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 ررب كل شئ والخالق لكل شئ المدبر لكل أمهواالعتقاد الجازم بأنه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 توحيد الربوبية

 اآلية الدليل
 {شيء كل رب وهو ربا   أبغي هللا أغير قل شيء كل ورب نيالعالم رب بأنه ربوبيةهللا

 {هل من خالق غير هللا يرزقكم من السماء واألرض} ربوبية هللا تعالى بأنه خالق كل شيئ
 {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير}  ربوبية هللا تعالى بأنه مالك الملك كله

 {المتين إن هللا هو الرزاق ذو القوة }  ربوبية هللا تعالى بأنه مالك الرزق وحده
 {ومن يدبر األمر فسيقولون هللا فقل أفال تتقون  ربوبية هللا تعالى بأنه مدبر هذا الكون

توحيدال  هو إفراد هللا تعالى بما يختص به من الربوبية واأللوهية واألسماء والصفات  

 

 دالئل وجود هللا 

 الفطرة  

 أنواع التوحيد 

الربوبية   توحيد  

 توحيد الربوبية في الكتاب والسنة  أدلة

 

 في نفس المسلم بربوبية هللا    آثار توحيد
 . النجاة من عذاب الحيرة والشك

 يعتبر انتظام الكون أكبر برهان على أن خالق . 2
مخلوق محدث وعلى أساسه تنزيه العالم ومدبره هللا ، وأن كل ما سواه 

 . عن جميع النقائص هللا
إن العبد إذا ما اطمأن أن األرزاق بيد هللا استقرت نفسه واستراح من . 3

 عناء الهم والقلق 
 . اليقين بأن المرض والشفاء بيد هللا تعالى والعبد مع ذلك مأمور بالتداوي . 4
 

 

 الحس  الشرع العقل 

 الربوبية 

 األلوهية  

 األسماء والصفات 
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 أن هللا تعالى رب عباده المؤمنين   أن هللا تعالى رب المخلوقات جميعا     

 الموحدين المتقين الذين آمنوا به  ( مؤمنهم وكافرهم ) رب الناس     

 رب كل شيء/ الحيوان / رب الجن     

 

 

 

  كفر باهلل تعالى         لخصائص الربوبيةإنكار   كل اعتقاد أو قول أو فعل 

 

 

  االعتقاد بأن هلل شريكا 

 . كفر وردة          من نواقض التوحيد     في ربوبيته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على خلقه  هللا  أنواع ربوبية

 

 خاصة  عامة

 هللا  بوبيةررحكم إنكا
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عالقته مع  عالقته مع بيئته 
 األسرة االنسانية

 عالقته مع أسرته
 ومجتمعه

 آداب خاصة 
 ممارسات حياتية -نظافة

 عالقته مع هللا 
 الصيام -الصالة 

 

 أركان كلمة التوحيد 

 النفي  االثبات 

 ال إله إال هللا 
أثبتت األلوهية هلل 

 وحده 
نفت األلوهية عن 
كل ما سوى هللا 
 وأبطلت الشرك

 .حكم اإلسالم فيمن صرف العبادة لغير هللا تعالى *
 فقد أشرك وأذنب الذنب الذي ال يغفر إال بالتوبة

 

  توحيد األلوهية هو األول : عللي. 

 . أساس اإلسالم وأصل الدين 

 توحيد األلوهيةأدلة 

 اآلية الدليل

َها َيا مباشرا أمرا تعالى هللا بتوحيد أمر واْ  النَّاس   أَيُّ م   اْعب د  ك  مْ  الَِّذي َربَّ مْ  ِمن َوالَِّذينَ  خلََقك  مْ  َقْبلِك  ق ونَ  لََعلَّك   َتتَّ

ونِ  إاِلَّ  َواإْلِنسَ  اْلِجن   َوَماَخلَْقت  } والجن اإلنس خلق من الغاية  {لَِيْعب د 
 تعالى باهلل أشرك من عقوبة بيان

 
ه  } مَ   َفَقدْ  بِاهللَِّ  ي ْشِركْ  َمنْ  إِنَّ    َحرَّ

ةَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ار َوَمأَْواه   اْلَجنَّ َوَما النَّ  ُ 
الِِمينَ   {أَنَصار   ِمنْ  لِلظَّ

   َفَبَعثَ }  الكتب وإنزال الرسل إرسال من الهدف
ينَ  هللاَّ بِيِّ ِرين النَّ َبشِّ نِذِرين م  َوم  َوأَنَزلَ  َُ  { بِاْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  َمَعه م   َُ

 {ومن يدبر األمر فسيقولون هللا فقل أفال تتقون } ربوبية هللا تعالى بأنه مدبر هذا الكون

األلوهية  توحيد  
 ونفي وعمال، قوال والباطنة الظاهرة العبادة أنواع بجميع وتعالى سبحانه هللا إفراد هو

 ماكان كائنا هللا سوى ما كل عن العبادة

 أنواع العبادة

العبادة   توحيد  

 له شريك ال وحده االهللا بحق المعبود

 

 

 معنى كلمة التوحيد 

 

 االعتقاد الجازم بأن هللا هو المستحق للعبادة وال إله غيره وكل معبود سواه باطل   
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 العلم المنافي للجهل 

