الدرس :األول (.توحيد الربوبية وأدلة وجود هللا تعالى)
اإليمان باهلل هو أصل العقيدة اإلسالمية,وهو التصديق الجازم بوجود هللا ,وأنه رب كل
شيء ومليكه وأنه الخالق وحده ,الذي يستحق العبادة وحده.
1ــ معنى التوحيد:هو إفراد هللا بما يختص به من الربوبية واإللوهية واألسماء.
2ــ الدالئل على وجود هللا تعالى(:الفطرة ــ والعقل ـ والشرع ـ والحس)
3ـ معنى توحيد الربوبية:
هو االعتقاد الجازم بأن هللا وحده رب كل شيء ومليكه,ال شريك له المتفرد بالخلق
والملك والرزق والتدير.
 4ــ أدلة توحيد الربوبية في الكتاب والسنة:
أــ ربوبية هللا بأنه رب العالمين,ورب كل شئ .ب ــ ربوبية هللا بأنه خالق كل شيء.
ج ـ ربوبية هللا بأنه مالك الملك كله .دــ ربوبية هللا بأنه مالك الرزق وحده .
هـ ـــ ربوبية هللا بأنه مدبر هذا الكون.
5ـ نوعا ربوبية هللا ـ على خلقه:
أــ الربوبية العامة:أن هللا رب المخلوقات جميعها.
ب ــالربوبية الخاصة :أن رب لعباده المؤمنين الموحدين الذين آمنوا به وعبدوه.
6ــ آثار توحيد الربوبية في نفس المسلم:
أ ـ النجاة من عذاب الحيرة والشك.
ب ـ انتظام الكون أكبر برهان على وحدانية الخالق.
ج ــ إن العبد إذا اطمأن أن األرزاق بيد هللا استقرت نفسه واستراح من عناء الهم والقلق.
د ــ اليقين بأن المرض والشفاء بيد هللا وحده.
7ـ حكم إنكار توحيد الربوبية :فهو كفر وردة.

الدرس :الثاني (.توحيد األلوهية)
توحيد األلوهية أعظم أنواع التوحيد,وهو معنى ال إله إال هللا.
1ــ معنى توحيد األلوهية:
هو إفراد هللا بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة قوال وعمال,ونفي العبادة عن
كل ما سوى هللا.
2ــ أنواع العبادة في اإلسالم:
أــ عالقة العبد مع هللا .كالصالة والصيام والزكاة والحج.
ب ــ ما يتعلق باإلنسان من آداب خاصة:كالنظافة وغيرها.
ج ــ عالقة العبد مع أسرته ومجتمعه.
د ــ عالقة العبد مع األسرة اإلنسانية .هـ ــ عالقة العبد مع بيئته والكون من حوله.
3ــ أدلة توحيد األلوهية في الكتاب والسنة.
أ ــ تارة تأتي األدلة آمرة بتوحيد هللا أمرا مباشرا.
ب ــ تارة تأتي األدلة مبينة الغاية من خلق الجن واإلنس.
ج ـ بيان عقوبة من أشرك باهلل.
د ــ تارة تأتي األدلة موضحة الهدف من إرسال الرسل.
4ــ معني ال اله اال هللا :
 4ــ معناها :ال معبود بحق إال هللا وحده ال شريك له .
5ـ ركنا ال اله إال هللا.
1ـ النفي في قوله( ال اله )
2ـ واإلثبات في قوله ( إال هللا)
ف(ال إله) نفت األلوهية عن كل ما سوي هللا
و( إال هللا) أثبتت األلوهية هلل وحده ال شريك له .

 5ــ طرق الدعوة إلي توحيد هللا في القران الكريم
تعددت األساليب ألقرانيه في الدعوة إلي توحيدااللوهيه ومنها:
1ـ شهادة هللا علي توحيد االلوهيه
2ـ بيان عجز اآللهة التي يدعونها من دون هللا
3ـ بيان عباد هذه اآللهة والتنديد بهم ووصفهم بالضالل والعمى.
 6ــــ عالقة توحيد األلوهية بتوحيد الربوبية:
من اعترف بأن هللا هو الرب وحده لزمه االعتراف بأنه المستحق ألن يعبد وحده.

الدرس الثالث :اإلعجاز القرآني .
1ــ تعريف اإلعجاز القرآني:
هو إظهار صدق النبي صلى هللا عليه وسلم.في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب
عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن الكريم,وعجز األجيال من بعدهم.
2ـ وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم:
أـ اإلعجاز اللغوي :تميز القرآن بالبالغة والفصاحة.وقد أعجزت بالغته فصحاء قريش.
ب ــ اإلعجاز العلمي :اكتشاف الكثير من الحقائق العلمية التي تحدث عنها القرآن
الكريم,
3ـ نماذج معاصرة على إعجاز القرآن الكريم .
أـ مركز اإلحساس :إن العلم الحديث يقرر أن مراكز اإلحساس في الجسم تحت الجلد
مباشرة.
ب ــ أهمية الماء :العلم الحديث يؤكد أهمية الماء وهو العنصر األساسي في معظم
العمليات.
ج ـ أغشية الجنين :قرر القرآن الكريم أن الجنين محاطا بظلمات ثالث ,فجاء العلم
الحديث يؤكد
هذا المعنى ,حين أشار العلم الكندي (كيث مور)أن الجنين محاطا بثالث أغشية ال ينفذ
منها الماء
وال الهواء وال الضوء .وهذه األغشية هي :
ــ الغشاء السلي (األمينوم)

ـــ الغشاء الكربون (الغشاء المشيمي) ــ الغشاء الساقط .

