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 الأدةل للإسلمية  

هذه الادةل املهمة فقط, الرجاء مراجعة الكتاب عند ادلراسة. وادلروس اليت يوجد هبا اايت مل اكتهبا. :  للتوضيح   

 

قمينا    –الوحد الثانية    

 درس قمي احلضارة الإسلمية 
قال تعاىل: "وابتغ فامي ااتك هللا دار الأخرة ول تنس نصيبك من ادلنيا وأأحسن كام 

 أأحسن أأليك ول تبغ الفساد يف الأرض اإن هللا ل حيب املفسدين"
 توازن احلضارة الإسلمية

ل أأمم أأمثالمك"   الشمول يف الإسلم قال تعاىل: "وما من دابة يف الأرض ول طائر يطري جبناحيه اإ
 نظرة الإسلم لغري املسلني قال تعاىل: "ولقد كرمنا بين ادم ومحلنامه يف الرب والبحر"

 حتليل التعامل مع غري املسمل قال تعاىل: "ل يهنامك هللا عن اذلين مل يقاتلومك يف ادلين ومل خيرجومك من دايرمك"

منا يهنامك هللا عن اذلين قاتلومك يف ادلين وأأخرجومك من دايرمك"  حترمي التعامل مع غري املسمل قال تعاىل: "اإ

حىت يغريوا ما بأأنفسهم"قال تعاىل: "اإن هللا ل يغري ما بقوم   الفرد اساس التغيري  
 ادلعوة اىل التعايش السلمي قال تعاىل: "اي أأهيا اذلين أأمنوا ادخلوا يف السمل اكفة"
 الصلح يف الأرض وجتنب الفساد فهيا قال تعاىل: "ول تفسدوا يف الأرض بعد اإصلهحا"

 احلوار ابحلس ىن  قال تعاىل: "وجادهلم ابليت يه أأحسن"
  

جامتعية العفة والطهارة  من القمي الا   

لهيا"  الهنيي عن الكشف امام املرأأة الغري مؤمنة قال رسول هللا: "ل تبارش املرأأة املرأأة فتنعهتا لزوهجا, كأنه ينظر اإ
  

 من القمي الصحية التدواي 
 معرفة هللا للك شئ قال تعاىل: "وخلق لك شئ وهو بلك شئ علمي"

"ونزنل من القراءن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني"قال تعاىل:   ان القران علج 
قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "املؤمن القوي خري واحب اىل هللا من املؤمن 

 الضعيف"
وب التداويوج  

شفاءمك فامي حرم عليمك"قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "اإن هللا مل جيعل   حترمي التداوي ابحملرم  

هنا داء وليست دواء."ق ال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "اإ  حترمي التداوي ابمخلر 

ذا مرضت فهو يشفني"  الشايف هو هللا  قال تعاىل "واإ
  

 من القمي القيادية 
قالوا:  ىل رجل أأس تعمهل, فذكروا هل جامعة, فمل يردمهقال معر بن اخلطاب: دلوين ع

من تريد؟ قال: من اذا اكن امريمه اكن كأنه رجل مهنم, واذا مل يكن امريمه اكن كأنه 
 القائد الصحيح
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 أأمريمه.
 املصادقية أأو مطابقة الافعال الاقوال قال تعاىل: "كرب مقتا عند هللا ان تقولوا مال تفعلون"

علمي"قال تعاىل: "قال أأجعلين عىل خزائن الأرض اإين حفيظ   وصف سلوك يوسف املسقتمي 
لهيم عىل سواء اإن هللا ل حيب اخلائنني" ما ختافن من قوم خيانة فانبذ اإ  وجوب مطابقة الافعال الاقوال  قال تعاىل: "واإ

 املسؤولية قال رسول هللا: "لكمك راع ولكمك مسؤول عن رعيته"
  

 من القمي املهنية 
وسمل "وهللا ليأأخذ أأحدمك حبل فيحتطب عىل ظهره  قال رسول هللا صىل هللا عليه 

 خري هل من أأين يأأيت رجل ااته هللا من فضهل فيسأأهل أأعطاه أأو منعه"
 حث ادلين ان يكون للشخص همنة

ل ليعبدوا هللا خملصني هل ادلين حنفاء"  قال تعاىل: "وما أأمروا اإ
دمك معل أأن يتقنه"قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "اإن هللا حيب أأذا معل أأح  