 اليقين المنافي للشك

 القبول المنافي للرد

 اإلخالص المنافي للشرك 

 االنقياد المنافي للشرك 

 الحب المنافي للبغض 

 الصدق المنافي للكذب 

 

 

( شهد أن ال إله إال هللا   شهادة هللا على توحيد األلوهية   (

( ضعف الطالب والمطلوب )   بيان عجز اآللهة  
(  ومن أضل ممن يدعوا من دون هللا )   بيان عباد هللا هذه اآللهة ووصفهم بالضالل  

(وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون )   براءة بعضهم من بعض  
 

 

 

  لزمه االعتراف بأنه مستحق للعبادة    االعتراف بربوبية هللا تعالى 

 إلنكارهم توحيد األولوهية  أنكر هللا عليهم ووبخهم   ( الكفار ) 

        يقرون بالربوبية 

 

 صرف العبادة هلل تعالى     استحقاق األلوهية هلل تعالى  اإلقرار بالربوبية 

 

 

 

 

 هللا  طرق الدعوة إلى توحيد 

 

 عالقة توحيد األلوهية بتوحيد الربوبية 

 

 شروط كلمة التوحيد 
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 علم الحيوان والنبات  / علم التشريح / علم الجيلوجيا / علم األجنة / علم الفلك 

 نماذج معاصرة على اإلعجاز العلمي 

 مركز اإلحساس  أهمية الماء  أغشية الجنين  البصمات 

 الحديث العلم اكتشف

 البصمات استعمال

 الشخصية على للتعرف

 بعضها تشبه ال وأنها

 بعضا

 هذه على اآلية دلت

 داللة وفيها البصمات

 عظمةالخالق على

 الخطوط هذه فيتشكيل

 الضيقة المسافة هذه على

بلى قادرين على أن ) 

 ( نسوي بنانه 

 الحمل عند الجنين أن قررالقرآن

 ثالث بكلمات محاطا

 محاطا الجنين أن الحديث العلم قرر

 وال الماء منها الينفذ أغشية بثالث

 الحرارة وال الضوء

 غشاء السلي  -1

 الغشاء المشيمي -2

 الغشاء الساقط  -3

 أن الحديث العلم يقرر

 العنصر هو الماء

 معظم في األساسي

 الكيماوية،وأنه العمليات

 الحياةار الستمر األساس

 الكائنات لجميع

وجعلنا من الماء كل ) 

 (شيء حي 

 أن الحديث العلم يقرر

 في اإلحساس مراكز

 الجلد تحت تكون الجسم

 فال اللحم أما مباشرة

 األلم بذلك يشعر

إن الذين كفروا ) 

سنصليهم نارا كلما 

نضجت جلودهم بدلناهم 

 (جلودا غيرها

 لما فيه من فصاحتهم رغم بمثله اإلتيان عن العرب عجز
 

 تشريعياإلعجاز ال اإلعجاز البياني لغوياإلعجاز ال اإلعجاز العلمي 

حسن 

 البالغة 

قوة 

 المعاني

براعة 

 األلفاظ 

دقة 

 التشبيه

لنظامه 

الصوتي 

 البديع

إمتاع 

 للعاطفة 
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 أهم جوانب اإلعجاز التشريعي 

أحكام األسرة والمواريث وغيرها مما يستقيم به أمر 
 المجتمع

 لألحكام العامة التي يقوم بها أمر األمةبيان 

 تشريعات األسرة 
 ومن ءاياته أن خلق لكم من ) شرع الزواج              
 (أنفسكم أزواجا لتسكنواإليها                             

 
 الرجال قوامون على                     ) طبيعة العالقة الزوجية    

 ( النساء                                   

 في الحكم والسياسة 
 (                 وشاورهم في األمر)                    الشورى 

 
 (                   أن تحكموا بالعدل )           المساواة والعدل 

 تشريعات المواريث 
 ولكم نصف ما ترك  ) بين األنصبة والفرائض   

 (أزواجكم                                  
 

 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا) أحكامه فيها صالح        
 المجتمع وخيره               لكل شيء وهدى ورحمة

 ( وبشرى للمسلمين                                  

 في المعامالت اإلنسانية 
 أن تؤدوا األمانات إلى                           ) حفظ األمانات 

 ( أهلها                                     

 في المعامالت المالية 
 وأحل هللا البيع وحرم                   )                    شرع البيع

 حفظا لالقتصاد( الربا   ربا                    حرم ال
 

 ( إذا تداينتم بدين فاكتبوه) شرع كتابة الدين          
 حفظا لحقوق الناس                               

 

 تشريعياإلعجاز ال
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 آلنه يخاطب  الضمير فيحيي بع عوامل النمو واالرتقاء وبوعث الخير والفضيلة 

 

 

 أهم جوانب اإلعجاز البياني 

يختار الحروف التي تتوافق مع السياق وتناسب 
 (دليل على فهم العرب لإلعجاز البياني ) المعنى 

 ( فإن مع العسر يسرا ، إن معالعسر يسرا ) 

 الدقة المعجزة في التعبير القرآني 
مثل الذين اتخذوا من دون هللا أولياء كمثل ) 