د ــ البصمات :فقد أثبت العلم الحديث أن بصمات األشخاص ال تشبه بعضها بعضا.
4ــ أهم جوانب اإلعجاز التشريعي في القرآن الكريم.
1ـ بيان لألحكام العامة التي يقوم بها أمر األمة:
أ ــ في الحكم السياسي :اتخاذ القرار السياسي ـ
ب ــ في المعامالت :ــ شرع هللا البيع وحرم الربا حفاظا على االقتصاد.

ـ كتابة الدين

ــ الحدود والعقوبات حفاظا للضرورات الخمس.

 2ــ أحكام األسرة والمواريث وغيرها مما يستقيم به أمر المجتمع:
أ ــ تشريعات األسرة :شرع الزواج ,وسن لها من التشريعات.
ب ـ تشريعات المواريث :فقد بين القرآن األنصبة والفرائض التي يستحقها كل فرد.
5ــ اإلعجاز البياني :أ ـ الدقة المعجزة في التعبير القرآني :ويتمثل في التعبير الحق
البليغ ,عن
أدق التفاصيل.
ب ـ يختار الحروف التي تتوافق مع السياق وتتناسب المعني والصياغة.
6ـ القران الكريم كتاب هللا تعالي عقيدة وهداية وإرشاد.
القران الكريم كتاب هللا تعالي عقيدة وهداية وإرشاد فهو يخاطب الضمير فيحي به
عوامل النمو
واالرتقاء وبواعث الخير والفضيلة .

الدرس :الرابع (تدوين السنة () )1
1ـ تدوين السنة  :لم تدون جميعه في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم تدوين رسميا.
 2ــ أسباب عدم تدوين السنة في العهد النبوي:
أ ــ الخوف من حدوث اللبس فيختلط القرآن الكريم بغيره من الحديث.
ب ــ إن السنة كانت كثيرة الوقائع ,شاملة ألعمال الرسول صلى هللا عليه وسلم
وأقواله ,وامتثال لنهي الرسول صلى هللا عليه وسلم عن كتابته لما فيه من المشقة والحرج.
ج ـ إن العرب كانوا أمة أمية وكانوا يعتمدون على الذاكرة ,وكانوا متفرغين لحفظ القرآن.

 3ــ المراحل التي مر بها تدوين السنة النبوية:
المرحلة األولى ( الصحف المكتوبة في عصر النبوة ).ومن أشهرها.
1ــ الصحيفة الصادقة :التي كتبها عبد هللا بن عمر بن العاص رضي هللا عنهما.
2ــ عني عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما .بكتابة الكثير من السنة.
3ــ أمر النبي صلى هللا عليه وسلم .بكتابة وثيقة دون فيها حقوق األنصار والمهاجرين
واليهود وكانت أشبه بدستور للدولة.
المرحلة الثانية( :عصر التابعين):
ـــ كثر الكتاب في هذه المرحلة وأمر (

عمر بن عبد العزيز

) رسميا بتدوين الحديث خوفا على

ذهاب أهل العلم.

ــ أول من قام بالتدوين (محمد بن مسلم بن شهاب الزهري) القائل (لم يدون هذا العلم أحد
قبل تدويني)
المرحلة الثالثة(.عصر أتباع التابعين).
ــ في هذه المرحلة عني العلماء بتأليف المسانيد وأول من ألف تلك المسانيد:
أ ــ أبو داوود الطيالسي .ب ــ يعتبر مسند(اإلمام أحمد بن حنبل)أوفى تلك األسانيد
وأوسعها.
المرحلة الرابعة( أتباع أتباع التابعين):

في هذه المرحلة تم تدوين السنة الصيحة.وأشهر من ألف الكتب(البخاري ومسلم)
وأبوداوود والترمذي وابن ماجة والنسائي.
الدرس خامس( :تدوين السنة () )2
1ــ دونت في القرن الثالث الهجري الكتب الستة وهي:
أ ــ الجامع الصحيح أو صحيح اإلمام البخاري.مؤلفه

(اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري)

جمع فيه ( )7257حديثا.وبحذف المكرر,تصبح األحاديث ()4000حديثا.
ــــ شروط البخاري في أخذ الحديث وقبوله:
أ ــ شرط المعاصرة

ب ـ شرط اللقاء .

ب ـ صحيح اإلمام مسلم .ومؤلفه هو (أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري).
عدد األحاديث التي جمعها( )12000وبعد حذف المكرر تصبح ()4000حديثا.
ج ــ السنن األربعة وتتمثل في:
سنن أبي داوود ــ سنن الترمذي ــ سنن النسائي ــــ سنن ابن ماجة .
2ــ شبهات المستشرقين حول السنة المطهرة وجهود العلماء في الرد عليها:
ــ الشبهه األولى :تأخر كتابة السنة .والتشكيك في صحتها من قبل المستشرقين.
الرد على تلك الشبهة:
أ ــ إن تدوين الحديث بدأ في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم.
ب ــ إن علماء الحديث وضعوا شروطا لقبول الحديث.غاية في الصدق والعدالة
واألمانة.
ـ الشبهة الثانية :االستدالل بظاهر حديث النبي صلى هللا عليه وسلم.في النهي عن كتابة السنة.

الرد على تلك الشبهة:
أوال  :أن الصحابة كانوا يكتبون بعض تفاسير النبي صلى هللا عليه وسلم.في نفس الورقة التي

يكتب فيها القرآن ,فكانت توجهات النبي صلى هللا عليه وسلم .من كتب شيئا من حديث في هذه الورقة فليمحها.
ثانيا :إنه لم يحصل لحفاظ السنة ,ما حصل لحفاظ القرآن الكريم.فقد قتل الكثير من
حفظة القرآن أما الصحابة الذين رووا عن النبي صلى هللا عليه وسلم.كانوا كثر.

