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              اصطالحًا.بمصطلح الحديث  صودمقال وّضح: (1س) 

          من قول أو فعل أو تقرير   ملسو هيلع هللا ىلصهو ما ُنسب إلى النبي 

 أو صفة َخْلقية أو ُخُلقية.

 الّسنةالحديث و آراء العلماء في الفرق بين ن: بّي(2س)
                                                     والخبر واألثر.

                 تفيد المعنى نفسه هاأن جمهور العلماءيرى  (1

            يرى بعض المحدثين أن هناك فروقًا بينها: (2 

من قول أو فعل أو   ملسو هيلع هللا ىلصهو ما ُنسب إلى النبي  الحديث :

                               تقرير أو صفة َخْلقية أو ُخُلقية.

فعل أو تقرير  من قول أو  ملسو هيلع هللا ىلص ما ُنسب إلى النبي :الّسنة 

                                               أو صفة ُخُلقية فقط.

                 وإلى غيره  ملسو هيلع هللا ىلصما ُنسب إلى النبي  الخبر: 

                ما ُنسب إلى الصحابي أو التابعّي فقط. األثر:
الكريم  بالقرآن: كيف ترد على من يّدعي االكتفاء (3س)

                                                                    ة؟لنبوّيا الّسنةوترك 
ة واالحتكام إليها عند النبوّي الّسنة بإتباعإن القرآن الكريم أمر ( 1

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱٱ:قال تعالىاالختالف ، 

    َّ يي ىي مي  خي ُّٱٱ وقال تعالى: َّ حئجئ

ف كيفية أداء يعني أن ال نعر الّسنةإن عدم األخذ ب (2  

                                   العبادات من صالة وزكاة وحج وغيرها

" : ملسو هيلع هللا ىلصأمر بالتمسك بسنته حيث قال   ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل  (3 

 تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهلل وسنتي".

 .النبوّيال يمكن فهم اإلسالم وال تطبيقه من غير الحديث  (4

 

 

                علم الحديث . بمصطلح  لمقصودا وّضح: (1س)

من حيث   ملسو هيلع هللا ىلصهو العلم الذي يبحث في حديث رسول اهلل 

                                نقله وضبط ألفاظه وتدوينه.

                                              ما هي أنواع علم الحديث؟: (2س)
                   علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية

                 بعلم الحديث رواية المقصود(: وّضح 3)س

هو العلم الذي يبحث في نقل الحديث من جيل إلى جيل بشكل 

 الصدور وكتابة في السطور. يمنضبط حفظًا ف

ت الصحابة على حفظ األمور التي ساعد (:ما4)س

 الحديث الشريف؟

، ملقلة الكتبة بينهقوة الذاكرة التي امتاز بها العرب:  - أ

ولقلة تعقيدات الحياة التي يعيشونها في الجزيرة 

          العربية.

ألهميتها في معرفة  الّسنةاهتمام الصحابة بحفظ   - ب

                            األحكام الشرعية وابتغاء األجر في اآلخرة

الذي كان يساعد على   ملسو هيلع هللا ىلصأسلوب النبي  -ج

     الحفظ:

                             تعجالكان يتحدث بتأٍن دون اس ( 1 

                            العبارات للتأكيد كان يكرر بعض (2

                                    .باإلضافة إلى بالغته ( 3

 الشريف في أغلب األحيان. النبوّيِقَصر الحديث  -د   

                  بعلم الحديث دراية المقصود(:وّضح 5)س

عرف بها الحديث العلم الذي يبحث في القواعد التي ُيهو 

 المقبول من الحديث المردود .

 : الدرس األول: الحديث النبوّي الشريف

 ()مفهومه وأهميته والرحلة في طلبه

  :الشريف  النبوّيالدرس الثاني: الحديث 

 ) مفهومه وأنواعه وأهدافه (

 علوم الحديث النبوّي الشريف:  الثانية عشرة الوحدة
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                          : اذكر اسمين لعلم الحديث دراية.(6س) 
 علم أصول الحديث. (2 علم مصطلح الحديث (1

           يث رواية ودراية أهداف في غايةد: لعلم الح(7س)
                                                                             .األهمية ، اذكرها

                                       حفظ الحديث من الضياع واالندثار  (1
         التمييز بين األحاديث الصحيحة وغير الصحيحة  (2

                    صة ّحَمبناء العقلية اإلسالمية الناقدة الُم (3

                                         األجر العظيم ابتغاء (4

 تسهيل مهمة المفسر والفقيه  (5

بين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية  قارن :(8س)
 . ملسو هيلع هللا ىلص أو عدم وجوده في زمن النبي وجوده من حيث

ألن  ) علل ( ملسو هيلع هللا ىلصفي زمن النبي  نشأ علم الحديث رواية :

 وُيبلغون ما يسمعون عنه.الصحابة الكرام كانوا يسألونه 

 علل () ملسو هيلع هللا ىلصلم يوجد في زمن النبي  :علم الحديث دراية

ألن الصحابة الكرام كانوا يسألونه عن أي حديث يشكون في 

 نسبته إليه 

عن  الّسنةو القرآنم في رضي الله عنه: بحث الصحابة (9س)
التي ُيعرف بها الحديث الصحيح من غيره فوجدوا  القواعد

               .ى ذلك ، اذكر هذه التوجيهاتتوجيهات تدل عل

  وهذا ال يتم   ملسو هيلع هللا ىلصوطاعة الرسول  الّسنة بإتباعاألمر  (1

                                                          ة.النبوّي الّسنةإال بحفظ 

                 الشريف النبوّيالتحذير من الكذب في الحديث  (2

خبار قبل قبولها ، واتترا  التقوى طلب التثبت من األ (3

                                  ل روايته َبْقفيمن ُت

 ر من نقل ما ال يعرف الراوي صحتهالتحذي(4

ة أساليب : استخدم العلماء في عصر الصحابة عّد(11س)
هذه  وّضح، في رواية الحديث  أالخط وقوعلمعالجة احتمال 

                                                                                                     األساليب.
اقتصار الراوي على رواية األحاديث التي يطمئن إلى  (1

وهذا األسلوب يعالج الخطأ والنسيان  حفظها وضبطها، 

                                                                                      .بشكل وقائي قبل وقوعه

                                                                   ،  الّسنةوعرض رواية الراوي على القرآن الكريم  (2

ومثال ذلك : أن عمر بن الخطاب  التثبت بشاهد أو يمين. (3

طلب إلى أبي موسى األشعري شاهدا  رضي اهلل عنه

حديث :" إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤن له  على

 .فليرجع" فشهد له الصحابة بذلك فقبله عمر

: استحدث العلماء أساليب جديدة لحفظ الحديث (11س)
الشريف من الكذب في عصر ما بعد الصحابة ،  النبوّي

                                                                                     هذه األساليب. وّضح
                 الشريف  النبوّيالسؤال عن أسماء رواة الحديث  (1

  ملسو هيلع هللا ىلصالرحلة إلى الراوي الذي سمع الحديث من النبي  (2

المقارنة بين رواية الراوي ورواية غيره للحديث  (3

 الكتشاف الكذب أو الخطأ.