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت 
 (العنكبوت 

ويحذف .. فقد تقل الحروف في اللفظ وقد تزيد 
الحرف حذفا مقصودا ويثبت كذلك لخدمة بيان 

 المعنى المراد في أروع صورة بالغية 

 العنكبوت خيط الخيوط أهون : يقل لم
 أدق التعبير فكان الفوالذ من أقوى العنكبوت خيط أن

 أوهن الخيوط

 اإلعجاز البياني

من وجوه اإلعجاز .. ما انطوى عليه 

 القرآني 

 من األخبار بالمغيبات

 

 القرآن الكريم كتاب هللا تعالى عقيدة وهداية وإرشاد 

ما أنبأ به من أخبار السابقين مع 

 أن النبي ال يعرف الكتابة 
ما أخبر به من انتصار الدعوة 

 اإلسالمية وانتشار الدين 
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 األمر بداية في التدوين العهدالنبوي في السنة تدوين عدم أسباب

 فيختلط المسلمين عامة عند اللبس حدوث من الخوف

 الحديث من بغيره القرآن

 -وسلم عليه هللا صلى -الكريمي النب استعمل

 الكريم القرآن من ينزل ما تدوين في الكتابة

 الصحابة من كتابا لذلك واتخذ

 شاملة النواحي متشعبة الوقائع كثيرة كانت السنة ان

 بدء منذ واقواله وسلم عليه هللا صلى - الرسول ألعمال

 الرساله

 - هللا رسول يدي بين كله يكتب القرآن يكتب كان

 واألضالع الرقاع على -وسلم عليه هللا صلى

 والسعف والحجارة

 الذاكرة على يعتمدون وكانوا أمية أمة كانوا العرب ان

 الذاكرة بقوة عرفوا لذلك واستظهاره حفظه يودون فيما

 الحفظ وسرعة

 عهد في رسميا تدون لم المطهرة النبوية السنة

 القرآن دون كما - وسلم عليه هللا صلى - النبي

 الكريم

 المرحلة األولى المرحلة الثانية الثالثةالمرحلة  المرحلة الرابعة
عصر أتباع أتباع 

 التابعين
 العصرالنبوي نعصر التابعي عصر أتباع التابعين

 السنة تدوين تم*
 مرتبة وحدها الصحيحة

 .لمعروفةا األبواب على
 هذه ألف من أشهر من* 

 الكتب
 -مسلم  -البخاري 
ابن  -النسائي  -أبوداود 

 التر –ماجه 

 بتأليف العلماء عني*
 فتاوى من خالية المسانيد
 والتابعين الصحابة
 السنة على مقصورة

 وحده النبوية
 تلك ألف من ولأ*

 دالمساني
 الطيالسي أبوداوود

 بن أحمد االمام مسند-
 حنبل

 من الكثير أصبح*
 بأسا يرون ال التابعين

 حتى السنة تقييد في
 الكتاب كثر

 بن عمر) الخليفة أمر*
 رسميا( العزيز عبد

 بتدوين بالشروع
 على خوفا الحديث
 وذهاب العلم دروس

 أهله
 بالتدوين قام من أول*
 بن مسلم بن محمد)

 الذي( الزهري شهاب
 بعمله مفتخرا قال

 : الصادقة الصحيفة*
بن عمرو بن كتبهاعبدهللا

 اكتب كنت ) : قالالعاص 

 رسول من اسمعه شيء كل

 وسلم عليه هللا صلى - هللا
 عباس بن عبدهللا كماعني*

 بكتابة عنهما هللا رضي

ى صل - النبي سنة من الكثير

 ألواح في وسلم عليه هللا
 وثيقة بكتابة النبي أمر قد*

 المهاجرين حقوق فيها دون
 وعرب واليهود واألنصار

 بالدستور أشبه وكان المدينه
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 الكتاب اسم صحيح البخاري مسلم صحيح

 المؤلف بن اسماعيل البخاري محمد مسلم بن الحجاج النيسابوري

 تأليفه مدة عاما٥١ عاما٥١

 
 مكانته أول كتاب صنف في الحديث الصحيح

 األحاديث عدد حديث ٠١١١بحذف المكرر ٧٠١٧ حديث ٠١١١بحذف المكرر ٥٠١١١

 
 الحديث ألخذ شروطه شرط اللقاء -شرط المعاصرة

 شبهات  المستشرقين حول السنة النبوية وجهود العلماء في الرد عليها

 األولى الشبهة الشبهةالثانية

 الى والمستشرقين المتشككين بعض استدالل

 " السنة كتابة  عن النهي في الرسول ظاهرحديث

 هللا لحفظها ضرورية كانت لو وأنه " عني التكتبوا

 الكريم القرآن حفظ كما

 قبل من وإحاطتها النبوية لسنةا كتابة تأخر

 والريبة أمرها في التشكيك من بكثير المستشرقين

 فيصحتها

 : الرد عليها  : الرد عليها 

 في النبي تفاسير بعض يكتبون كانوا الصحابة أن*

 قد وهذا الكريم القرآن فيها يكتب التي الورقة نفس

 فالمقصود للقارئ واشتباه األخطاء حدوث الى يؤدي

 مكتوب ورقة في حديث يكتب

 ما الصحابة عهد في السنة لحفاظ يحصل لم انه* 

 القرآن بحافظ القتل استحر ،فقد القرآن لحفاظ حصل

 ان يحصل ولم اكثر كانو الصحابة فان السنة أما

 فيهم استحرالقتل

 