ـــ تناقض واضح :في تمسك المشككون في السنة بهذا الحديث ,أليس هذا حديث نقل إلينا
كغيره.
الدرس الساد س ( :آدم عليه السالم).
ــ التمهيد:
خلق هللا الجن واإلنس لغاية سامية وهي عبادته تعالى .ــ
وبعث هللا الرسل عليهم السالم لحاجة الناس إليهم في بيان مراد هللا تعالى.وذلك
إلصالح القلوب
وتطهيرها من األهواء الضالة وهدايتهم إلى ما فيه سعادته في الدنيا واآلخرة.
1ـ نبذة عن حياة آدم عليه السالم:
هو أول مخلوق من البشر خلقه هللا من طين ثم نفخ فيه من روحه,وأول األنبياء.
2ــ حظي سيدنا آدم بتشريفات كثيرة منها :
أ ــ خلقه هللا بيده الكريمة من تراب  .ب ــ نفخ فيه من روحه .ج ـ جعله بشرا سويا .
د ــ كرمه بأن جعل المالئكة يسجدون له.

هـ ــ علمه أسماء كل شيء.

و ــ جعله يتناسل وفضله على كثير من الخلق .زــ غسلته المالئكة وترا,وألحدوا له.
3ــ وظائف الرسل عليهم السالم:
أ ـ البالغ المبين .وهو تالوة النصوص من غير زيادة أو نقصان .ب ــ الدعوة إلى
هللا تعالى.
ج ـ التبشير واإلنذار:يبشرون المؤمنين بالحياة الطيبة وينذرون الكافرين بالشقاء.
د ــ إصالح النفوس وتزكيتها :هـ ــ تقويم االنحراف من العقائد الزائغة واألخالق
السيئة.
و ــ إقامة الحجة على الناس .ز ــ سياسة األمة.
4ـ الغاية من خلق آدم عليه السالم :عبادة هللا وحده.
 5ــ الحكمة من خلق حواء:
خلق هللا حواء ,وجعلها زوجا آلدم عليه السالم .ولتؤنسه في وحدته ,وخلقها من جنسه

لتنسجم معه وال تنفر من طبعه,وقد خلقها هللا من نفسه ,فهي مشتقة منه.

 6ــ سبب عصيان آدم عليه السالم.وما ترتب عليه:
ــ سبب عصيان آدم عليه السالم .إبليس الذي أغواهما باألكل من الشجرة التي نهاهما هللا
عن األكل منها بعد أن نسي نهي ربه .ورغبتهما في الخلود.
ــ ترتب على ذلك عاتبه هللا وطردهما من الجنة,ثم تاب هللا عليه وعلمه كلمات ليتوب عليه.

7ــ الحكمة من استخالف آدم عليه السالم:
أمده هللا بمقومات الخالفة,وميزه بعقل يعرف من خالله الخير والشر.
8ــ دروس وعبر في قصة آدم عليه السالم:
أ ــ العبادة هي الغاية األساسية من خلق الجن واإلنس  .ب ــ فضيلة العلم والتعلم.
ج ـ الحسد والكبر من أخطر األخالق على العبد .د ــ المبادرة إلى التوبة واالستغفار.
هـ ـ الحذر من خدع الشيطان ومداخله.

و ــ االقتداء باألنبياء والرسل.

ز ــ مساواة المرأة بالرجل في أصل الكرامة اإلنسانية.

الدرس :الثامن .مصادر التشريع اإلسالمي.
أوال :القرآن الكريم.
1ــ تعريفه:هو كالم هللا المنزل على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم .باللسان العربي
المبين
المعجز بأقصر سورة منه,المكتوب في المصاحف ,المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته
المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس))
2ــ حجية القرآن الكريم:
أجمع المسلمون على حجية القرآن الكريم.ألنه ثبت بطريق قطعي ال ريب فيه.
3ـ نزول القرآن الكريم .
نزل القرآن الكريم متفرقا ( منجما)في ثالثا وعشري سنة.
4ـ الحكمة من نزل القرآن الكريم متفرقا:
أ ـ تثبيت قلب النبي صلى هللا عليه وسلم.ومواساته.

ب ـ تيسير حفظه وفهمه

ج ـ التدرج في التشريع .ألنه ليس من السهل على النفس البشرة أن تتخلى عما ورثته
من عادات ومن ذلك التدرج في تحريم الخمر.
مراحل التدرج في شرب الخمر .
المرحلة األولى :بيان أن السكر ليس من الرزق الحسن.
ا المرحلة الثانية  :بيان أن فيها إثم كبير أكبر من نفعها.
المرحلة الثالثة :النهي عن شربها عند الصالة .المرحلة الرابعة :التحريم القاطع.
د ـ مسايرة الحوادث :المستجدة والنوازل الواقعة.
 4ــ خصائص القرآن الكريم .منها
أ محفوظ من التحريف والضياع.

ب ـ خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها.

ج ـ كالم هللا المنزل بنظمه ومعناه د ــ بكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها.

هـ ــ تيسيره وسهولة حفظه .و ــ جماله وبالغته  .ز ــ من قول إلينا بالتواتر.

األحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم.
1ـ أحكام اعتقاديه .تتعلق بما يجب على اإلنسان اعتقاده في هللا ومالئكته وكتبه ورسله.
2ــ أحكام خلقية:تتعلق بما يتحلى به اإلنسان من فضائل ,وما يتخلى عنه من الرذائل.
3ــ أحكام العبادات( .الصالة الصوم الزكاة الحج)
4ـ أحكام المعامالت (عقود ،تصرفات ,جنايات)
5ــ أحكام عملية.كل ما يصدر عن اإلنسان من أقوال وأفعال وغيرها.