 

الشريف وتدوينه في  النبوّي: مّرت كتابة الحديث (1س)
                                                                              ل ، اذكرها.ة مراحعّد
                                                                              .النبوّيبداية العصر  (1
                                                                         .النبوّيأواخر العصر  (2
                                             األول.وحتى نهاية القرن الهجري   ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة الرسول  (3
 القرنان الثاني والثالث الهجريان. (4

 الشريف نهى النبوّيي بداية العصر : ) علل ( ف(2س)
                                                        عن كتابة أحاديثه   ملسو هيلع هللا ىلص النبي

حتى ال ينشغل الُكّتاب بكتابة الحديث الشريف عن كتابة  (1

                                                                                              القرآن الكريم 
حتى ال تختلط عند بعض الُكّتاب اآليات باألحاديث  (2

                      قبل أن تتقدم وسائل الكتابة  وبخاصة

  ملسو هيلع هللا ىلص : من هو الصحابّي الجليل الذي سمح له النبي(3س)

      الشريف في هذه الفترة؟ النبوّيبكتابة الحديث 

               صاحب  رضي اهلل عنهاهلل بن عمرو بن العاص  عبد

 ) الصحيفة الصادقة (.

العصر  في أواخر  ملسو هيلع هللا ىلص : ) علل ( سمح النبي(4س)
                           الشريف. النبوّيبكتابة الحديث  النبوّي

 الدرس الثالث: ) المنهج العلمي في تدوين الحديث ( 



 

 
3 

 

 0796978608                     4م البيان في العلوم اإلسالميةملخص                     العسل محمد أبو د. 
 

                                             كثرة عدد الكتبةل (1

زوال األسباب المانعة للكتابة حيث أصبح لديهم القدرة  (2

على تمييز أسلوب القرآن الكريم المعجز عن أسلوب الحديث 

 الشريف. النبوّي

الشريف العديد من  النبوّيب في أواخر العصر : ُكِت(5س)
    .األحاديث ، هات خمسَة أمثلٍة مما ُكتب في هذه الفترة

                           إلى أمرائه وُعّماله،  ملسو هيلع هللا ىلصُكُتِبه  (1

إلى الملوك ورؤساء الدول يعرض عليهم   ملسو هيلع هللا ىلصُكُتِبه  (2

                                                الدخول باإلسالم.

                                                        العقود والمعاهدات  (3

َكَتَب ألفراد من الصحابة في مناسبات مختلفة ، كقوله  (4

                           شاة ".  ألبي  " اكتبوالبعض الصحابة : 

بة كتبها كثير من الصحا النبوّيصحائف كثيرة بالحديث  (5

ألنفسهم مثل: علي بن أبي طالب ، وسعد بن عبادة ، وجابر 

 اهلل، وسمرة بن جندب. بن عبدا

: ما األمر الذي مّيز الكتابة والتدوين بعد وفاة (6س)
 الهجري األول؟ القرنوحتى نهاية   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

انتقلت كتابة الحديث من الكتابة الفردية إلى الكتابة الرسمية ، حيث 

عمر بن يكتب الحديث بمفرده، حتى جاء الخليفة كان كل صحابّي 

وأمر اإلمام محمد بن تهاب الزُّْهرّي بجمعها  عبد العزيز

 وكتابتها.

 القرنين: بماذا تمّيزت كتابة الحديث في (7س)
                                                                        الثاني والثالث الهجريين؟

رحلة تمت كتابة الحديث وتدوينه في مصادر في هذه الم

 مسلم كبيرة كصحيح البخاري وصحيح 

رئيسيتين في تصنيف  طريقتين: اعتمد العلماء (8س)
 ، بّينهما النبوّيالحديث 

                                                                       التصنيف بحسب الموضوع
حدها وتسمى كتاب العلم ، ، ثم حيث توضع أحاديث العلم و

ُتقّسم أحاديث كل موضوع رئيس إلى موضوعات فرعية ، 

ويسمى كل موضوع فرعي ) بابًا ( وهي أكثر طرق التدوين 

 انتشارًا.

                                           التصنيف بحسب الصحابّي الذي روى الحديث
 رضي اهلل عنهصديق تكتب األحاديث التي رواها أبو بكر ال -أ

،  رضي اهلل عنهثم األحاديث التي رواها عمر بن الخطاب 

                                                                                                                                                                     بغض النظر عن موضوعها      وهكذا
، كمسند بالمسانيدتسمى الكتب المؤلفة بهذه الطريقة  -ج

 .اإلمام أحمد بن حنبل

ة مصدرًا النبوّي الّسنة: بّين متى ُيعّد الكتاب في (9س)
                                              من المصادر المعتمدة في الحديث الشريف؟

 ترطان هما:الشريف  النبوّيإذا اجتمع في الحديث 

 ذكر سند الحديث.األول: 

  ملسو هيلع هللا ىلصأن ُيْذكر الحديث بسنده من مؤلف الكتاب إلى الرسول  

ألنه  ) علل ( الّسنةفمثاًل صحيح البخاري مصدرا من مصادر 

 . ملسو هيلع هللا ىلصيقول حدثنا فالن حتى النبي 

 ذكر درجة الحديث.  الثاني : 

 اصة انفرد بها كل مؤلف في كتابه هناك ترو  خ

 

 

  علم مصطلح الحديث في مراحل أربع التأليف في: مّر (1س)
                                                                                                           اذكرها.

                                                    بداية الكتابة في علم مصطلح الحديث( 1
                                                 لتأليف في علم مصطلح الحديثازدهار ا( 2
                                                                                            عصر الركود(3
 عصر الصحوة( 4

: تعتبر بداية الكتابة في علم مصطلح الحديث من (2س)
) أو (  ذلك. وّضحتأليف في علم مصطلح الحديث أوائل مراحل ال

عن  مستقل متى بدأ التأليف في علم مصطلح الحديث بشكل
                                                                                                   غيره من العلوم؟

 يث (الدرس الرابع: ) التأليف في علم مصطلح الحد
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 ّياإلمام الزهرأتهر من وعى هذه القواعد ودرسها هو ( 1

   ولكنه لم يكتب فيها كتابًا.

في  ) الرسالة (كتابه المشهور  اإلمام الشافعّيأّلف ( 2

أصول الفقه ضّمنه ترو  الحديث المقبول وترو  الراوي 

 الذي ُيقبل حديثه، وُيعتبر هذا أول تدوين لعلم مصطلح الحديث.

 بدأ التأليف في علم مصطلح الحديث في القرن الرابع الهجري.( 3

) الكفاية في علم  من أتهر ما ُكِتب في هذه الفترة( 4

 .بالخطيب البغداديألحمد بن علي الُملقب الرواية ( 

                   امتاز التأليف في هذه الفترة بأمرين هما:( 5

     فصل علم مصطلح الحديث عن العلوم األخرى في التأليف. -أ

  م منجمع كل ما أمكن من المعلومات في هذا العل -ب

 المؤلفات الصغيرة حتى ال تضيع.