 كتابة وثبتت النبوي العصر منذ بدأ السنة تدوين ان* 

 ،والبد واسعة صورة تكنب لم وان للحديث الصحابة

 فكانوا السنة وجمع السنة كتابة بين التفريق من

 بينهم ويتداولونه الحديث يتلقون

 الحديث القبول شروط وضعوا الحديث علماء ان

 كما يؤدى حتى وضبط بأمانة األجيال عبر نقله ،تكفل

 وسلم عليه هللا صلى الرسول من سمع

 و أبي داوود و النسائي وابن ماجه  الترمذي  في وتتمثل األربعة السنن
 الضعيفة األحاديث وبعض والحسنة الصحيحة األحاديث على لسننا ا هذه اشتملت
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 الحديث كتابة بعدم األمر يفيد الحديث متن ألن
 كتابة الحديث ،لماذا يتمسك به الطاعنون والمتشككون كدليل على عدم 

 ونفوق يقفز دوما والباطل ألهواء أهال ذاه نقل إلينا كم ؟؟؟أليس هذا أيضا  حديث نبوي
 . ةاألدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واضح تناقض  

 واضح تناقض بل كبير خطأ السنة كتابة عدم على الحديث بهذا االستدالل ان
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 أجمع العلماء على حجية القرآن الكريم 

 

 دليل إعجازه للناس أن يأتى بمثله       ألنه ثبت بدليل قطعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا :) قال تعالى  وَن ِمْنه  َسَكر  ِخذ  ِخيِل َواألَْعَناِب َتتَّ اَوِمْن َثَمَراِت النَّ  َوِرْزق ا َحَسن 
 فالنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر وأن الخمر ليس رزقا حسنا

فْ  ه َما أَْكَبر  ِمن نَّ اِس َوإِْثم   ِعِهَماَيْسأَل وَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ق لْ فِيِهَما إِْثٌم َكبِيٌر َوَمَنافِع  لِلنَّ
 كبير ولم يتركها البعضفلما نزلت تركها بعض الناس الن االثم 

َكاَرى  َيا أَيَها الِذيَن آَمن وْا الَ َتْقَرب وْا الصالََة َوأَنت ْم س 
 فتركها بعض الناس وقالوا الحاجة لنا فيها يشغلنا عن الصالة وشربها البعض في غير اوقات الصالة

َما اْلَخْمر  َواْلَمْيِسر   َها الَِّذيَن آَمن وْا إِنَّ ونَ َيا أَيُّ ْم ت ْفلِح  ْيَطاِن َفاْجَتِنب وه  لََعلَّك  ْن َعَمِل الشَّ  َواألَنَصاب  َواألَْزالَم  ِرْجٌس مِّ

القرآن الكريم هو كالم هللا المنزل على رسول هللا باللسان العربي المبين المعجز بأقصر سورة منه 

 المتعبد بتالوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناسالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر 
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  تحدثي عن حال العرب قبل اإلسالم . 

وأد البنات ، شرب الخمر ، حرمان من : عادات وتقاليد ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية مثل 

 . الميراث وغير ذلك من العادات التي أبطلها اإلسالم 

  عللي: 

 .اقتضت حكمة هللا تعالى أن ينزل أحكامه الشرعية شيئا فشيئا    -1

 تدرجا بها لترك ما علق بها من عادات    تهيئة للنفوس 

 .نزل القرآن على أمة أمية ، ليس لها دراية بالكتابة والتدوين   -2

 حتى تكتب وتدون                 ثم تحفظ وتفهم 

  مسايرة الحوادث : 

 

 

 

 

 

 أنه محفوظ من التحريف والضياع والزيادة 
 والنقصان 

 ألن هللا تعالى تولى حفظه 

 بكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها 

 أنه خاتم الكتب السماوية 
 حاكم عليها  –شاهد عليها  –زائد عليها  –شامل 

 فحفظه سهل وقراءته سهله تيسيره وسهولته 

 القرآن الكريم كالم نظمه ومعناه بدليل إعجازه 
 والتحدي به 

 جماله وبالغته وعظمة أسلوبه فهو يورد المعاني 

 هللا عليه وسلم القرآن منقول إلينا بالتواتر بواسطة جمع يحفظون عن جمع عن جمع إلى الرسول صلى

 طرأ طارئ  حدث حادث  

 رد على سؤال سؤالهم عن ذي القرنين 

 تنزل خاصة بواقعة  وحادثة معينة مثل حادثة اإلفك  

 أحيانا تنزل للتوجيه إلى ما ينبغي مثل أرى بدر   
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  نزل القرآن الكريم مفرقا على فترات ، استغرقت ثالثا وعشرين عاما . 