المصدر الثاني للتشريع ــ السنة النبوية.
 1ــ مكانة السنة  :هي األصل الثني للتشريع بعد القرآن الكريم.
2ــ تعريف السنة :هي ((كل ما أثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم .من قول أو فعل أو تقرير أوصفة
خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان قبل البعثة أو بعدها))
3ـ حجية السنة :أجمع المسلمون على حجية السنة النبوية يجب العمل بها .
4ــ األدلة على حجية السنة النبوية:
أوال القرآن الكريم.

1ـ اآليات القرآنية التي دلت على وجوب طاعة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
2ـ اآليات القرآنية التي تأمر بالرجوع على إلى النبي صلى هللا عليه وسلم .عند التنازع والخالف.
3ـ اآليات القرآنية التي دلت.على أن النبي صلى هللا عليه وسلم .مبين للكتاب وشارح له.
ثانيا :السنة :

1ـ األحاديث التي يبن فيه النبي صلى هللا عليه وسلم .أنه قد أوحي إليه القرآن وغيره.
2ـ األحاديث التي يأمر فيها النبي صلى هللا عليه وسلم .بالتمسك بسنته وأخذ الشعائر والمناسك عنه.

ثالثا :اإلجماع :أجمع الصحابة رضوان هللا عليهم وجوب إتباع السنة.
5ـ أقسام السنة:

قوليه

فعلية

تقريرية.

أـ السنة القولبة :هي األحاديث التي قالها النبي صلى هللا عليه وسلم.
ب ــ السنة الفعلية :هي األفعال التي فعلها النبي صلى هللا عليه وسلم.
ج ـ السنة التقريرية:هي ما أقره النبي صلى هللا عليه وسلم.مما صدر عن بعض الصحابة بسكوته
وعدم إنكاره أو إظهار استحسانه
6ــ

مكانة السنة من القرآن الكريم:

أـ تأكيد ما جاء به القرآن الكريم .كالصالة والزكاة وغيرها من الفرائض.
ب ـ تفصيل المجمل :تفصيل المجمل من العبادات وأحكام.

ج ـ تخصيص العام :جاءت السنة وخصصت الوارث بغير القاتل واألنبياء.
د ـ تقييد المطلق :فقد قيدت القطع في السرقة بأن يكون من الرسغ .هـ ــ تقرير أحكام جديدة لم ترد
في القرآن الكريم .كتحريم الحمر األهلية وكل ذي ناب من السباع وتحريم نكاح المرأة على عمتها.

الدرس  :التاسع .األدب مع هللا
1ــ تعريف األدب مع هللا تعالى.هو حسن االنقياد هلل تعالى بإيقاع كل حركة على مقتضى
تعظيمه وإجالله والحياء منه)
2ــ من اآلداب التي يلتزم بها المسلم مع هللا تعالى:
أــ عدم الشرك به وإخالص العبودية له.
تعالى وهي طلب العون والمعونة من هللا.

ب ـ االستعانة وحسن التوكل على هللا

ج ـ محبة هللا تعالى (وهي الميل والتعلق باهلل تعالى وترك ما يشغل عن ذلك) .د ـ الشكر
على نعم هللا تعالى(.بإظهار أثر النعمة)
هـ ـ االستحياء من هللا تعالى والبعد عن المعاصي(.وهو انقباض النفس عن القبيح
والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل))
3ــ من صور األد ب مع هللا :
1ـ أد ب الرسل عليهم الصالة والسالم.
أــ من أد ب الرسول صلى هللا عليه وسلم.بأن عرف حق ربه فأدى ما أوجب هللا عليه من
الفرائض وتخلقه بأخالق القرآن.
ب ـ من أد ب إبراهيم عليه السالم .بقوله وإذا مرضت فهو يشفين
ج ـ من أدب موسى عليه السالم.طلب فضل هللا ,وإعالنه أنه فقير محتاج إلى فضل هللا
تعالى.
د ـ من أدب زكريا عليه السالم( .كان يقدم الخير ,ثم يتوجه إلى هللا بالدعاء لطلب
الذرية).
2ـ أدب الصحابة والصالحين رضي هللا عنهم.
أ ـ أول شهيدة في اإلسالم (سمية أم عمار بن ياسر) .حين صبرت على العذاب رافضة
غير اإلسالم دينا .

ب ـ سعد بن أبي وقاص .فقد كان مستجاب الدعوة وكان كفيف البصر فقد أتاه عبد هللا بن
أبي السائب فقال له((يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد هللا عليك
بصرك؟فتبسم وقال ((يا بني قضاء هللا عندي أحسن من بصري))

الدرس العاشر:

األدب مع الرسول صلى هللا عليه وسلم

من صور األدب مع الرسول صلى هللا عليه وسلم.
1ـ توقيره:حتى بعد مماته 2ــ وجوب محبته وطاعته ـ  3ـ إحياء سنته وإتباع أثره.ــ  4ـ الدقة في
النقل عنه.
5ــ ‘كرام أهل بيته ومحبتهم .ـــ 6ـ تصديق في كل ما أخبر به .ــــ 7ــ الدفاع عنه ونصرته.

أثر التأدب مع الرسول في صيانة المجتمع اإلسالمي.
سيكون المجتمع المسلم مجتمعا متميزا في العقيدة والعالقات األسرية واالجتماعية فيرقى
ويتطور سياسيا .

