عامة الرتَّ

تيب ابلعادة تكوف ابلتَّقليد كالتَّعويد.  أثر طيب كنشأة صحيحة كالرتَّ
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الولد إنساف كطاىر، غلبي ابْلعماؿ اجليدة كادلفيدة. فلهذا غلب على الولدين تعليمة ابْلعماؿ 
دؽ كابَّة كالعدالة كالعفو كحبًٌ اخلًن،ككذلك ادلسائل كالتَّوحيد  احلسنة كاْلمور اْلخالقية كالصًٌ

ياـ كالضوء كغًن ذلك.  كالنُّبوَّة كالصَّالة كالصًٌ
 

فىاتي اٍلمىٍحميٍودىةي كىاٍلمىٍذميٍومىةي   الصًٌ
ىي إف كاف ما يصدر عنها اْلفعاؿ احلسنة، كانت اذليئة خلقنا  الصفات امودة تعريف

 حسننا.
كالعدؿ كاْلمانة كحسن الظن كبغًن  مثل: الصدؽ كاإلخالص

 ذلك.
ىي إف كاف ما يصدر منها اْلفعاؿ القبيحة، مسًٌيت اذليئة الَّيت  الصفات ادلذمومة

 ىي مصدر ذلك خلقنا سيئنا، فاإلسالـ ينهى عن مذمومها.
 مثل : الكذب كالرًٌايء كالظُّلم كاخليانة كسوء الظن كبغًن ذلك

ليتم ىذا البناء، فيكتمل ملسو هيلع هللا ىلص يَّده اْلنبياء، كبعث النَّيب فكأف مكارـى اْلخالؽ بناء ش
 ، بقولو تعاذل :ملسو هيلع هللا ىلصصرح مكاـر اْلخالؽ بًبعثبو 

ِظيٍم﴿ ٍق َع ُل ىى ُخ َل َع نََّك َل  (ْ:ٖٔ )سورة القلم﴾َوِإ
إٌف اإلسالـ على ادلسلم أف يعرؼ الصفات امودة كادلذمومة مثل أف يعود لساف  الٌدليل

 يبة كالقوؿ احلسن اجلميلادلسلم على الكلمة الط
ْم ﴿ قاؿ اّللَّ تعاذل :  ُك َل اّللَُّ َل َع ُم الَِِّت َج ُك َواَل ْم اَء َأ َه َف وا السُّ ْؤُت َواَل تـُ

ُروًفا ْع ْواًل َم ُْم قـَ وا ََل وُل ْم َوُق وُه ُس ا َواْك يَه ْم ِف وُه ا َواْرُزُق اًم َي  ﴾ِق
 ( ْ:ٓ)سورة النساء

نػيهيٍم خيليقنا. ملسو هيلع هللا ىلص : رىسيوؿي اّللًَّ  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى : قىاؿى   أىٍكمىلي اٍلميٍؤًمًنٌنى ًإؽلىاانن أىٍحسى
 )ركاه أبو داكد (

إفَّ احلياءى من اْلعماؿ الصَّاحلة يدؿُّ على اإلؽلاف. كالعمل الصَّاحل يزيد اإلؽلاف، فػىعىٍن 
ؽٍلىافي بىٍضعه كىًستُّ ملسو هيلع هللا ىلص أىيب ىيرىيٍػرىة، عىن النَّيبًٌ  ؽلىاًف.  قىاؿى : اإٍلً وفى شيٍعبىةن، كىاحلٍىيىاءي شيٍعبىةه ًمنى اإٍلً

 )ركاه البخارم( 
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 منزلة يف التَّخلق ابْلخالؽ امودة كادلذمومة
 اْلخالؽ ادلذمومة اْلخالؽ امودة

- .  حسن اخللق أحب إذل اّللَّ
جعل اّللَّ اْلخالؽ احلميدة مناط الثواب يف  -

 الدنيا كاآلخرة.
ح ًكفَّة  إف حسن اخللق - من أكثر ما يرجًٌ

 احلسنات كيثقل بو موازين اْلعماؿ يـو احلساب.
يكـر ادلرء يف التخلق ابْلخالؽ امودة إكرامنا  -

 كشرفنا لدل اجملتمع

سوء اخللق يكوف مكركىا شلىٍقيوًتن عند اّللَّ  -
 تعاذل. 

جعل اّللَّ اْلخالؽ الذَّميمة مناط العقاب يف   -
نيا كاآلخرة.  الدُّ

إف سوء يف التخلق ابْلخالؽ ادلذمومة إكراىنا  -
 كغضبنا لدل اجملتمع.