 

  بم تردين على من يقول أنه يمكننا االستغناء بالقرآن عن السنة النبوية ؟ 

 

 ال يمكننا االستغناء عنها ألن للسنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع اإلسالمي ، 

 فهي األصل الثاني بعد القرآن الكريم ، والتطبيق العملي 

 فإذا القرآن ذكر القواعد واألسس العامة للتشريع واألحكام فإن السنة 

 عقد عنيت بتفصيل هذه القوا

 األحكام العمليه 

 أحكام المعامالت أحكام العبادات 

 جنايات  –تصرفات  –عقود  الزكاة  –الصيام  –الصالة 

يقصد بها تنظيم العالقة 
 مع هللا تعالى 

يقصد بها تنظيم عالقة األفراد 
 بعضهم ببعض

تتعلق بما يجب على 

اإلنسان اعتقاده في هللا 

 ومالئكته وكتبه ورسله 

تتعلق بما يجب على اإلنسان أن 

يتحلى به من الفضائل وما 

 يخلى من الرذائل 

تتعلق بما يصدر عن اإلنسان 

من أقوال وأفعال وعقود 

 وتصرفات تشمل نوعين 
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 :األدلة على حجية السنة *

 اإلجماع  السنة  القرآن

 وما ءاتاكم الرسول فخذوه )
 (وما نهاكم عنه فانتهوا
 اآليات التي تصرح 

 الرسول بوجوب طاعة  -1
 . التحذير من مخالفته -2
 أن طاعته طاعة هلل  -3

 أال إن ما حرم رسول هللا مثل ما ) 
 ( حرم هللا تعالى  

 يبن الرسول من خالل الحديث 

 . أنه قد أوحي إليه القرآن  -1
 أن ما بينه وشرعه من  -2

 فإنما بتشريع هللا تعالى األحكام 
 أن العمل بالسنة عمل بالقرآن -3
 أن طاعته طاعة هلل تعالى  -4

 وأن معصيته معصية هلل تعالى 

 رضوان  –أجمع الصحابة 
 على  –هللا عليهم 

 سنتهوجوب اتباع   -1
 في حياته كانوا -2

 ويمتثلون يطبقون أحكامه  
  ألوامره 

 ال يفرقون بين  -3
 التباع بين وجوب ا

 . القرآن والسنة 

 فال وربك ال يؤمنون حتى )
 ( يحكمونك فيما شجر بينكم 

 اآليات الكريمة تأمر 
 بالرجوع إلى النبي عند  -1

 والخالف التنازع 
 التسليم ألمره ونهيه  -2

 فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء) 
 ( الراشدين تمسكوا بها  

 صلى  -التمسك بسنة محمد -1
 . عليه وسلم هللا 

 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس) 
 ( وما نزل إليهم لعلهم يتفكرون  

 اآلية الكريمة تدل على 
 أن الرسول مبين للكتاب  -1

 . له وشارح 

 ( يا أيها الناس ، خذوا مناسككم )
 ( وصلوا كما رأيتموني أصلي ) 

 أخذ الشعائر والمناسك عنه -1
 االستماع إلى حديثه وتبليغه  -2
 . يره لغ

 النهي عن الكذب عليه  -3
 ويتوعد بذلك أشد الوعيد  -4

 

 

 

 العمل بها بشرط ثبوتها عن النبيالسنة النبوية حجة يجب 
 أنها مصدر من مصادر التشريع

 أن األحكام الواردة فيها كأحكام الواردة في القرآن من حيث وجوب اتباعها
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 لسنة التقريريةا لسنة الفعليةا لسنة القوليةا المجال

في  –أحاديث قالها الرسول  التعريف 
 مختلف األغراض والمناسبا

 ت

 األفعال التي فعلها
صلى هللا  –الرسول 

 عليه وسلم  

ما أقره الرسول ممات صدر من 
بعض الصحابة من أقوال 

وعدم إنكاره أو وأفعال بسكوته 
 بموافقته وإظهار استحسانه

مثل الصلوات الخمس  إنما األعمال بالنيات  مثال عليها 
 وأركانها وسننها

 أكل الضب 

 الشرح الدليل من السنة الدليل من القرآن المكانة

تأكيد ما جاء به 
 من القرآن

ْؤِمن وَن إِْخَوةٌ  َما اْلم  و  إِنَّ ْسلِم  أَخ  ْسلِمِ اْلم  تأتي السنة مثبتة ومؤكدة لما  اْلم 
 جاء في القرآن الكريم

الةَ  تفصيل المجمل صلوا كما رأيتموني  َوأَقِيم وا الصَّ
 أصلي

فصلت السنة فيما يتعلق 
بأوقاتها وأركانها وعدد 

 ركعاتها 

  فِي  تخصيص العام
م  هللاَّ ي وِصيك 

َكِر ِمْثل   ْم لِلذَّ أَْوالِدك 
 األ نَثَيْينِ َحظِّ 

ا  اَل َيِرث  َقاتِلٌ َشْيئ 
 

جاءت اآلية عامة وخصصت 
 الوارث بغير القاتل

اِرَقة   تقييد المطلق اِرق  َوالسَّ َوالسَّ
وا أَْيِدَيه َما  َفاْقَطع 

لم يقيد قطع اليد في اآلية فقد  
مفصل ) بينت السنة الموضع 
 ( الكف اليمنى 

كل ذي ناب ، كل ذي مخلب ، الجمع بين المرأة  تحريم الحمر األهلية ، أحكام جديدة
 وعمتها في النكاح
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 الدليل معناها الوظيفة