ف في علم مصطلح يلأ: من المراحل التي مّر بها الت(3س)
 ذلك. وّضح.  (ازدهار التأليف في علوم الحديث ) الحديث:

في هذه المرحلة وصل التأليف إلى مرحلة النضج ( 1

                                  .واالكتمال ابتداًء من القرن السابع الهجري

                         ن العلماء في هذه المرحلة من ضبط التعريفات تمّك( 2

 ) علوم الحديث (من أهم المؤلفات في هذه المرحلة( 3

  بابن الصالح. لعثمان بن عبد الرحمن الُملقب

ف في علم مصطلح يلأ: من المراحل التي مّر بها الت(4س)
                                                   ذلك. وّضح.  (عصر الركود) الحديث: 

                                         بدأ هذا العصر من القرن العاتر الهجري( 1
 كانت المؤلفات فيه تكرارًا لما سبق من المؤلفات ، حيث (2

                                                                               التقليد وقّل االبتكار كثر
واختصار  كُثر في هذا العصر ترح المختصرات  (3

   المطوالت ونظم بعض الكتب تعرًا

في علم مصطلح  التأليف: من المراحل التي مّر بها (5س)
                                                       ذلك. وّضح.  (عصر الصحوة)الحديث: 

      من الغزو العسكري بر الغزو الثقافي أتد خطورةيعت (1
ألنه يستهدف عقيدة المسلمين ومصادر دينهم وطمس  ) علل (

                                                                                 تخصيتهم الحضارية.
 ة فهّب النبوّي الّسنةفي هذه الفترة أثيرت تبهات حول ( 2

                                                       د من العلماء ُيبطلون هذه الشبهاتعد
ومكانتها في  الّسنة)  بمن أهم ما ُأّلف في هذا العصر كتا( 3

 .مصطفى السباعيل  التشريع اإلسالمي (

 

العلماء الشروط التي ُتْشَترط في الراوي  قّسم: (1س)
                                                                                     اذكرهما. قسمين

      العدالةترو  تنفي عن الراوي احتمال الكذب ، وتسمى (  1
ترو  تنفي عن الراوي احتمال الخطأ والنسيان، وتسمى ( 2

 الضبط.

                               بمصطلح العدالة. المقصود وّضح: (2س)
ستقامة الراوي التامة في تؤون الدين وسالمته من هي ا

 الفسق وخوارم المروءة .

ة النبوّي: للعدالة المعتبرة في رواة األحاديث (3س)
                                                                      كثيرة وّضحها شروط

                                                                                           ي الحديث       ه كفره على تعمد الكذب فألن الكافر قد يحمل :اإلسالم ( 1

                                                         يدرك ما يقول. ألن المجنون ال العقل :( 2

ألن الصغير ال يدرك مخاطر الكذب في الحديث  البلوغ :( 3

                                                                                    الشريف لنبوّيا
                                                                                                        وهي اجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر. التقوى :( 4

     ات المباحة في اإلسالم بالعاد االلتزامي ه المروءة :( 5
 فإذا اجتمعت الشرو  السابقة في الراوي ُسّمي عداًل.

 د بمصطلح الضبط .المقصو وّضح: (4س)

هي صفة إذا توافرت في الراوي حالت بينه وبين الخطأ في 

 الشريف. النبوّيالحديث 

 النبوّي: بّين متطلبات الضبط في راوي الحديث (5س)
 ف.الشري

 الدرس الخامس: ) تتبع أحوال الرواة (
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 :وهو قسمان ،التيقظ( 1

وذلك بأن ال يكون الراوي تارد  التيقظ الحسي : -أ

سماع الحديث، وأن ال يكون بين حالة بين النوم الذهن أثناء 

 واليقظة.

وذلك بأن ال يكون الراوي ضعيف  التيقظ المعنوي : -ب

 فيفهم الكالم على غير وجهه الصحيح.الفهم ، 

 

 . قين( عدم مخالفة الرواة الموثو2

ألن كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه يدل على خطئه 

 وعدم ضبطه لما يروي.

فإذا اجتمع األمران السابقان في الراوي ُسّمي ضابطًا، وإذا 

فالثقة   اجتمعت ترو  العدالة والضبط في الراوي ُسّمي ثقة

 هو العدل الضابط.

 البن حجر العسقالني. (تهذيب التهذيب)كتاب  مثال:

: ما هي األمور التي تحويها الكتب التي تتحدث عن (6س)
                                                                                                           الرواة؟

اسم الراوي، كنيته، لقبه، نسبه، والدته، تيوخه، تالميذه،  (1

                                         الرواة حتى يمتاز عن غيره من  ) علل (،بلده
وقد ،  من حيث عدالته وضبطهأقوال العلماء في الراوي  (2

ليسهل  )علل(ُرّتبت هذه الكتب حسب الحروف الهجائية 

 الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكل راٍو 

 

 

 بالمصطلحين اآلتيين اصطالحًا: المقصود وّضح: (1س)

عدالته  ُيْضعف ( )مَلْثصف في الراوي َيهو ظهور و :الجرح

 أو يخل بحفظه وضبطه مما يترتب عليه سقو  روايته وردها

هو توثيق الراوي أي الحكم عليه بأنه عدل ضابط  :التعديل

 مما يترتب عليه صحة روايته وقبولها.

                                          أهمية الجرح والتعديل. وّضح: (2س)
ألحاديث المكذوبة واألحاديث األحاديث الشريفة من احفظ 

لوال الجرح والتعديل ، ف التي وقع فيها الخطأ والنسيان

 الختلطت األحاديث المقبولة بغير المقبولة

)علل( ال ُيعتبر الجرح والتعديل من الغيبة : (3س) 
                                                                                                                                              وجوب الجرح والتعديل.)أو( )علل( أجمع العلماء على المحرمة.

ألنه ال مجال لحفظ الدين إال به ، وما ال يتم الواجب إال به 

 فهو واجب

                                                                                    للجرح والتعديل شروط عدة. اذكرها مع التوضيح.: (4س)

ألنه ال ُيقبل حكم   )علل( أن يكون الجارح والمعّدل ثقة (1

 غير الثقة ألن فاقد الشيء ال يعطيه، 

 أن يكون الجارح والمعّدل عالما بقواعد الجرح والتعديل  (2

حتى  )علل(لتعديل أن يكون عالما بمصطلحات الجرح وا (3

 ال يستعمل اللفظ لغير معناه الذي تعارف عليه العلماء.

حتى يتم  "فالن كاذب"أن ُيبّين سبب الجرح كأن يقول  (4

وال ُيجّرح بما تاب عنه د من الجرح وال يختلط راٍو بآخر التأك

ألن  )علل(، وال يشتر  بيان سبب التعديلمن المعاصي

 األصل في اإلنسان العدالة.

علماء الجرح والتعديل مراتب ومستويات الرواة  قّسم: (5س)
 .م ثالثة . اذكرها مع التوضيحأقساإلى 

                                                  أواًل: من ُيقبل حديثهم

 َصدوق -دثقة     -ج ثقة ثقة     -ب  أوثق الناس    -أ

                                              ثانيًا: من ُيرّد حديثهم

                                   متهم بالكذب   -ب           ضعيف جدا   -أ

 أكذب الناس -د كّذاب                   -ج

فإن وجدنا حديثا  ثالثًا: من ُيكتب حديثهم وُينظر فيه،

 آخر يقويه قبلناه ، وإن لم نجد رددناه

          ال بأس به إن تاء اهلل   -ب              ُيكتب حديثه  -أ

 .له ما ُينكر -د              ليس بالقوي  -ج

 

 

 

 الدرس السادس: )قواعد الجرح والتعديل (

 

 الدرس السابع: ) قواعد الحكم على الحديث(
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 ،المقبولاشترط المحدثون شروطًا عدة للحديث : (1س)
                                                                                                       . اذكرها

                                                                         .كل رواته ثقات أن يكون (1
                                                                              أن يكون سنده متصاًل. (2
لقوة أن ال يخالف متن الحديث تيئًا أقوى منه. وهذه ا (3

 ألمور اآلتية:تتمثل في أحد ا

حديث أن مقدار الدنيا : ومثاله، آية من كتاب اهلل -أ

 جف ُّٱٱوهذا يعارض قول اهلل تعالى   .سبعة آالف سنة

 خل حل جلمك لك خك حك جك مقحق مف  خف حف

 ٰهمه جه هن من خنحن جن مم  خم حمجم هل مل

ولو كان هذا الحديث صحيح لكان كل تخص عالما بوقت    َّ

 قيام الساعة

إذا : حديث:" مثالهو،  حديث نبوي آخر أقوى منه  -ب

حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حّدثت به 

:" من وهذا الحديث يخالف الحديث المتواتر  أم لم أحّدث"

                                  كذب علّي متعّمدا فليتبوأ مقعده من النار"

 مجال لبطالنها. ي ال يخاف الحديث حقيقة ال أ، حقيقة قاطعة -ج

 

                     شريف.ال النبوّي: اذكر طرق رواية الحديث (2س)
 .( رواية الحديث مشافهة1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رواية الحديث كتابة.2

 

 

 

 

 

 

              بمصطلح الوضع في الحديث. المقصود وّضح: (1س)

ُينسب إليه  ، بأن ملسو هيلع هللا ىلصهو الكذب في نسبة الحديث إلى النبي 

أم مثاًل أم كالمًا   أكان المنسوب إليه حكمة ما لم يقله، سواء

 من نسج خيال الوّضاعين.