الدرس الحادي عشر :أسس الحضارة اإلسالمية:
1ــ مفهوم الحضارة اإلسالمية:
((الحضارة اإلسالمية هي ما قدمه اإلسالم للمجتمع البشري من قيم ومبادئ وقواعد ترفع
من شأنه وتمكنه من التقدم.
2ـــ أسس الحضارة وجوهرها في اإلسالم.
أوال :العلم والتعلم.
من دالئل اهتمام اإلسالم بالعلم:
1ـ أول كلمة نزل بها جبريل عليه السالم (اقرأ)
2ــ أن الرسول عليه الصالة والسالم.جعل فداء بعض أسرى بدر تعليم الواحد منهم عشرة
من أبناء األنصار القراءة والكتابة
3ــ وردت أحاديث كثيرة تحث على العلم

ـ4

ـ فضل هللا العلماء وأعلى شأنهم في القرآن الكريم

ثانيا :إنسانية اإلنسان:
 1ـــ من دالئل احترام الحضارة اإلسالمي لإلنسان:
أ ـ التكليف والمسؤولية الفردية.ـ ب ـــ الحرص على سالمة اإلنسان ج ـ احترام الملكية الخاصة للفرد

ثالثا :اإليمان باهلل تعالى:

رابعا :اإلنسان والمجتمع في اإلسالم.

 3ـــ أهم عوامل نجاح الحضارة اإلٍسالمية وازدهارها.
أ ــ عقيدة التوحيد

ب ـــ السند األخالقي

ج ــ المنهج الواضح( الكتاب والسنة)

د ـــ مرونة الحضارة اإلسالمية وثباتها :لألسباب اآلتية:
1ـ تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية 2 .ــ بينت حقوق المسلم وواجباته.
3ـ،ـ تتضح فيها عالقة اإلنسان بربه وعالقته مع اآلخرين.

4ـــ أسباب حاجة البشرية إلى الحضارة اإلسالمية:
1ـ انطلقت من اإليمان باهلل تعالى وحده
2ـــ حضارة إنسانية عالمية ال ترتبط بإقليم جغرافي.
4ـ حضارة متوازنة وازنت بين الجانب الروحي والمادي.

3ــ حضارة معطاءة.

الفترة الثانية.

الدرس :الثاني عشر

توحيد األسماء والصفات.
1ــ معنى توحيد األسماء والصفات(.هو إفراد هللا تعالى بما سمى به نفسه,ووصف به
نفسه في كتابه
أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم  .نفيا وإثباتا))
2ــ بعض أسماء هللا تعالى وصفاته ومعانيها.
أــ هللا :هو اسم هللا األعظم علم على الرب ـــ ب ـاألحد  :المنفرد بصفات الكمال.
ج ـ الصمد :السيد المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد.
يولد :ليس له ولد وال صاحبة.

د ـــ لم يلد ولم

د ــولم يكن له كفوا أحد :ليس له مثيل وال نظير.
أسس توحيد األسماء والصفات.
أــ أسماء هللا وصفاته توقيفية.
وصفه بها نبيه صلى هللا عليه وسلم.

ب ــ اإليمان بما وصف به نفسه أو

ج ــ تنزيه هللا تعالى عن أن يماثله شيء في صفات وأسمائه.
د ــــ قطع األطماع عن إدراك حقيقة هللا تعالى.
قواعد في األسماء والصفات.
1ـ أسماء هللا وصفاته توقيفية 2ـــ يجب إجراء نصوص الكتاب والسنة على
ظاهرها .
قواعد في األسماء هللا تعالى

أــ أسماء هللا وصفاته توقيفية ال مجال للعقل فيها .ب ــ أسماء هللا كلها
حسنى ــ
ج ـ أسماء هللا غير محصورة في عدد معين.

د ـــ كل اسم يدل على ذات

هللا تعالى

قواعد في الصفات .
أ ــ اإليمان بما وصف به نفسه أو وصفه بها نبيه صلى هللا عليه وسلم
ب ــ قطع األطماع عن إدراك حقيقة هللا تعالى.
صفات كمال.

ج ـ صفات هللا كلها

د ـــ تنقسم صفات هللا إلى قسمين:
1ــ صفات ثبوتية  :وهي ما أثبته هللا لنفسه أو على لسان نبيه صلى هللا
عليه وسلم.
2ــ صفات منفية  :وهي التي نفاها هللا عن نفسه أو على لسان نبيه
صلى هللا عليه وسلم.
ثمرات من اإليمان بتوحيد األسماء والصفات.
1ـ تطبيق معانيها على النفس
السؤال هلل تعالى.

2ــ تورث الخوف من هللا.

 4ـ استشعار المرء بضعفه وافتقاره إلى هللا تعالى.

3ـ دوام

الدرس  :الثالث عشرــ
أثر اإليمان باهلل تعالى على الفرد.
1ــ مفهوم اإليمان باهلل تعالى(هو التصديق الجازم واإلقرار الكامل
واالعتراف التام بوجود هللا).
اإليمان يطلق على ثالثة أمور هي :
أوالــ اعتقاد القلب:وهو معرفته للحق وتصد يقه وإقراره .ثانيا :إقرار اللسان:
أي النطق بالشهادتين .
ثالثا :عمل الجوارح:أي فعل المأمورات والواجبات وترك المنهيات والمحرمات
باللسان والجوارح
اإليمان يزيد وينقص:
أ ــ اإليمان يزيد  :بفعل الطاعات من أقوال اللسان ,وعمل الجوارح.
ب ــ أ ــ اإليمان ينقص :بفعل المنكرات من أقوال اللسان ,وعمل الجوارح.
من أسباب زيادة اإليمان
1ــ معرفة أسماء هللا الحسنى  2ــ قراءة القرآن وتدبره
من ذكر هللا تعالى

3ــــ اإلكثار

من آثار اإليمان باهلل تعالى على الفرد.
1ـ السعادة  :في الدنيا واآلخرة 2ــ سكينة النفس والرضا 3ـــــ األمل وعدم
اليأس4 .ــ الثبات في الشدائد.