 بتالوة النصوص من غير نقصان أو زيادة -1 البالغ المبين 
 ( بالقول أو الفعل ) توضيح الوحي  -2
3-  

ِ َوَيْخَشْوَنُه َواَل  الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَسااَلِت هللاَّ
ِ َحِسيًبا َ َوَكَفى ِباهللَّ  َيْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ هللاَّ

 بالحرص على جذب الناس إلى -1 الدعوة إلى هللا 
 دعوة الحق وتحقيقا في النفوس قوال وعمال 

 التأكيد على الدعوة وعدم اليأس من هداية البشر  -2

ٍة َرُسواًل أَِن اُْعُبُدوا  َولََقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ أُمَّ
اُغوتَ  َ َواْجَتِنُبوا الطَّ  هللاَّ

 يبشرون المؤمنين بالحياة الطيبة   -1 التبشير واإلنذار 
 ينذرون الكفار بالشقاء  -2

َما ُنْرِسُل اْلُمْرَسلِيَن إاِلَّ ُمَبشِِّريَن  ََ
 َوُمنِذِرينَ 

إصالح النفوس 
 وتزكيتها 

 يخرج من الظلمات إلى النور -1
 تزكية النفوس وتعريفها بخالقها  -2
دالله النفوس إلى السبل التي توصلها إلى محبة هللا  -3

 تعالى 

يِّيَن َرُسواًل ِمْنُهْم  ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي األُمِّ
يِهمْ   َيْتلُوا َعلَْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ

تقويم االنحراف 
 من العقائد الزائغة 

إذ إن الناس عبر العصور يطرأ على فطرتهم التغير 
 واالنحراف والزيغ ، ودور الرسل تقويم ذلك واالنحراف

 

إقامة الحجة على 
 الناس 

رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون  كيال ال يبقى للناس عذرا يعتذرون به
 للناس حجة بعد الرسل 

 الرسل يقودون األمة في حياتهم إال ما فيه خيرهم -1 سياسة األمة 
 قدوة لمن بعدهم من المؤمنين  -2

بِْع  ُ َوال َتتَّ َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أَنَزَل هللاَّ
ا   َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ أَْهَواَءُهْم َعمَّ

 

 البشر من مخلوق األنبياء،وأول هوأول

 روحه من فيه نفخ طين،ثم من تعالى هللا خلقه

 الجمعة يوم تعالى هلل خلقه

 الجنة من فيه أخرج الذي نفسه اليوم وهو

 حواء قبض،وزوجه عليه،وفيه تاب وفيه

 خلقه هللا تعالى بيده الكريمة من تراب  ثم جعله يتناسل ومنحه األفضلية

 نفخ من روحه  غسلته المالئكة بالماء وترا 

 جعله بشرا سويا  وألحدوا له وقالوا سنة آدم في ولده

 كرمه بأن جعل المالئكة يسجدون له  

 علماء أسماء كل شيء  

 لغاية سامية وهي عبادته جل وعال 
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 العبادة  الغاية األساسية من خلق اإلنسان 

 فضل آدم من خالل علمه 
 من أكرمه هللا بالعلم عليه شكر هللا تعالى على ذلك  -2استحقاقه اإلجالل والتوقير      -1
 الوقوف عند حدود ما يعلمه  -4أن يتجنب الخوض بما ال يعلم    -2

 فضيلة العلم 

 الحسد والكبر . حمة هللا تعالى كبر إبليس وحده آلدم سببا في طرده من ر
 من أخطر األخالق  

 على العبد 
 يندم على ما وقع  -2عندما يقع اإلنسان في ذنب      -1
 يكبح جماح نفسه  -4يعمل صالحا                        -2
 تربية النفس على النفور من الحرام   -3

 المبادرة إلى التوبة 
 واالستغفار

 الحذر من خدع الشيطان .البدع ، سائر الذنوب ، أن عدواة الشيطان أزلية الشرك ، : مداخل الشيطان 
 االقتداء باألنبياء والرسل  السير على خطاهم 

 مساواة المرأة للرجل  أصل الكرامة اإلنسانية 

 أن يخلق هللا له من نفسه سكنا ومن يؤنسه حتى تنسجم معه 

 ثمراتها، من األكل لهما وأباح الجنة وحواء آدم هللا أسكن -1

 -يريدها لحكمة لهما واحدةحددها شجرة عن ونهاهما -2

 وحبهما فيالخلود رغبتهما عليهما دخل بأن لنفسه منتقما بالمرصاد لهما إبليس قعد -3

 ( تزيين المحرمات )  النعيم في لالستمرار

 ضررهما، يقصد ال وأنه صادق أنه فأوهمهما باالحتيال بدأ -4

 –خداعمها من تمكن حتى ناصح أنه باهلل لهما وأقسم -5

 نسيانه، على له،وعوتب ربه نهي نسي أن بعد آدم فأكل -6

 عليه ليتوب كلمات تعالى هللا فعلمه وندم هللا الى وتاب -7

 

 لعبادته -1

 عمارةاألرض -2

 الخالفة بمقومات وذريته آدم سبحانه هللا أمد قد

 والجن المالئكة لخلق مغايرا آدم فيخلقه هللا يظهر

 والشر الخير خالله من يعرف بعقل وميزه

 إلصالح القلوب وتطهيرها 
 

 هدايتهم إلى مافيه سعادة  
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 عدم اإلشراك باهلل 
 تعالى واإلخالص له