: وضع العلماء تدابير خمسة لمحاربة الوضع في (2س)
                                             الشريف. اذكرها. النبوّيالحديث 

أسباب الكذب في الحديث وصّنفوا  درس علماء الحديث( 1

                                                                         الوّضاعين حسب هذه األسباب
                                                                رفض كل حديث ليس له سند( 2
تتبع أحوال رواة الحديث المروي بالسند وتطبيق معايير ( 3

                                                                          العدالة والضبط عليه
          ر من الوّضاعين واالستماع إليهم والتعلم منهمالتحذي( 4
   .وأنه من أكبر الكبائر  ملسو هيلع هللا ىلصبيان ُحكم الكذب على النبي ( 5

 

 

 

 الحديث(الدرس الثامن: )محاربة الوضع في 

 أن يروي الشيخ الحديث من حفظه   وهي:  

 أو من كتاب والطالب يسمع فيحفظ 

أو أن يقرأ الطالب على )السماع(أو يكتب وتسمى

ره على صحة ما قرأ وتسمى تيخه الحديث فيق

 )العرض(

 أقوى طرق الرواية عند المحدثين وحكمها:

 

أن يعطي الشيخ  لتلميذه كتابا يحوي مجموعة من 

األحاديث دون أن يقرأها عليه ، أو أن يرسل له رسالة 

 مع تخص فيها   مجموعة من األحاديث

وفيه  أو أن يجد الطالب كتابًا بخط أحد العلماء

                                              ألحاديثمجموعة من ا

دون طريقة الحديث مشافهة في القوة وهي  وحكمها:

مقبولة بشر   التثبت من نسبة المكتوب إلى العاِلم الذي 

ُنسبت إليه وإن نقلها تخص البد أن يكون أمينًا، أو أن 

 يعرف الطالب خط  تيخه
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 ، : أسباب الكذب في الحديث الشريف كثيرة(3س)
 اذكرها مع اعطاء مثااًل لكل سبب

أمور عدة تدل على الحديث الموضوع،  هناك :(4س)
 .اذكرها مع التوضيح

                        ( إقرار الراوي بأنه وضع الحديث.1

  الّسنةالمخالفة الصريحة للقرآن الكريم والثابت من ( 2

 .التي ستقوم فيها القيامة  الّسنةكاألحاديث التي تذكر 

      ن العلماء.مخالفة الحقائق العقلية المتفق عليها بي( 3

                                  ( مخالفة الحقائق الحسية.4

التي ال يختلف فيها اثنان من أصحاب الحواس السليمة 

 كالحديث الذي يذكر أن األرض تقف على قرن ثور.

 )                                      ( مخالفة الحقائق العلمية.5

 .(لسماء من عرق األفعى التي تحت العرشكحديث المجرة التي في ا

يهود رض الحقائق التاريخية؛ كالكتاب الذي أخرجه الاومن ذلك ما يع

 .أعطاهم هذا الكتاب عام خيبر ملسو هيلع هللا ىلصبإسقا  الجزية عنهم، وأن النبي 

 ( ركاكة الحديث في اللفظ أو المعنى.6

 كأن تجد في الحديث أخطاء لغوية ركاكة اللفظ:

 السابقةكون الحديث متعارضا مع الحقائق : أن يركاكة المعنى

لحديث في أي مصدر من مصادر الحديث ( أن ال يكون ا7

                                      .  ملسو هيلع هللا ىلصوليس له سند عن النبي 

: اذكر اسم كتاب يبحث في األحاديث الموضوعة، ذاكرا (5س)
  اري.للحافظ علي الق  المصنوع في الحديث الموضوع . اسم مؤلفه

 

                                ،القدسيبالحديث  المقصود وّضح: (1س)
كأن  إلى اهلل تعالى   ملسو هيلع هللا ىلصهو الحديث الذي يضيفه الرسول 

يقول: قال اهلل تعالى / أو يقول اهلل تعالى / أو قال رسول اهلل 

" أنا أغنى األغنياء عن : مثاله فيما يرويه عن ربه  ملسو هيلع هللا ىلص

 الشرك"

   االسم. القدسي بهذاث : )علل( تسمية الحدي(2س)
الحديث   نسبة إلى القدس وهو الطهارة والتنزيه ويسمى

 لهي نسبة إلى اهلل سبحانه وتعالىاإل

    القدسي الكريم عن الحديث القرآن يفترق: (3س)
 .بفروق متعددة. اذكرها مع التوضيح

                                                                                                                        اإلعجاز:ـ
التحدي باإلتيان  معجز إعجازا لفظيا وبيانيا، وجاء القرآن الكريم :

                                                                                     بمثل القرآن أو بعضه
 للفظ، ولم يجر التحدي بهغير معجز في ا الحديث القدسي:

                                                                                                  (:ـالنقلالتواتر)
                                                                 متواتر كله القرآن الكريم :ـ
 وبعضه غير متواتر بعضه متواتر الحديث القدسي:

                                                                                                      :ـالتعبد به
الصالة وخارجها متعبد بتالوته فقراءته عبادة في  ـالقرآن الكريم:

                                                                                                ولو بغير فهم
الصالة ويقرأ غير متعبد بتالوته أي ال ُيقرأ في  الحديث القدسي:

 خارجها ولكن ال يثاب

                :ـ                                                                               اّللمس

  والحائض      قراءته للجنب ال يجوز مسه والـ القرآن الكريم:

 يجوز مسه وقراءته للجنب والحائض  الحديث القدسي:

 المثال سبب الكذب

 ( أبو بكر يلي أمتي1 االنتصار للمذهب

   تك فيه ( علّي خير البشر من2

 فقد كفر 

 األمناء ثالثة أنا وجبريل (3
 ومعاوية 

 أنا خاتم النبيين ال نبي بعدي  العداء لإلسالم

 إال أن يشاء اهلل

 التوصل إلى األغراض

 الدنيوية 

 ال سبق إال في نصل أو خف

 أو حافر أو جناح 

 حديث نوح بن أبي مريم في الترغيب والترهيب

 فضائل السور 

 الدرس التاسع: أقسام الحديث من حيث قائله
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                                                                                                           :ـالصالة
                                                   ال تصح الصالة إال به ـالقرآن الكريم:

 ال تصح الصالة به الحديث القدسي:

                                                                                           :ـالتالوة بالمعنى
                          تحرم تالوته بالمعنى ـالقرآن الكريم:

 تجوز روايته بالمعنى الحديث القدسي:

                                                                                        :ـالّلفظ والمعنى
                                       لفظه ومعناه من عند اهلل ـالقرآن الكريم:

   ملسو هيلع هللا ىلصمعناه من عند اهلل تعالى واللفظ من  الحديث القدسي:

                                                                             :ـ              الوحي

      جبريل طريقال يكون إال بوحي جلّي عن ـ :القرآن الكريم

باإللقاء يجوز أن يكون بوحي أو رؤيا منامية أو   الحديث القدسي:

 في الروع

من  النبوّيوالحديث  القدسي بين الحديث قارن:(4س) 
 اإلضافة والموضوع والصيغة. حيث

           : من خالل دراستك للحديث المرفوع أجب عّما يلي:(5س)

                                   بالحديث المرفوع. المقصود وّضح (1
قول أو  من   ملسو هيلع هللا ىلصهو الحديث الذي أضيف إلى النبي   (2

فعل أو تقرير أو صفة. سواء الذي أضافه إلى النبي 

                                                                                                                                                                                                               ملسو هيلع هللا ىلص

حابي أم غيره فالمهم أن تكون اإلضافة إلى النبي ص

من يرد اهلل به خيرًا يفقهه في :" مثال   ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                          الدين"
                                                  بّين حكم الحديث المرفوع. (  2

ألنه وحي وذلك إذا استوفى  ) علل (  ُيعّد دليال ترعيا

 .لصحة اترو  

      أجب عّما يلي: الموقوفمن خالل دراستك للحديث : (6س)

                               .الموقوفبالحديث  المقصود وّضح  ( 1

إلى النبي   هو الحديث الذي أضيف إلى الصحابي ولم يرفعه

                                                   لسند أم ال.، سواء كان متصل ا  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                 وقوفالم( بّين حكم الحديث 2
األصل في الحديث الموقوف أنه ليس دلياًل ترعيًا فال يؤخذ 

ألن الصحابي ال يوحى إليه من اهلل  ) علل (منه حكم ترعي

قرينة قوية أن قول الصحابي إنما سمعه  تعالى. ولكن إن دلت

                              يصبح كحكم الحديث المرفوع . فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي 

       يلي: أجب عّما المقطوعدراستك للحديث  من خالل:(7س)

 .المقطوعبالحديث  المقصود وّضح( 1

لتابعي من قوله أو فعله ولم هو الحديث الذي أضيف إلى ا

   ملسو هيلع هللا ىلصإلى الرسول  يرفعه إلى الصحابي أو 

مباترة   ملسو هيلع هللا ىلصوإن أضاف التابعي الحديث إلى الرسول 

                                 بالحديث المرسلعندها يسمى 

                                                     .المقطوع ( بّين حكم الحديث2
لمقطوع ليس حديثًا نبويًا وليس وحيًا من اهلل تعالى الحديث ا

 "لو هلك عثمان وزيد لهلك علم الفرائض"كحديث 

  

     الشريف حسب عدد الرواة. النبوّيالحديث  أقسام: اذكر (1س)

                                   المشهور( 3     اآلحاد ( 2     المتواتر ( 1

              ب عّما يلي:: من خالل دراستك للحديث المتواتر أج(2س)

                                               بالحديث المتواتر. المقصود وّضح( 1
هو الحديث الذي رواه جمع كثير يستحيل اتفاقهم على الكذب 

                                                                                    في كل طبقة من طبقات السند
 شروطا  علماء الحديث في الحديث المتواتر  ( اشترط 2

 النبوّي الحديث الحديث القدسي المقارنة

 ٌيضاف إلى اهلل بلفظ: قال اهلل  اإلضافة

 تعالى أو يقول اهلل تعالى
 ُيضاف  إلى النبي

     ملسو هيلع هللا ىلص

 قليلة وموضوعها الموعظة الموضوع

 والرقائق 
 كثيرة وموضوعها 

 أصول الدين وفروعه

 س مخاطبة من اهلل للنا الصيغة

 مثل: يا عبادي
 الدرس العاشر: أقسام الحديث حسب عدد الرواة هو من كالم النبي
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                                                                                                                .هاوّضحعدة . 

ضمان  )علل( أن يروي الحديث جمع كثير في كل طبقة -أ

                                                                                       لعدم الوقوع في الخطأ 
ير ممن يستحيل اتفاقهم على أن يكون هذا الجمع الكث -ب

                                                                                                                           الكذب
 أن يكون الجمع الكثير في كل طبقة من طبقات السند  -ج

                                     حكم  العمل بالحديث المتواتر. وّضح( 3

                                )علل(يجب األخذ بالحديث المتواتر ويكفر منكره

                                                                                                         ملسو هيلع هللا ىلصألن إنكاره ليس تكًا في السند وإنما هو تكذيب للنبي 

                                                             الحديث المتواتر. أقسام وّضح (4
 المتواتر لفظًا.( أ

:" من كذب علّي متعّمدا فليتبوأ مقعده من ومثاله   

  النار"

                                     المتواتر في المعنى.( ب

وهو أن يرد الحديث بالمعنى نفسه ولكن بألفاظ متعددة. 

                                    .أحاديث عذاب القبر ومثاله:

                     ( اذكر اسم كتاب جمع األحاديث المتواترة.5
 عبد العزيز الغماري إتحاف ذوي الفضائل للشيخ 

                                           للحديث اآلحاد.  : من خالل دراستك(3س)
                                                 .بالحديث اآلحاد المقصود وّضح( 1

 هو الحديث الذي فقد ترطا أو أكثر من ترو  الحديث المتواتر

 -أ                                                           حكم حديث اآلحاد. وّضح( 2

إن توافرت فيه ترو  الحديث المقبول فهو مقبول وإن فقد 

                           مقبول  ترطا من ترو  الحديث المقبول فهو غير
 الحتمال وجود خطأ في الرواية.)علل(منكره آثم وال يكفر  -ب

                             .العقيدةحديث اآلحاد في  قبول( اذكر أدلة 4

 َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱقوله تعالى -أ

فاقبلوههذه اآلية أنه إن جاءكم ثقة بخبر وُيفهم من   

 كان ُيرسل آحاد الصحابة إلى  ملسو هيلع هللا ىلصل أن الرسو -ب

 منطقة كاملة كاليمن لتعليمهم الدين من عقائد وأحكام  

 ( اذكر حديثًا نبويا من أحاديث اآلحاد.6
قال: سمعت رسول اهلل  رضي اهلل عنهحديث عمر بن الخطاب     

امرئ ما  :" إنما األعمال بالنيات وإنما لكليقول  ملسو هيلع هللا ىلص

 نوى".

                                                                                 :من خالل دراستك للحديث المشهور أجب عّما يلي :(4س)

                                      بالحديث المشهور. المقصود وّضح( 1

طبقة من طبقات السند هو الحديث الذي يرويه ثالثة أو أكثر في كل 
 بين الناس. ولم يصل حد التواتر واتتهر

 حكم الحديث المشهور. وّضح( 2 

ترو  قبول ث اآلحاد وهو أنه إذا اجتمعت فيه حكمه حكم الحدي  

 .الحديث فإنه ُيقبل في العقيدة واألحكام ويأثم منكره وال ُيكّفر

 ( اذكر حديثًا نبويا من أحاديث المشهور.3
 رر وال ضرار"." ال ض    

 

 

الشريف حسب  النبوّيالحديث  أقسامعدد : (1س)
( 3      الحسن( 2   الصحيح( 1 ل والرد.القبو

                                                            الضعيف

 .: من خالل دراستك للحديث الصحيح أجب (2س)

                 بمصطلح الحديث الصحيح. المقصود وّضح( 1  

 بالثقات ولم يكن تاّذا . هو الحديث الذي اتصل سنده

 .شروط الحديث الصحيح وّضح( 2

 اتصال السند. -أ

 أن يكون كل راٍو من رواة الحديث ثقة. -ب

 أن ال يعارض الحديث تيئا أقوى منه. -ج

                                                     الصحيح. .الحديث. حكم .وّضح(3
ة ُيقبل الحديث الصحيح في العقيد -_أ

نه حديث اجتمعت فيه أل ) علل (واألحكام

                            كل ترو  الحديث المقبول

الحديث حسب أقسام الحادي عشر :الدرس  

 القبول والرد
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 إذا كان الحديث الصحيح متواترا فيجب -ب

غالبا ما يكون  -ج   األخذ به ويكفر منكره

الحديث الصحيح آحادا فيجب األخذ به 

 ويأثم منكره وال يكفر.