 التقان ابلعمل

"الامعى ول البصري قال تعاىل: "وما يس توى  العدل ابلعمل  
 احرتام العاملني قال تعاىل: "ولقد كرمنا بين ادام"
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عقيدتنا   -الوحدة الثالثة    

 عامل الغيب 
 اذلات من عامل غيب قال تعاىل: "ليس مكثهل شئ وهو السميع البصري"

ل قال  تعاىل: "ويس ئلونك عن الروح قل الروح من أأمر ريب وما أأوتيمت من العمل اإ
 قليل"

 الروح من عامل الغيب

ليك ما كنت تعلمها أأنت ول قوممك من  قال تعاىل: "تكل من أأنباء الغيب نوحهيا اإ
 قبل هذا"

 غيب اجملاز

حام وما تدري قال تعاىل "أأن هللا عنده عمل الساعة ويزنل الغيث ويعمل ما يف الار 
 نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأأي ارض متوت"

 عمل الساعة من عامل الغيب

 وجوب الاميان ابلغيب قال تعاىل "اذلين يؤمنون ابلغيب"
 الامان ابلغيب يبث الراحة والطمئنينة  قال تعاىل "اذلين ءامنوا وتطممئن قلوهبم بذكر هللا الا بذكر هللا تطمنئ القلوب"

  

 احلياة الربزخية 
 ملاذا كتب هللا املوت قال تعاىل "اذلي خلق املوت واحلياة ليبلومك أأيمك احسن معل وهو العزيز الغفور"

ذا جاء أأجلهم ل يستئخرون ساعة ول يس تقدمون"  لن متوت نفس حىت تس توي أأجلها قال تعاىل "فاإ
م قال تعاىل " َذا َجأ َء َأَحَدمهم ِ

ٰ ا ِّ   لَْمْوتم أ  َحىتى ون  أ  قَاَل َرب  عم ميَا  ْرج  ۤ َأمْعَلم َصال حًا ف  ِّ * لََعِل 
َو قَأ ئ لمهَا َمٌة هم َا لَك  هنى

ِ
"تََرْكتم لََكى ا  

 دليل عىل ثبوت حياة الربزخ

ر َض قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "اإ  َذا َماَت عم ِ
ْ ا لْغََداة  نى َأَحَدمكم هم اب  عَلَْيه  َمْقَعدم

ْن َأْهل   ْن َأْهل  النىار  فَم  ْن اَكَن م 
ِ
ْن َأْهل  اجلَنىة  ، َوا ْن َأْهل  اجلَنىة  فَم  ْن اَكَن م  ِ

ِّ  ، ا َوالَعش 
يَاَمة   م يَْوَم الق  َك َحىتى يَْبَعثََك اَّللى ، فَيمقَالم : َهَذا َمْقَعدم "النىار   

ة الربزخدليل عىل ثبوت حيا  

لُّ قال تعاىل " َرة  ۖ َويمض  نَْيا َويف  اْل خ  لَْقْول  الثىاب ت  يف  الَْحَياة  ادلُّ يَن أ َمنموا اب  م اذلى  يمثَبِّ تم اَّللى
نَي ۚ ال م  م الظى م َما يََشاءم  اَّللى "َويَْفَعلم اَّللى  

 السؤال يف القرب

ذا مات ابن قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " ل من ثلث: اإ أ دم انقطع معهل اإ
"صدقة جارية، أأو عمل ينتفع به، أأو ودل صاحل يدعو هل  

 الأعامل اليت ينتفع هبا املؤمن

  

 البعث واحلش 
 بعث اخللئق بعد ان اصبحت رمامي  قال تعاىل "جملموعون اإىل ميقات يوم معلوم"

قال تعاىل "يف يوم اكن مقداره مخسني أألف س نة" -  

ن يوما عند ربك كألف س نة مما تعدون"قال  - تعاىل "واإ  

 طول يوم القيامة

 بعث قال تعاىل "مث بعثنامك من بعد موتمك"
َن قال تعاىل " يه  ۗ َوَمْن َأْصَدقم م  يَاَمة  َل َريَْب ف  ىَلٰ يَْوم  الْق  ِ