الدرس:الرابع عشر
المجاهرة بالمعاصي
أ ـــ خطر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع.
1ــ أنها سبب كل عناء 2 .ـــ حرمان العلم 3ـــ وحشة في القلب
 4ــ تعسير األمور 5ـ الذل الذي يعيشه العاصي.
ب ــــ طبيعة النفس البشرية :أمارة بالسوء.
ج ــــ حكم المجاهرة بالمعصية من الكبائر.
د ـــــ ماذا يفعل من وقع في المعصية ؟ وجب عليه التوبة واالستغفار.
هـ ــــ منزلة التوبة وشروطها :
*التوبة من أعظم العبادات وأحبها إلى هللا .
* شروط التوبة:
1ـ اإلقالع عن المعصية.

2ـ الندم على فعلها

3ــ العزم على عدم العودة إلى المعصية.

الدرس :الخامس عشر
نوح عليه السالم
مقدمه :ولد نوح عليه السالم بعد آدم عليه السالم بعشرة قرون.
سبب بعثته :قبل بعثته عاش خمسة رجال صالحون من أجداد نوح عليه السالم وهم( ود
ــ سواع ــ يغوث ـ يعوق
نسر)كانوا يعلمون الناس دين هللا الحق ويساعدون المحتاجين فحبهم الناس ،فلما توفوا
حزن الناس عليهم حزنا شديدا
ثم صنعوا لهم التماثيل للذكرى ,مع مرور الزمن عبدهم الناس من دون هللا تعالى.
1ــ نبذة عن حياة نوح عليه السالم:
أول الرسل ألهل األرض وأول أولى العزم من الرسل,
وهو األب الثاني بعد آدم عليه السالم.
عاش قبل الطوفان تسعمائة وخمسون سنة ,ولم يؤمن معه إال القليل.
2ـــ نوح عليه السالم ــ يبلغ دعته لقومه.
بعث هللا نوحا عليه السالم إلى قومه ليدعوهم ويهديهم إلى الحق ونبذ عبادة األصنام,
وكان هدفه األخذ بأيد يهم إلى عبودية هللا وحده دون سواه.
3ــ األسس التي قامت عليها دعوة نوح عليه السالم.
أ ــ توحيد هللا وإفراده بالعبادة .
ج ـ اإليمان بالبعث والجنة والنار.

ب ــ تعريفهم بصفات هللا تعالى.
د ــ تعريفهم بما خلق

من حولهم من دالئل العظمة.
4ــ جهد نوح عليه السالم في الدعوة إلى هللا تعالى.
لقد احتمل في سبيل دعوته ما ال يحتمل من اإلعراض واالستكبار,
ولم يستجيب له إال القليل من قومه.

5ـــ موقف قوم نوح عليه السالم من دعوته إلى هللا تعالى.
أ ـ سخروا منه وممن تبعه من المؤمنين  .ب ــ طلبوا منه طرد المؤمنين الذين
وصفوهم باألراذل
ج ــ وصفوه بكثرة الجدال

 ,د ــ كانوا يتواصون جيال بعد جيل بعدم االستجابة له.

هـ ـ هددوه بالرجم إن لم يترك دعوته  .و ــ وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى ال
يسمعوا نصحه.
6ــ العذاب بالطوفان لعصيان قوم نوح عليه السالم.
أ أمره هللا تعالى أن يصنع السفينة ,وبعد االنتهاء من صنع السفينة أمره ربه
بأن يحمل أهله ومن آمن معه في السفينة,ثم أغرق قومه بالطوفان.
7ـ استشفاع نوح عليه السالم .في ابنه:
أراد نوح عليه السالم ,أن يشفع البنه فرد هللا عليه أنه ليس من أهله.
8ــ دروس وعبر من قصة نوح عليه السالم.
1ـ ا ،جميع األنبياء والرسل جاءوا بالتوحيد الخالص2 .ــالبعد عن الغلو في تعظيم
الصالحين.
 3ـ التضحية من األنبياء والرسل في سبيل دعوتهم 4 .ــ التنوع في أساليب الدعوة
لإلقناع.
 5ــ التقوى واالستغفار مع القيام بواجبات األيمان باهلل وحده 6 .ـ الرفق واللين مفتاح
قلوب الناس.

الدرس السادس عشر
إبراهيم عليه السالم.
كان إبراهيم عليه السالم فتى من أهل العراق وكان أبه نجارا ينحت
األصنام ويبيعها لقومه ليعبدوها.
1ــ نبذة عن حياة إبراهيم عليه السالم.
إبراهيم عليه السالم أبو األنبياء اتخذه هللا خليال وهو أحد أولى العزم من الرسل
وأول من ضيف الضيفان’وهو الذي رفع قواعد البيت الحرام,وأذن في الناس بالحج.
امتحن في ذبح ولده إسماعيل عليه السالم إذ فداه هللا بالذبح العظيم.
2ــ إبراهيم عليه السلم يتلطف في دعوة أبيه.
لقد دعا أباه إلى عبادة هللا وحده ونبذ عبادة األصنام باللين والرحمة.
قال تعالى(واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا))..................
القيم المستفادة من اآليات:
أـ منطق المؤمن الدعوي ب ـــ ينكر إبراهيم عليه السالم على أبيه الكفر
ج ــ حرصه وإشفاقه على أبيه.
 3ــ إبراهيم عليه السالم يحطم األصنام.
بعد أن رأى إصرار أبيه وقومه على عبادة األصنام,وبعد أن بين لهم