                     :ياآلحاد .الصحيح .المرفوع. الحديثمثال:

 "ثالث منكن فيه وجد حالوة اإليمان"

                    الحديث الصحيح مع التوضيح؟ أقسام( ما هي 5
هو الحديث المتصل  الحديث الصحيح لذاته.   -أ

سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى 

وال يكون تاّذا وال معلاًل بعّلٍة   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

سّمي بذلك ألن قوة الضبط فيه ذاتية وقادحة 

 .وليست من حديث آخر

هو الحديث الذي استوفى  الحديث الصحيح لغيره. -ب

الشرو  في تعريف الحديث الصحيح ولكن ضبط الراوي 

فإذا روى هذا ويسمى هذا بالحديث الحسن كان غير تام 

الحديث راٍو آخر تام الضبط فالحديث يرتقي من درجة 

 .لغيره حيحا الحسن ليكون ص

 :: من خالل دراستك للحديث الحسن أجب عّما يلي(3س)

 بالحديث الحسن. المقصود وّضح (1
خف  هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدٍل 

 ضبطه من غير تذوذ وال علة

     ما هي شروط الحديث الحسن؟ (2

 أن يكون متصل السند ( أ

قات ضابطون ضبطا أقل من ضبط كل رواته عدول ث( ب

                                                                                                    الصحيح.رجال
          منه ال يعارض رواية من هو أوثقأي ليس تاّذا ( ج

 .) تعريف الحديث الشاذ(

 ديث الحسن والحديث الصحيح.بّين الفرق بين الح( 3
في سنده راٍو أو أكثر من الدرجة الثانية  الحديث الحسن:

                                              ((بأس به الن ب))وفي الضبط ويوصف

كل رواته من الدرجة األولى في الضبط الحديث الصحيح:

 ويوصفون ب))أوثق الناس(( أو ))ثقة((

  حديث الحسن.حكم ال وّضح( 4

 ألنه توافرت )علل(الحديث الحسن حديث مقبول  - أ

 فيه ترو  الحديث القبول  

إذا روى الحديث الحسن راٍو آخر عندها يرتقي  -ب

 ألنه وصل  )علل( حديثا صحيحا لغيرهليصبح 

 مرتبة الصحة بتقوية من غيره

إذا كان أصل الحديث فيه ضعف فتقّوى بحديث  - ج

 .الحسن لغيرهآخر فإنه يسمى 

 ( هات مثااًل على حديث حسن5

 .أبر؟ قال أمك"" قلت يا رسول اهلل من :روى الترمذي 

( 1      : من خالل دراستك للحديث الضعيف أجب عّما يلي:(4س)
 بالحديث الضعيف. المقصود وّضح

     هو الحديث الذي فقد ترطا من ترو  الحديث المقبول.

                                                     الضعيف..الحديث.حكم.وّضح( 2
              )علل(حديث مردود ال ُيقبل في العقيدة وال في األحكام 

 ثر من ترو  الحديث المقبول.ألنه فقد ترطا أو أك

يرى بعض العلماء أنه يستحب األخذ بالحديث الضعيف  (3
 ثالثة ،اذكرها مع التوضيح. ًاإذا اجتمعت فيه أمور

كوجود راٍو في سنده وصف  أن يكون ضعفه يسيرًا - أ

 بأنه ليس بالقوي، 

  مندرجا تحت أصل عامأن يكون الحديث  - ب

 كروهاتأن يكون الحديث في المستحبات والم -ج

من قام ليلتي :" : )علل( استحب العلماء األخذ بحديث(5س)

 "العيدين يحتسب هلل لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

ألن في سنده بقية بن الوليد وهو ضعيف ولكن ضعفه (1
 غير تديد

 الدرس الحادي عشر: أقسام الحديث حسب) القبول والرد (
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الحديث يحث على قيام ليلتي العيدين وهذا داخل تحت ( 2
 نصوص كثيرة تحث على قيام الليل بشكل عام

الحديث في فضائل األعمال وال يجعل قيام ليلتي  (3
 .العيدين واجبة بل فيه استحباب

 
 
 
 
 

 

                     .الفقهبمصطلح علم أصول  المقصود وّضح :(1س)
هو معرفة دالئل الفقه إجمااًل ، وكيفية االستفادة منها ، وحال 

 المستفيد.

 إجمااًل: الفقهمعرفة دالئل المراد ب

رف المجتهد األدلة التي تستنبط منها األحكام أن يع -أ 

                                 واإلجماع والقياس. الّسنةالشرعية وهي الكتاب و

         لية مثل : األمر يفيد الوجوبأن يعرف القواعد الُك -ب

 أن تكون هذه المعرفة على وجه اإلجمال ال التفصيل. -ج

 ها :المراد بكيفية االستفادة من

معرفة استنبا  األحكام من األدلة وذلك عن طريق  -أ
معرفة القواعد الالزمة لذلك كقاعدة: األمر يفيد الوجوب 

                                                           والنهي يفيد التحريم
معرفة طرق االستدالل مثل: تقديم القرآن الكريم على  -ب

 ة.النبوّي الّسنة
 
 

 تفيد:سبحال الم مقصودال

 .معرفة حال المجتهد والشرو  الواجب توافرها فيه 

منها األحكام : اذكر األدلة التي تستنبط (2س)
 الشرعية على الترتيب.

 ( القياس4  ( اإلجماع3  ةالنبوّي الّسنة( 2  ( القرآن الكريم1

                       ؟الفقه ما الغاية من علم أصول: (3س)

 ؟الفقههي الموضوعات التي يبحث فيها علم أصول  )أو( ما

التي تعين الفقيه على استخراج الحكم   يبحث في األدلة( 1

 .  الشرعي من األدلة التفصيلية

معرفة  إن الغاية من علم أصول الفقه الوصول إلى( 2

 األحكام الشرعية العملية المكتسبة من األدلة التفصيلية

 .ع وطرق االستدالل بهافي حجية مصادر التشريويبحث 

      ألصحابه. ملسو هيلع هللا ىلص : هات مثاال على شورى النبي(4س) 

فأتار عليه  رى بدر،سأصحابه في أ  ملسو هيلع هللا ىلصاستشار النبي 

 بأخذ الفدية، وأتار عمر بن رضي اهلل عنهأبو بكر الصديق 

برأي أبو   ملسو هيلع هللا ىلصالخطاب رضي اهلل عنه بقتلهم ، فأخذ النبي 

 .رضي اهلل عنهبكر الصديق 

: ما هي مصادر التشريع اإلسالمي في عصر الصحابة (5س)
 م؟رضي الله عنه

 القياس( 4 اإلجماع ( 3   ةالنبوّي الّسنة( 2   القرآن الكريم( 1

 لك.طرق االجتهاد بعد عصر الصحابة . بّين ذ تتباين: (6س) 

من المجتهدين من أكثر من األخذ بالقياس معمال الرأي ( 1
 والعقل لقلة الحديث في بلده كما في العراق.