ْ ا َو ۚ لََيْجَمَعنىمكم لى هم ِ
هَلهَ ا
ِ
م َل ا اَّللى

يثًا "اَّللى  َحد   

خبار  هللا تعاىل بقوع العث يف القراناإ  

َو َأْهَونم عَلَْيه  قال تعاىل " هم َوهم يدم ى يمع  ي يَْبَدُأ الَْخلَْق مثم َو اذلى  "َوهم ماكن النشأأءة الثانية   النشأأة الأوىل دليل عىل اإ
 اإحياء املوىت يف احلياة ادلنيا قال تعاىل "مث بعثنامك من بعد موتمك لعلمك تشكرون"
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َذا َأنَزلْنَا عَلهَْيَا الَْماَء اْهََتىْت َوَربَْت ۚ تعاىل "قال 
ِ
َعًة فَا ىَك تََرى اْلَْرَض َخاش  ْن أ اَيت ه  َأن َوم 

يرٌ  ٍء قَد  ِّ  ََشْ ىهم عىََلٰ لكم ن ِ
ْحِي  الَْمْوىَتٰ ۚ ا ي َأْحَياَها لَمم نى اذلى  ِ

"ا  

 اإحياء الارض امليتة بعد نزال املطر علهيا 

قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "لك ابن ادم تأألكه الارض اإل جعب اذلنب, منه 
 خلق, ومنه يركب"

 عظم العجز )العصعص(

 احلش قال تعاىل "يوم تشقق الارض عهنم رساعا ذكل حش علينا يسري"
رض احملشأأ  قال تعاىل "يوم تبدل الأرض غري الارض"  

  

 احلساب 
َلء  َشه يًداقال تعاىل " ؤم ْئنَا ب َك عىََلٰ َه ه ٍة ب َشه يٍد َوج  ِّ ُأمى ن لكم  ْئنَا م  َذا ج  ِ

"فََكْيَف ا  شهادة الانبياء  

ُّ نَْفٍس َمَعَها َسائ ٌق َوَشه يدٌ قال تعاىل "و  "َجاَءْت لكم  شهادة امللئكة 

أأخبارها"قال تعاىل "يومئذ حتدث   شهادة الارض وما علهيا 

"وم تشهد علهيم أألسنهتم وأأيدهيم وأأرجلهم مبا اكنوا يعملونقال تعاىل "ي  شهادة الانسان عىل نفسه 

 حماس بة الانسان عىل نعميه  قال تعاىل "مث لتس ئلن يومئذ عن النعمي"

"قال تعاىل "مفن يعمل مثقال ذرة خريا يره , ومن يعمل مثقال ذرة ثرا يره  حمسابة النسان عىل امعهل  

قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "ل تزول قدم ابن ادم يوم القيامة من عند ربه 
حىت يسأأل عن مخس؛ عن معره فمي افناه, وعن ش بابه فمي أأبله, وماهل من أأين 

 اكتس به وفمي انفقه, وماذا معل فامي عمل"

 احملاسب علهيا بين ادام

ْ تَْعَملمونَ  قال تعاىل "مث ئممكم ب َما كمنمتم  ِّ هَاَدة  فَيمنَب ىَلٰ عَال م  الَْغْيب  َوالشى ِ
"تمَردُّوَن ا  نتيجة احلساب الثواب او العقاب ادلامئ 

ياَمة  ك تااًب يَلْقاهم قال تعاىل " ر جم هَلم يَْوَم الْق  ْ نمق ه  َوُنم نساٍن َألَْزْمناهم طائ َرهم يف  عم ِ
ى ا َولكم

وًرا يبًا13) َمنْشم َك الَْيْوَم عَلَْيَك َحس  "( اْقَرْأ ك تابََك َكفى ب نَْفس   

نسان كتاب  يعطى للك اإ
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هويتنا   –  الرابعةالوحدة    

 الهوية الإسلمية 
َيْت قال تعاىل: " َذا تمل 

ِ
مْم َوا لَْت قملموهبم م َوج  ك َر اَّللى َذا ذم ِ

يَن ا نموَن اذلى  ْؤم  ىَما الْمم ن ِ
ْم أ اَيتمهم ا عَلهَْي 

مونَ  ْم يَتََولكى ميَاًًن َوعىََلٰ َرهبِّ   ِ
"َزاَدْْتمْم ا  

 خصائص املؤمنني

قال رسول هللا "املسمل من سمل الناس من لسانه ويده واملؤمن من أأمنه الناس عىل 
 دماهئم وأأمواهلم"