 
 

 

 الصًٌفىاتي اٍلمىٍحميٍودىةي 
ٍدؽي  ، كِبنَّو القوؿ ادلطابق للواقع كاحلقيقة. الصًٌ دؽ ِبنَّو قوؿ احلقًٌ  يعرؼ الصًٌ

 مثل : الصدؽ يف الكالـ   
 : الوفاء ابلعهد       
 لعىلىنً : الصدقة يف الًسرًٌ كا       

ِقنيَ ﴿قاؿ اّللَّ :  اِد َع الصَّ وا َم وُن وا اّللََّ وَُك ُق وا اتَـّ ُن يَن آَم ا الَِّذ َه يّـُ     ﴾ََي َأ
 (ُُٗ: ٗ)سورة التوبة 

. اإٍلًٍخالىصي   يعين صدؽ العبد يف توٌجًهو إذل اّللَّ اعتقادنا كعمالن
ت رقابيةو كبدكهنا، مثل : إتقاف العمل كأداؤه إبحسافو أم إصلازه كامال مع كجود جػها
 فادلػخلص شػخصه يصدر من داخلو فعل اخلًن بدكف رايء كسػمعة.

ػًمٍعتي رىسيوؿى اّللَّ  ػاؿي اًبلنًٌػيَّػاًت،كىًإنَّػمػىا ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن عيػمىرى ٍبًن اخلٍىػطَّابى قىاؿى : سى ػىا اْلىٍعػمى يىػقيوؿي :ًإظلَّ
ػانىٍت ىػًٍجرىتيوي إً  ػا، أىٍك ًإذلى اٍمرىأىةو يػىٍنًكحيهىا، فىًهٍجرىتيوي ًإذلى ًلكيػلًٌ مىا نػىوىل، فىمىٍن كى ذلى دينٍػيىا ييًصيبيػهى

 مىا ىىاجىرى إًلىٍيًو.         )ركاه البخارم(    
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 كضع الشيء يف موضعو الػمختص بو. اٍلعىٍدؿي 
مثل : العدؿ بٌن الزَّكجات، حيث يػجب على الزَّكج أف يعدؿ بٌن الزكجاتو ابلنَّفقة 

عامل كادلسكٌن كادلأ كل كحَتَّ العالقػة الزكجٌن سواء تفػاكتت الزكجات ابحلالة كالتَّ 
 الػمػادية أك النسب أك الػجمػاؿ أك الدين.

ِن  ﴿  ىى َع َه نـْ ْرََبى َويـَ ُق اِء ِذي اْل يَت اِن َوِإ َس ْح ِل َواإْلِ ْد َع ْل ُر اِب نَّ اّللََّ أَيُْم ِإ
ِي ۚ  ْغ بـَ ِر َواْل َك ْن ُم اِء َواْل َش ْح َف ُرونَ اْل َذكَّ ْم َت لَُّك َع ْم َل ُك ُظ ِع            ﴾  َي

 (۰:۰ٔٗ)سورة النحل 
حفظ اْلمر أك الشيء كعدـ تضييعو أك خيانتو، كىي كٌل ما غلب على اإلنساف حفظو   اٍْلىمىانىةي 

 كحقوؽ اآلخرين.
، كالزَّكاة على أتػم ك   جو.مثل: أداء العبادات اليت فرضها اّللَّ تعاذل كالصَّالة، كالصَّـو

ػٍن الى أىمىانىةى لىوي، ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى : مىا خىطىبػىنىا نىيبُّ اّللَّ  ًإالَّ قىاؿى : الى ًإؽلػىافى لًػمى
عىٍهدى لىػوي.          )ركاه أضبد(  كىالى ًديػنى لػًمىٍن الى

حيٍسني 
 الظَّنًٌ 

 شعور يسكن قلب كإمَّا أف يكوف ّللَّ أك من العبد للعبد
 مثل : حسن الظَّنًٌ ابّللَّ يكوف بفعل الطاعات كترؾ الػمػنكرات.

مٍثه قاؿ اّللَّ :﴿  فَّ بػىٍعضى الظَّنًٌ ًإ نى الظَّنًٌ ًإ ًننا ًم ًث بيوا كى تىًن نيوا اٍج ينى آمى ا الًَّذ  ايى أىيػُّهى
 (ْٗ:۰ِ)سورة احلجرات﴾ ...الػخ َۖ 

ملسو هيلع هللا ىلص ن يسعوف ليكونوا قدكة حسن، كنبيُّنا دمحم اإلسالـ دين القدكة. كأصحاب اذلمم العالية ىم الَّذي
ٌة﴾﴿جعىلو اّللَّ لنا أسوة كقدكة، كما قاؿ اّللَّ تعاذل : َن َس َوٌة َح ْس وِل اّللَِّ ُأ ْم ِِف َرُس ُك اَن َل ْد َك َق                َل