منهم من أكثر االعتماد على الحديث لكثرته عندهم كما ( 2
 في المدينة المنورة

منهم طائفة مزجت بين الطريقتين وصار لكل مجتهد ( 3
 منهج يسلكه في االجتهاد دون أن يدّونه.

: عّرف بكتاب الرسالة من حيث: مؤلفه والعلم (7س) 
 الذي يبحث فيه.

 اإلمام الشافعي   المؤلف:

 علم أصول الفقه.   العلم الذي يبحث فيه:

أهمية عظيمة تتمثل في أمور  الفقه: لعلم أصول (8س)
 عدة أذكر خمسة منها.

                  ربط األحكام الشرعية بمصادرها الرئيسة( 1

فهم األحكام التي استنبطها الفقهاء واالطمئنان  (2

 األول :علم أصول الفقهالدرس 

 علم أصول الفقه: الثالثة عشر الوحدة
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المناهج التي   وّضحألن علم األصول ي )علل( اإليه

                                    .سار عليها الفقهاء للوصول إلى هذه األحكام 

                 تمكين الفقيه من استخراج الحكم الشرعي ( 3

تكوين عقلية علمية لدى طالب العلم وضبط ( 4

 .حفظ الدين من التحريف ( 5    .فكيره ت

 

 

 بالحكم الشرعي. المقصود وّضح: (1س)

 طلبًا أو تخييرًا أو وضعًا. هو خطاب اهلل تعالى المتعلق بأفعال المكلفين

 ةالنبوّي الّسنةهو آياته القرآنية  و خطاب اهلل:

 هم المسلمون البالغون العاقلون المكلفون:

أقسام للحكم الشرعي التي هي  الطلب والتخيير والوضع:

 يبينها الفقيه من  مصادر التشريع

أساسين  قسمينيندرج تحت الحكم الشرعي : (2س)
                                                                                                 اذكرهما.

 الحكم الوضعي( 2         الحكم التكليفي( 1

 بالحكم التكليفي. المقصود وّضح: (3س)

 هو خطاب اهلل تعالى المتعلق بأفعال المتكلفين طلبا أو تخييرًا.

 الحكم التكليفي بالتفصيل. أقسام وّضح: (4س)

 :ـفرضال

هو ما طلب من المكلفين القيام به على سبيل  مفهومه:

 اإللزام 

  َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱقال تعالى: أمثلة:

              فرض  والركوع إيتاء الزكاةإقامة الصالة و  فكل من 
(  ....اركعواألن األمر في قوله تعالى ) أقيموا.....آتوا)علل(

 وكذلك صيام تهر رمضان يفيد الوجوب

 ُيثاب فاعله ويعاقب تاركه حكمه:

 المندوب:ـ

إلزام وال  هو ما ُطلب من المكلفين فعله من غير مفهومه:

 يذمون على تركه.

قصر الصالة  و اإلفطار في رمضان للمرأة الحامل، أمثلة:

 ملسو هيلع هللا ىلصالغسل يوم الجمعة حيث يقول رسول اهلل و في السفر،

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل :" 

 فالغسل أفضل"

 ُيثاب فاعله وال ُيعاقب تاركه. حكمه:

 الحرام:ـ

 هو ما ُطلب من المكلفين تركه على سبيل اإللزام. مفهومه:

 جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ:قال تعالى :أمثلة
  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ مل خل حل جل مك لك خك حك

 فشرب الخمر وتعاطي القمار والشرك أمور محرمة

 َّ ين  ىن نن من زن ُّٱٱوقوله تعالى: 
ألن النهي   )علل( فأكل أموال الناس بالطرق الباطلة حرام

 يفيد التحريم
 اب تاركه.ُيعاقب فاعله وُيث حكمه:

 :ـالمكروه

 هو ما ُطلب من المكلفين تركه من غير إلزام . مفهومه:

:"خير الصَّّداق  ملسو هيلع هللا ىلصالمغاالة في المهور لقوله  أمثلة:

ومنه  الة في المهور..افكلمة خير تفيد كراهية المغ أيسره"

:" إن اهلل كره لكم القيل والقال وإضاعة  ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

  المال وكثرة السؤال"

وم والعتاب ُيعاقب في الدنيا إال أنه يستحق الّل فاعله ال حكمه:

 ربا هلل تعالى ُيثاب على تركه.قفي اآلخرة وإن تركه ت

 المباح:ـ

 هو ما ُخّير المكلفين بين فعله وتركه. مفهومه:

 ضعي الدرس الثاني: الحكم الشرعي التكليفي والو

 ) معناه وأقسامه(
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قال ، إباحة العمل بعد االنتهاء من صالة الجمعةأمثلة: 

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱٱتعالى

  َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

لصائم بأن يأكل ويشرب حتى طلوع فجر اليوم واإلباحة ل

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱالتالي، قال تعالى

  َّ يبىب نب مب زب رب يئ ىئ

ال يستحق تاركه العقوبة وال ُيثاب على فعله إال إذا  حكمه: 

 كان فعله بغية التقرب إلى اهلل وكسب رضاه.

 بالحكم الوضعي. المقصود وّضح: (5س)

 ترطًا له ، أو مانعًا منه.هو جعل الشارع الشيء سببا لشيء، أو 

 .وّضحها أقسامالحكم الوضعي إلى ثالثة  ينقسم :(6س)

 السبب:ـ

هو ما جعل الشارع وجوده عالمة على وجود  مفهومه:

 الحكم وانتفاؤه عالمة على انتفاء الحكم

جعل اهلل تهود تهر رمضان سببًا للصيام، قال أمثلة: 

  َّ خئحئ  جئ يي ىي ني  ُّٱٱتعالى

 ُّٱ  سببًا لإلفطار في رمضان، قال تعالى: وجعل اهلل السفر

َّ متخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  

 

  الشرط:ـ

هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وال يكون  مفهومه: 

 جزءًا منه.

 الوضوء ، حضور الشاهدين للزواج تر  لصحته. أمثلة:

 المانع:ـ

 .هو ما لزم من وجوده انتفاء الحكم  مفهومه:

ن اإلرث إذا قتل مورثه، فالقتل مانع حرمان الوارث م أمثلة:

 لصالةا، وكذلك الحيض فإنه مانع من من الميراث 

 

 

 الكريم. القرآن: عّرف (1س)

هو كالم اهلل تعالى الُمْعِجْز المنزل على سيدنا محمد       

باللفظ العربي المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته  ملسو هيلع هللا ىلص

المصاحف  المبدوء بسورة الفاتحة المختوم المكتوب في 

 بسورة الناس.

 الكريم خصائص عديدة. اذكرها مع التوضيح. للقرآن: (2س)

 .ويخرج بهذا كالم البشر  كالم اهلل تعالى:( 1

َيْعَجُز المخلوقات عن اإلتيان بمثله عجزا  المعجز: (2

 مطلقًا

ويخرج بذلك ما  : ملسو هيلع هللا ىلص منزل على سيدنا محمد( 3

 .األنبياء السابقيننزل على 

ويخرج بذلك كل األلفاظ غير  القرآن لفظه عربي:( 4

  العربية  فالقرآن عربي اللفظ والمعنى.