 االستعانة وحسن
 التوكل عليه

 علىالشكر  محبة هللا تعالى
 نعم هللا

 االستحياء من هللا
 تعالى

 رجاء رحمة
 هللا تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وهو أظلم الظلم ألنهف شيء من أنواع العبادة لغير هللاهو صر الشرك باهلل تعالى

 ظلم من العبد لنفسه حيث يذل ويعبد مخلوقا نفسه ، ظلم من العبد لربه

 

 أعمال القلوب محل نظر هللا تعالىألن  القلوب وشرط قبولها وهو من أهم أعمال

 السير على منهجه
 بذل األسباب 

 الخشية منه 

 االستخارة
 المشورة 

 التفويض
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 صدق المحبة هلل يدعو إلى          

 تعالى على ما سواه إيثار هللا -1

 التشمير لسلوك سبيل قربه -2

 الجد في طاعته وترك ما يشغل -3

 

 

 

 

 

 

 

 أدب الصحابة والصالحين أدب الرسل الكرام

 هلل والحمد هللا سبحان أقول ألن : الكريم الرسول قول

 عليه طلعت مما إلي أحب أكبر هللا اال اله وال
 الشمس

 

 صبرت حين ياسر بن عمار أم سمية
 دينا االسالم غير رافضة العذاب على

 آل صبرا" الرسول دعاء فاستحقت

 الجنة إلى مصيركم فان ياسر

 َوالَِّذي (78) َيْهِدينِ  َفُهوَ  َخلََقِني الَِّذي: تعالى قوله

 َيْشِفينِ  َفُهوَ  َمِرْضتُ  َوإَِذا (79) َوَيْسِقينِ  ُهَوُيْطِعُمِني
(80) 

 إبراهيم أدب من يشفين فهو أمرضني واذا يقل ولم
 السالم عليه

 هللا فضل طلب السالم عليه موسى ادب من
 تعالى هللا فضل إلى محتاج فقير أنه وخيرهوإعالنه

 رضي هللا عنه -سعد بن أبي وقاص 
 أبي بن عبدهللا فأتاه بصره كف قد

 فلو للناس تدعو أنت ياعمال فق السائب
 عليك تعالى هللا فرد لنفسك دعوت

 هللا قضاء يابني : وقال ؟فتبسم بصرك

 بصري من أحسن عندي
 

 ثم الخير يقدم كان أنه السالم عليه زكريا ادب من
 للذرية طلبا هللا الى بالدعاء يتوجه

 
 

 

 ألن الخوف يزجر اإلنسان من المخالفات والرجاء يقود العبد إلى الطاعات
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 توقيره

م   ونِي ي ْحبِْبك  بِع  ْنت ْم ت ِحبُّوَن اللَّـَه َفاتَّ ه  َوَيْغفِرْ  ق لْ إِْن ك  ْم وهللا َغف وٌر َرِحيمٌ  اللَـّ ن وَبك  ْم ذ   لَك 

 
أتبع سنة محمد صلى هللا عليه وسلم : حب الرسول                  مظهرها :     القيمة   

ُأُجورِهِْم َشْيئًا،َوَمِن ابْتََدَع بِْدَعًة َفعُِملَ َمْن َأْحيَا ُسنًَّة ِمْن ُسنَّتِي َفعَِملَ بِهَاالنَّاُس ، َكاَن َلهُ ِمْثلُ َأْجرِ َمْن َعِملَ بِهَاََل يَْنُقُص ِمْن 

 بِهَا،َكاَن َعَليْهِ َأْوَزاُر َمْن َعِملَ بِهَا،ََل يَْنُقُص ِمْن َأْوَزارِ َمْن َعِملَ بِهَا َشيْئًا

 

 (سبوا الرسول ) إيقاف المنتجات التي 

 مظاهرات سلمية  –الدفاع عنه بكتابة الخطب 

 نشر سنته 

 

أتمسك بسنة محمد صلى هللا عليه وسلم : تطبيق السنة                     مظهرها :   القيمة   

وجوب محبته 

 وطاعته 

إحياء سنته واتباع 

 أثره 

 الدقة في نقل أقواله

إكرام أهل بيته 

 ومحبتهم 

تصديقه في كل ما 

 أخبر به 

 الدفاع عنه ونصرته 
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 . مجتمع متميزا في العقيدة و العبادة والعالقات األسرية واالجتماعية  -1

 ومبادئه التي قامت  -صلى هللا عليه وسلم –يرقى ويتطور سياسيا وفق أخالقيات الرسول  -2

 .عليها الدوله اإلسالمية 

 . صيانة الفرد واألسرة و المجتمع من الفساد واالنحالل  -3

 

 

 اإلسراء والمعراج تصديق أبو بكر الصديق لحادثة

 

 

 

 إن هللا ومالئكته يصون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه : ) قال تعالى  -1

 (وسلموا تسليما 

 

 صلى هللا عليه وسلم–أحرص على الصالة على النبي : المظهر   الصالة على النبي : القيمة 

 

 

 ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين : صلى هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا  -2