 (ّّ:ُِ)سورة اْلحزاب
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 الًصفىاتي اٍلمىٍذميٍومىةي 
 ا ىو عليو.اإلخيار عن الشيء بػخالؼ م اٍلًكٍذبي 

 مثل : إذا تػحدَّث اإلنساف فكذب 
 : إنكػار حقوؽ الغًن عػمدا     
 : إنكػار الػدَّين على نفسو     

قىاؿى آيىةي اٍلمينىاًفًق ثىالىثه ًإذىا حىدَّثى كىذىبى ، كىًإذىا كىعىدى  –ملسو هيلع هللا ىلصعىٍن أىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النًَّبًٌ 
نى خىافى.    )ركاه البخارم(         أىٍخلىفى ، كىًإذىا اٍؤسبًي

،كإنَّػمػا يكوف قصده أف يراه الناس  الرًٌيىػاء يعمل ادلسلم عمالن ال يػىٍقصد منو كجو اّللَّ
 كيػمتدحوه كيثنوا عليو.

 مثل : يصلي الػمػرء لًناه كيقولوا إف ىذا رجل صالػح مواظب على الصَّالة.
َصلِّنَي :﴿ قاؿ اّللَّ  ُم ْل ٌل ِل َوْي ينَ فـَ اُهوَن  الَِّذ هِتِْم َس اَل ْن َص ْم َع ُه

وَن َراُء ْم يـُ يَن ُه ونَ  الَِّذ اُع َم وَن اْل ُع ) سورة ﴾      َوََيْنـَ
 (ٕ-َُٕ:ْ̄ادلاعوف

 مظاىر الريػاء 
 أف يزيد العبد يف الطَّػاعة إذا مدح كأثىن عليو الناس فيػها.  ُ
 .أف يتصدَّؽ ابلصَّدقة لوال يػراه النَّػاس، لػمػا تصدَّؽ بػها ِ
 أف ينشط يف العبادة إذا كػاف مع النَّػاس كيكػسل عنػهػا إذا كػافى كحدىهي. ّ

 كضع الشَّيء فػي غًن موضعو ادلػخػتػص هبز الظُّػلػٍمي 
 مثل : ظلػم العبد يف حق ربو كالشرؾ.

 : اقتػراؼ الذنوب كاآلثػاـ.     
 : ظػلػم العبد على غًنه من العبد كالشتػم كالسرقة     
ًفٍيمىا رىكىل عىًن اّللَّ تػىبىارىؾى كىتػىعىاذلى ملسو هيلع هللا ىلص أىيب ذىرٌو اٍلًغفىارًم رىًضيى هللاي عىٍنوي، عىًن النَّيبًٌ عىٍن 

نىكيٍم زليىرَّمان،  أىنَّوي قىاؿى : ايى ًعبىاًدم! ًإينٌ حىرٍَّمتي الظٍُّلمى عىلىى نػىٍفًسي، كىجىعىٍلتيوي بػىيػٍ
 ()ركاه مسلػم         تىظىالىميوا. فىالى 
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 الظلػم ثالثة أنواع:
 ظلػم العبد لربًٌو. ُ
ظلػم العبد لغًنه من عباد اّللَّ كمػخلوقاتو، كذلك ِبًىًذيَّػتػًًهػٍم يف أعراضهػم أك  ِ

.  أموالػهم بغًن حقٌو
 ظلػم العبد لنفسو، كذلك بتدنيسها كتلويثػها ابلذُّنوب كالػجرائػم كالسَّيًٌػئات. ّ

 حق بنقض العهد يف السٌر.مػخػالفة الػ اخٍلًيىانىةي 
 مثل : الغشُّ يف االمتحاف .

 : إفشاء اْلسرار على غًن الػمعنيٌن.     
وا ﴿قاؿ اّللَّ :  وَل َوََتُوُن وا اّللََّ َوالرَُّس وا اَل ََتُوُن ُن يَن آَم ا الَِّذ َه يّـُ ََي َأ

ونَ  ُم َل ْع ْم تـَ ُت نـْ ْم َوَأ ُك ِت اََن َم  ( ٖ:ِٕ)سورة اْلنػفػاؿ﴾        َأ
 اعتقاد جانب الشَّرًٌ كترجيحو على جانب اخلًن فيػمػا يػحتػمل اْلمرين معنا. ٍوءي الظَّػنًٌ سي 

مثل : سوء الظن ابّللَّ ظن ػا ال يليق بػمقامة تعاذل، كػمن يظٌن يف قلبو أٌف اّللَّ لن 
 يغفر كلن يصفح عنو.

كيػٍم كى ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، عىًن النَّيبًٌ   الظَّػنَّ، فىًإفَّ الظَّػنَّ أى ٍكػذىبي الػحىًديًث. قىاؿى : ًإايى
 )ركاه البخارم كمسلػم(   

 
  