أن الذي يستحق العبادة هو هللا وحده.فكر إبراهيم عليه السالم
في تحطيم األصنام,وانتهز فرصة خروجهم من البلد لعيدهم وقام بتحطيمها.
4ــ إبراهيم عليه السالم يحول هداية قومه بالحوار.
عاد قوم إبراهيم عليه السالم.فوجدوا أصنامهم محطمة ,فأصدروا الحكم بإحضاره
ومحاكمته أمام الناس وكان هذا من مقاصد إبراهيم عليه السالم لألسباب اآلتية:
أ ــ أن تكون المحاجة علنا أمام الناس .ب ــ ليثبت لهم أنها عاجزة ال تنفع وال تضر.
ج ــ ليرجعوا إلى عقولهم فيعبدوا هللا الواحد األحد.
5ــ إبراهيم عليه السالم.يلقى في النار
لما عجز قوم إبراهيم عليه السالم .عن مقارعة الحجة بالحجة ,أخذوا إبراهيم عليه
السالم وألقوه في النار فقال هللا للنار كوني بردا وسالما ونجي إبراهيم عليه السالم
من النار.
 6ــــ الدروس المستفادة من قصة إبراهيم عليه السالم.
أـ الحرص على هداية األهل واألقارب .ب ــ إتباع أسلوب اللين عند النصح.
ج ـ المحافظة على بر الوالدين .د ــ التحلي باألساليب الذكية عند محاججة األعداء
هـ ــ الثبات وعدم التردد والتأثر بالمصائب .وـــ اإلخالص في العمل.

الدرس السابع عشر :المصدر الثالث :ــ اإلجماع.
1ــ تعريف اإلجماع :هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد
وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة))
2ـ شرط اإلجماع .
أ ـ أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين.
ب ـ أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين .وقت وقوعها.
2ـ حجية اإلجماع  :اإلجماع حجة قطعية.وال تجوز مخالفته.
3ـ الدليل على حجية اإلجماع:
أوال من القرآن قوله تعالى (أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)) أن أولي
األمر هم أصحاب الرأي وهم من أرباب االجتهاد فإذا اتفقوا على حكم وجب إتباعه
وااللتزام به.
 4ـ أنواع االجتهاد:
أ ــ اإلجماع الصريح((هو أن يتفق مجتهدوا العصر على حكم واقعة,بإبداء كل منهم رأيه
صراحة بفتوى أو قضاء))
5ــ أهمية اإلجماع:
أ ـ اإلجماع مصدر فقهي مشهود له بالصحة واالعتبار.
جديدة تحتاج إلى بيان.

ب ـ يوجد في عصرنا وقائع

6ـ انعقاد اإلجماع :يمكن انعقاده إذا تولت الدولة اإلسالمية أمره على اختالفاتها.
7ـ كيف تتم االستفادة من اإلجماع في الوقت الحاضر؟
عن طريق إيجاد مجمع فقهي عالمي يضم جميع المجتهدين.

الدرس الثامن عشر :المصدر الرابع للتشريع ـــ القياس.
1ــ تعريفه هو (( إلحاق حادثة ال نص فيها وال إجماع بحادثة فيها نص أو إجماع في
الحكم لتساوي الحادثتين في علة الحكم))
مثال تطبيقي  :شرب الخمر أن علة التحريم هي اإلسكار المذهب للعقل  ,ثم وجد اإلسكار
يتحقق بتناول األشربة المتخذة من الحبوب وبعض الفواكه .والمخدرات ملحقا بالخمر
في حكم تناولها.
2ــ حجية القياس وأدلته :القياس حجة شرعية على األحكام العملية وأصل من أصول
الشريعة.
 3ــ الدليل على حجية القياس القرآن والسنة النبوية.
حكم الرسول صلى هللا عليه وسلم في كثير من الوقائع بالقياس.
 4ــ أركان القياس
أ ــ األصل  :الواقعة التي ورد بحكمها نص أو إجماع  .ب ــ الفرع الواقعة التي لم يرد
فيها نص أو إجماع.
ج ــ حكم األصل :الحكم الشرعي الذي ثبت في األصل ويراد تعديته إلى األصل في حكمه.
د ــ العلة  :الوصف الذي بني عليه الحكم في األصل وهو موجود في الفرع ((السكر)).

الدرس :التاسع عشر( االجتهاد وضوابطه).
 1ـــ التمهيد :تتميز الشريعة اإلسالمية بالشمول ألنها صالحة لكل زمان ومكان.
 2ـ تعريف االجتهاد:
(هو بذل الفقيه وسعه في النظر في األدلة الشرعية الستنباط األحكام الشرعية)
 3ــ األدلة على مشروعية االجتهاد:
أ ــ من القرآن الكريم.
قوله تعالى(وأمهم شورى بينهم )وتعني البحث عن الصواب فيما يعرض من أمور
وفق أدلة شرعية.
ب ــ من السنة:
إقرار النبي صلى هللا عليه وسلم .لعمر بن العاص لما صلى بأصحابه بالتيمم وهو جنبا ولم يغتسل.

 4ــ شروط االجتهاد:
أ ــ معرفة القرآن الكريم .ب ــ معرفة السنة النبوية  .ج ــ معرفة اإلجماع
د ــ معرفة اللغة العربية.

هـ ــ معرفة أصول الفقه.