 صلى هللا عليه وسلم–أتحرى الدقة في نقل كالمه : المظهر    الصدق : القيمة 
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 التكليف والمسؤولية الشرعية الحرص على سالمة اإلنسان احترام الملكية الخاصة
 

 

 

 

 حياة الرسول مدرسة العلم والتعلم
ومجمل االيات تدعو ( اقرأ) فأول كلمة نزل بها جبريل عليه السالم على الرسول كانت كلمة

 الى العلم والتفكر
ومن دالئل اهتمام الرسول الكريم بالعلم ، أنه جعل فداء بعض أسرى بدر تعليم الواحد عشرة 

 لقراءة والكتابةمن أبناء األنصار ا
 كما وردت أحاديث كثيرة في الحث على تحصيل العلم النافع منها
ةِ    لَه  بِِه َطِريق ا إِلَى اْلَجنَّ

ا َسهَّلَ هللاَّ  َمْن َسلََك َطِريق ا َيْلَتِمس  ِفيِه ِعْلم 
وعظمتهكما فضل هللا تعالى وأعلى من شأنهم إلحاطتهم بالكثير مما يدل على قدرة هللا تعالى   
ر  أ ْول وا األَْلَبابِ  َما َيَتَذكَّ  ق لْ َهلْ َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلم وَن َوالَِّذيَن ال َيْعلَم وَن إِنَّ

ألنها تخطط لجميع جوانب الحياة اإلنسانية فيما الحضارة االسالمية حضارة متوازنة ومتكاملة

 .  يخص حياة الفرد، وحياة الجماعة فصالح المجتمع في صالح أفراده 

 

 العلم والتعلم 

 إنسانية اإلنسان 

 االيمان باهلل والعمل بشريعته

 اإلنسان والمجتمع في اإلسالم 
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 مرونة الحضارة االسالمية  المنهج الواضح  السند األخالقي  عقيدة التوحيد 

 أساس العقيدة توحيد هللا -1
التمسك بالعقيدة يؤمن وحدة -2

 النوع االنساني 
كل البشر سواسية والحرية -3

 حق مكفول لكل الناس
  آثارها  : 

 طمأنينة النفس -أ
 التفاني في الطاعة -ب
 إيثار الغير والتراحم  -ج
 حسن التآخي بين الناس -د

سببا داعيا لدخول غير -هـ
 المسلمين في االسالم 

 مراقبة هللا تعالى -1
سعى الى مرضاة ي-2

 هللا 
يعرف حقه -3

 وواجبات االخرين 
ال يفرط في شرع -4

 هللا 
 ال يجاوز حده -5
 

تستمد بقاءها -1

ونقاءها من القرآن 
 والسنة 

السنة تكفلت ببيان -2

 معاني القرآن الكريم 

القرآن والنة -3

كالهما وحي من هللا 
 تعالى 

أودع هللا عنصر الثبات -1

والخلود والمرونة 
 والتطور معا 

 

 

 

 يجمع بين العلوم الشرعية والدنيوية 
 يبين حقوق المسلم وواجباته 

 تتضح عالقة المسلم بربه وعالقة المسلمين بعضهم ببعض 
 لما اتسعت رقعة اإلسالم جدت على المسلمين وقائع االجتهاد 

 : عللي ما ياتي 

 .الحضارة اإلسالمية على رصيد هائل من القيم التنكر اإلبداع المادي في األرضقامت  -1

 . ألنه يعد من وظيفة األولى منذ أن وجد على ظهر األرض 

 . فضل هللا العلماء وأعلى من شأنهم   -2

 . إلحاطتهم بالكثير مما يدل على قدرة هللا تعالى وعظمته 

 . يحرص اإلسالم على سالمة الفرد نفسيا وعقليا وبدنيا  -3

 . يهيئ الجو النفسي السليم في إطار المجتمع الذي يعيش فيه 
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 . حرم االسالم االعتداء على النفس والعرض والمال والمسكرات  -4

 . حرصا على سالمة اإلنسان نفسيا وعقليا وبدنيا 

 . فرض الحجر على السفيه  -5

 . حتى اليؤدي به سفهه إلى إضاعة المال 

 

 

أنها حضارة انطلقت من اإليمان باهلل وحده ، البارئ المصور خالق االنسان والمخلوقات  * 
 فكان من أقوى الدوافع الى قيامها وابداعها وازدهارها

 
ة ، حضارة انسانية عالمية ال ترتبط باقليم جغرافي ، وال بجنس بشري ، وال بمرحلة تاريخي*

فهي على أساس االعتقاد بأن االعتقاد بأن االنسان أهم مخلوقات هللا وأن جميع االنشطة 
 البشرية البد أن تسعى الى سعادته ورفاهيته

 
حضارة معطاءة أخذت واقتبست من الحضارات والثقافات القديمة ، وأعطت عطاء زاخرا *

 بالعلم والمعرفة والفن
 

الجانبين الروحي والمادي فال افراط وال تفريط وال غلو بغير حضارة متوازنه وازنت بين * 
 وجه حق

 
حضارة باقية تستمد بقاءها من بقاء االسالم واالسالم ال يضعف وال يقل نفوذه وال يتراجع * 

 تأثيره لذلك كانت الحضارة االسالمية هي البديل الوحيد
 

 

 

 

 

 

 