 خصائص املؤمنني

ْرَت َوَمْن اَتَب َمعَ قال تعاىل: " ْم مََكَ ُأم  َتق  ريٌ فَاس ْ ىهم ب َما تَْعَملموَن بَص  ن
ِ
"َك َوَل تَْطغَْوا ۚ ا  الإلَتام بشع هللا قول ومعل 

ذا رائيمت رجل يعتاد املساجد فاشهدوا هل  قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "اإ
 ابلإميان"

 الإلَتام بشع هللا قول ومعل

نموا َوَل قال تعاىل: " ن نيَ َوَل َْت  ْؤم  ْ مم ْن كمْنمتم ِ
م اْلَعْلَْوَن ا َزنموا َوَأنمْتم "حَتْ  الإعَتاز ابلإسلم عقيدة ورشعا 

ْن َأْحَسَن النىاسم قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " ِ
َعًة ، تَقمولموَن : ا مى ِ

َل تَكمونموا ا
وا َظلَْمنَا ، َولَك ْن  ْن َظلَمم

ِ
نىا ، َوا نموا ، َأْحس َ ْس   ْن َأْحَسَن النىاسم َأْن حتم ِ

ْ ، ا نموا َأنْفمَسمكم َوط ِّ
وا وا فََل تَْظل مم ْن َأَساءم

ِ
"َوا  

 الإس تقللية

 الثقة ابلنفس قال تعاىل: "كنمت خري أأمة أأخرجت للناس"
  

 الهوية وحتويل القبل 
املسجد الأقىص قال تعاىل: "س بحان اذلي ارساى بعبده ليل من املسجد احلرام اإىل 

 اذلي براكنا حوهل"
رساء الرسول  موقع اإ

  

 الثابت واملتجدد يف الهوية الإسلمية 
واًب َوقَبَائ َل ل تََعاَرفموا ۚ قال تعاىل " عم ْ شم ْن َذَكٍر َوُأنََْثٰ َوَجَعلْنَامكم ْ م  ًنى َخلَْقنَامكم ِ

َا النىاسم ا اَي َأهيُّ
ْنَد  ْ ع  نى َأْكَرَممكم ِ

َ عَل مٌي َخب ريٌ ا نى اَّللى ِ
ْ ۚ ا "اَّللى  َأتْقَامكم  

 التعارف بني الشعوب مقصد من مقاصد الشيعة

 الثابت يف الاسلم قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "من أأحدث يف أأمرًن هذا ما ليس منه فهو رد"
ْ َوَأتَْمْمتم عَلَيْ  قال تعاىل " ينَمكم ْ د  ينًاالَْيْوَم َأمْكَْلتم لمَكم ْسَلَم د 

ِ
م اْل يتم لمَكم ْ ن ْعَميت  َوَرض  "مكم  التجدد يف الهوية ليس نقص, فادلين اكمل 
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معاملتنا   –  الوحدة اخلامسة     

 املعاملت املالية يف الإسلم 
ْ ۚقال تعاىل " ي أ اَتمكم ْن َمال  اَّللى  اذلى  ْ م  " َوأ تمومهم  امللكية املطلقة للامل يه هلل 

يه  ۖتعاىل "قال  تَْخلَف نَي ف  س ْ ْ مم ا َجَعلمَكم مى "َوَأنْف قموا م   امللكية املطلقة للامل يه هلل 
 املال وس يل وليس غاية قال تعاىل "املال والبنون زينة احلياة ادلنيا"

مٌي قال تعاىل " ْنَدهم َأْجٌر َعظ  م ع  ْتنٌَة ۚ َواَّللى ْ ف  مكم ْ َوَأْوَلدم ىَما َأْمَوالممكم ن ِ
"ا بتلء من هللا   املال اإ
َاَرًة َعْن قال تعاىل " لى َأْن تَكموَن جت 

ِ
ل  ا لَْباط  ْ اب  ْ بَيْنمَكم موا َأْمَوالمَكم يَن أ َمنموا َل تَألْكم َا اذلى  اَي َأهيُّ