5ــ ما ال يجوز فيه االجتهاد:
أ ــ في العقيدة  .ب ــ قواعد العبادات وأحكامها .ج ــ االجتهاد بالرأي فيما فيه نص.
 #يجوز االجتهاد في المسائل والمشكالت واألمور التي تحتاج إلى حكم شرعي واضح.
 6ــ االجتهاد الجماعي.
(هو بذل مجموعة من فقهاء العصر جهدهم في الوصول إلى حكم شرعي في مسألة
واقعة مستجدة بعد التشاور والمناقشة بينهم)
 7ـــ مشروعية االجتهاد :مشروع بالكتاب والسنة.
 8ـــ النتائج المترتبة على االجتهاد:
أ ــ غلق الباب على الذين يتجرؤون على الفتوى دون علم.
ب ــ سد النقص الحاصل في المستوى العلمي.

الدرس :العشرون (.األدب مع النفس)
1ــ مفهوم األدب مع النفس:
هو( السلوك الصحيح مع النفس وتربيتها وتهذيبها لتكون سوية صالحة مستقيمة على
المنهج اإلسالمي القويم)
2ـــ مظاهر اهتمام الشريعة اإلسالمية بالتعامل مع النفس وتهذيبها.
أ ــ التأكيد المتكرر من القرآن والسنة على تهذيب النفس.
ب ــ من مقاصد بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم تزكية النفوس.
ج ــ الثواب الجزيل من هللا لمن زكى نفس بالطاعات وجنبها الفواحش.
3ــ اآلداب المزكية والمطهرة للنفس.
أـ التوبة :وهي التخلص من جميع الذنوب.ب ــ المكاشفة :وتعني المصارحة مع النفس
ج ـ المعاهدة :وهو أن يضع المسلم عهدا مع هللا تعالى.
دــ المراقبة :وهي مراقبة هللا تعالى .هـ ــ المجاهدة :وتعني مخالفة هوى النفس.

 4ــ اآلثار المترتبة على تهذيب النفس.
أـ تجعل العبد موصوال بخالقه  .ب ـ الفالح في الدنيا واآلخرة.
ج ـ الثبات على الدين .د ــ راحة القلب والسكينة .هـ ـ إشاعة األلفة والمحبة.
5ــ أهمية تربية النفس في رقي المجتمعات والمحافظة على مقوماتها:
من أهم قيم اإلسالم :تربية النفس على اإلتقان واإلحسان والجودة ,ألنها تؤدي إلى رقي
الجنس البشري ,وعليه تقوم الحضارات ويعمر الكون.

الدرس الحادي والعشرون:
( حقوق غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي).
 1ــ الدليل على مساواة اإلسالم بين الناس جميعا.
خطاب هللا تعالى جاء في كثير من اآليات القرآنية ,التي تارة تتحدث عن اإلنسان
,وتارة عن بني آدم ,وتارة عن الناس ,وهو مما يدل على أن اإلسالم يساوي بين
الناس جميعا.
2ـ األساس المشترك بين المسلمين وغير المسلمين :
هو البر في التعامل مع المسالمين من غير المسلمين .
3ـــ حقوق غير المسلمين في اإلسالم:
أ ــ حق العقيدة :لم يرغم اإلسالم أحدا في الدخول فيه.ب ــ حق التعلم والتعليم.
ج ـ حق األمن :كفل اإلسالم لغير المسلم أن يعيش آمنا على حياته وماله وعرضه في
بالد اإلسالم.
د ـ حق العمل :كفل اإلسالم لغير المسلم حق العمل والكسب المشروع.

هـ ـ حق التملك:من حق غي المسلم أن يتملك في ديار المسلمين ما شاء.
و ــ حق الجوار:حث اإلسالم على حسن التعامل مع الجيران من غير المسلمين.
4ــ نماذج تاريخية تحدد عالقة المسلمين بغيرهم:
أ ــ وثيقة المدينة :التي ضمنت ألهل الكتاب حرية االعتقاد والفكر وحقوق المواطنة.

ب ـ عهد النبي صلى هللا عليه وسلم.ألهل نجران:
وهو عهد ضمن لنصارى نجران األمان على أنفسهم وأموالهم وعشيرتهم وأماكن
عبادتهم
ج ــ عهد أبي بكر رضي هللا عنه .ألهل نجران :الذي أكد فيه أنه أجارهم بجوار هللا
ورسوله.
د ــ عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه .ألهل إلياء:
فقد أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم.
5ــ محكمة سمرقند الخالدة:

انظر الكتاب.

الدرس :الثاني والعشرون:
مفهوم الجهاد والفرق بينه وبين اإلفساد
1ـ تعريف الجهاد:هو( بذل الجهد والوسع في قتال األعداء من الكفار ومدافعتهم)
2ــ أنواع الجهاد:
أ ــ جهاد النفس :بمخالفتها ومحاسبتها .ب ــ جهاد الشيطان .ج ـ جهاد الكفار.
3ــ أسباب القتال في اإلسالم.
أ ــ رد العدوان ــ ب ــ الوقاية من العدوان ـ ج ـ نصرة المظلوم .
3ــ آداب وقيود الحرب في اإلسالم:
أ ـ منع قتل األطفال والشيوخ والنساء في حال عدم مشاركتهم في الحرب.
ب ــ منع قتل العمال (العسفاء)وهم العمال الذين ال يحاربون.
ج ـــ احترام اإلنسانية :بعدم التمثيل بالقتلى .د ـ منع التخريب دون ضرورة

 4ــ إفساد األرض والبالد وإرهاب العباد ليسا من الجهاد.
وهو ما نراه اليوم من سفك للدماء ,وهتك األعراض , ,وإثارة الذعر بين الناس.