ميًا  ْ َرح  َ اَكَن ب مكم نى اَّللى ِ
ْ ۚ ا ْ ۚ َوَل تَْقتملموا َأنْفمَسمكم نْمكم "تََراٍض م   

املال وجوب العدل يف  

ْ ۚ  قال تعاىل " نْمكم َاَرًة َعْن تََراٍض م  لى َأْن تَكموَن جت 
ِ
"ا  من رشوط البيع الرضا بني املتعاقدين 

 من اداب البيع جتنب احللف  قال رسول ااهل صىل هللا عليه وسمل "احللف منفقة للسلعة, ممحقة للربكة"
بعضمك عىل بيع بعض"قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "ل يبع   من اداب البيع الا يبيع املسمل عىل بيع اخيه 

ذا ابع, واذا اشرتى, واذا  قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "رمح هللا رجل مسحا اإ
 اقتىض"

 من ادب البيع السامحة 

  

 حرمة الغش 

وألك اموال الناس ابلباطلالغش اخفاء العيوب  قال تعاىل "ول تأألكوا أأموالمك بينمك ابلباطل"  

  

 من البيوع اجلائزة 
 حتليل البيع قال تعاىل "وأأحل هللا البيع"

عن أأنس بن ماكل أأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ابع حلسا وقدحا وقال من 
يشرتي هذا احللس والقدح فقال رجل أأخذْتام بدرمه فقال النيب صىل هللا عليه 

يزيد عىل درمه فأأعطاه رجل درمهني فباعهام منهوسمل من يزيد عىل درمه من   

 حتليل املزايدة

  

 من البيوع املهنيى عهنا 
عن بيع  -صىل هللا عليه وسمل-عن أأيب هريرة ريض هللا عنه قال: هنيى رسول هللا 

 .احلََصاة  وعن بيع الغََرر  
 هنيى الرسول عن بيع الغرر

هنيى عن بيع الامثر حىت تزىه،  -وسمل صىل هللا عليه  -عن أأنس، أأن رسول هللا 
ذا  فقيل هل: وما تزىه؟ قال: حتمر، فقال رسول هللا، صىل هللا عليه وسمل: »أأرأأيت اإ

<<منع هللا المثرة مب يأأخذ أأحدمك مال أأخيه  

 هنيى الرسول عن بيع الامثر عىل رؤوس الشجر
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من مدرسة النبوة    –الوحدة السادسة    

 درس الس يدة عائشة 
سأأل معرو بن العاص الرسول: أأي الناس أأحب اليك؟ 

قال:"عائشة" فقال: ومن الرجال؟ فقال: "أأبوها". فقال: مث من؟ 
 قال:"معر بن اخلطاب" فعد رجال.

 دليل عىل حب الرسول لعائشة

ا لىمكم ۖ بَْل هم " بموهم رَشًّ ْ ۚ َل حَتْس َ نمكم ْصَبٌة مِّ  فْك  عم ِ
ْل وا اب  يَن َجاءم نى اذلى  ِ

َو ا
"َخرْيٌ لىمكمْ   

 حادثة الإفك

 درس الس يدة حفصة 
"اي نساء النيب لسنت كأحد من النساء"قال تعاىل   دليل عىل أأمهية نساء الرسول 

"ومن يقنت منكن هلل ورسوهل وتعمل صاحلا نؤنهتا أأجرها مرتني 
 وأأعتدًن لها رزقا كرميا"

 متثلت الس يدة حفصة ابلرسول الاايت اذكر الاايت 

 درس ابو ذر الغفاري 
سمل قال رسول هللا: "غفار غفر هللا لها, واسمل ساملها هللا"  دليل عىل اإسلم غفار واإ

قال رسول هللا: "رمح هللا أأاب ذر ميش وحده, وميوت وحده, ويبعث 
 وحده."

 احلديث املشهور عن ااب ذر

  

معاذ سعد بن    

بعث اإىل النيب صىل هللا عليه وسمل جبة من ديباج منسوج فهيا 
فصعد املنرب فقام أأو اذلهب فلبسها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

قعد جفعل الناس يلمسوهنا فقالوا ما رأأينا اكليوم ثواب قط فقال 
 أأتعجبون من هذه ملناديل سعد يف اجلنة

 مناقب سعد بن معاذ

  

 alm
an
ah
j.c
om
/om