والتواتر ما رواه جمع عن جمع يمنع  منقول بالتواتر:( 5

 .قهم على الكذب وهو  يفيد العلم اليقينيااتف

أي أن تالوته عبادة وأن المؤمن ُيثاب  متعبد بتالوته:( 6

 وللتعبد صورتان:تالوته،  على
 .أن ُيتلى في الصالة فال تصح دون قراءة القرآن -أ

أو القعود  أن ُيتلى خارج الصالة سواء في حالة القيام -ب

"من قرأ حرفا : ملسو هيلع هللا ىلصأو السفر أو الحضر لحديث الرسول 

 من كتاب اهلل فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها"

 والمصحف اسم لجميع مكتوب بالمصحف:( 7

 .ُكِتب عليها القرآن الصحف التي 

 المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.( 8

 

الكريم متعددة وهي  القرآن : األحكام الواردة في(3س)
 اثنين .اذكرهما مع التوضيح. مينقستندرج تحت 

وهي المتعلقة بإيمان المسلم ، كاإليمان  األحكام االعتقادية:

 به واليوم اآلخر والقدر خيره وتره.باهلل ومالئكته ورسله وكت

األحكام العملية المتعلقة بأعمال الناس ( 2

  وهي:

وهي األحكام التي تنظم عالقة  أحكام العبادات: -أ   

القيام به أمام خالقه اإلنسان بخالقه وتبّين ما يجب على اإلنسان 
  كالصالة والصوم والزكاة الحج والكفارات والنذور واألضاحي.

المهذبة للنفس  وهي المتعلقة بالفضائل حكام الُخُلقية:األ -ب

 والُمْصلحة للفرد والجماعة كالصدق واألمانة والتقوى والرحمة 
 الدرس الثالث: )القرآن الكريم(
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وهي المنظمة لعالقة اإلنسان  أحكام المعامالت: -ج

بغيره وتبّين ما يجب القيام به نحو اآلخرين كأحكام البيع 

 .رثوالشراء والهبة والزواج والطالق والوصية واإل

 الكريم على األحكام  القرآنبّين مع التوضيح داللة : (4س)

 معنىفظ ال يحتمل إال وذلك إذا كان الّل الداللة القطعية:( 1

 واحدا وال مجال لمعنى آخر

   ين جلدة(ألفاظ المواريث أو الحدود)عقوبة القاذف ثمان أمثلة:

             ) عقوبة الزاني غير المتزوج مئة جلدة (

         ) نصف التركة للزوج إن لم يكن للزوجة أوالد (  

 ربع التركة للزوجة إذا لم يكن للزوج أوالد ()

وذلك إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من الداللة الظنّية: ( 2

 ألن يراد منه أحد المعاني دون اآلخر.معنى وصالحا 

  يئ ىئ ُّٱٱٱلفظ القرء في قوله تعالى أمثلة:

فإن لفظ القرء قد اختلف في   َّ نبمب زب رب

ألن اللفظ يحتمل المعنيين حيث  ؛معناها بين الطهر الحيض
أن معناها  األحنافقال الشافعية أن معناها الطهر، وقال 

 الحيض. 

فداللة اللفظ     َّ  من خن ُّٱٱوكقوله تعالى

ه على المقدار الواجب مسحه على المسح قطعية ولكن داللت
 ظنية

الكريم حجة يجب العمل بما ورد  القرآن) علل (: (5س)
 به من أحكام وال يجوز العدول عنه.

 يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ألنه كتاب اهلل الذي ال( 1

 ألن القرآن منقول بالتواتر الذي يفيد العلم اليقيني القطعي.( 2

 

 

                     دراستك لإلجماع أجب عّما يلي:: من خالل (1س)
                                   االصطالح.باإلجماع في  المقصود وّضح( 1( 1

بعد وفاته في  ملسو هيلع هللا ىلصهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد 

 عصر من العصور على حكم ترعي.

 شروط عّدة بّينها. تحقيق البد من اإلجماع لتحقيق (2

إلجماع من لم ن االتفاق من المجتهدين فال قيمة ن يكوأ -أ    

  ألنهم ليسوا أهال )علل(عامة الناس يصل درجة االجتهاد أو

 . للنظر في األحكام الشرعية

 .أن يكون االتفاق من جميع المجتهدين -ب   

ألنه ال )علل( ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة النبي أن يتم اإلجماع -ج

ألن األمر ) علل ( ملسو هيلع هللا ىلصعصر النبي  فيوجود لإلجماع 

فإن وافق على اجتهاد الصحابة كان  ملسو هيلع هللا ىلصراجع إليه 

ة ال باإلجماع ، وإن لم يوافق عليه النبوّي الّسنةالحكم ثابتا ب

 فال عبرة باتفاقهم وال يثبت به الحكم.

 .نوع بّين أنواع اإلجماع مع بيان حجّية كل( 4

وهو أن ُيعّبر كل واحد من  اإلجماع الصريح: -أ   

المجتهدين عن رأيه في المسألة الواحدة صراحة وتتفق 

 آراؤهم على ذلك.

 حجة قطعية يجب األخذ به . حكمه:

وهو أن ُيعّبر بعض  اإلجماع السكوتي: -ب

المجتهدين عن رأيه في المسالة بينما يسكت بقية 

 المجتهدين .

ألن السكوت يحتمل الموافقة  )علل(ظنيٌّ  حكمه:

ويحتمل غيرها مما ال يوجب العمل باإلجماع السكوتي 

 فهو ال يفيد القطع في إثبات الحكم ويمكن مخالفته.

 : اذكر أربعة أمثلة لإلجماع.(2س)

لمحاربة المرتدين ،  اإلجماع على تسيير الجيوش( 1

  .رضي اهلل عنهفي عهد أبي بكر الصديق 

لى جعل األراضي المفتوحة من قبيل الفيء ع اإلجماع( 2

 في عهد عمر بن الخطاب

 (مطالعة ذاتية)ة( النبوّي الّسنةالدرس الرابع: )

 )اإلجماع والقياس( الدرس الخامس: 
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لحراسة  )علل(اإلجماع على تنصيب خليفة للمسلمين ( 3

 الدين ومنع الظلم والفصل بين الناس والتخاصم

مؤتمنون على أموال  أنهماإلجماع على تضمين الصّناع مع ( 4

ضمنوا لم ي أوألنه ُوِجد أن الّصناع  )علل(الناس وأمتعتهم 

 .الستهانوا بالمحافظة على أموال الناس ، والناس بحاجة إليهم 

 أجب عّما يلي: للقياس: من خالل دراستك (3س)

 االصطالح. المقصود بالقياس وّضح( 1

صوص هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر من

 على حكمه التحادهما في العلة.

                                     أربعة أركان، عددها. للقياس (1
 العّلة -د      ُحكم األصل -ج      الفرع -ب     األصل -أ 

اثنين  :" ال يقضين حكم بين ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال( 3

 تّدبر النص السابق وأجب عّما يأتي: وهو غضبان"

 الحكم في حالة الغضب؟عن  ملسو هيلع هللا ىلص لماذا نهى الرسول -أ

ر في لما يحصل بسببه من انشغال الذهن واختالل النظ

القضية المعروضة على الحاكم فال يتمكن من بيان الحكم 

 على الوجه المناسب.

 .القياسأركان  وّضح -ب

     وهو ما ثبت فيه الُحكم ابتداء) وهو الغضب ( األصل: -1

وهو الذي لم يرد فيه نص يبّين حكمه وُيراد  الفرع: -2

 معرفة حكمه ) وهو الجوع ( 

  لألصل لشرعي الثابتوهو الحكم اُحكم األصل : -3

 وهو حرمة قضاء القاضي وهو غضبان (  )

وهي المعنى المشترك الذي ُتِرَع الُحكم ألجله  العّلة: -1

  ) وهو انشغال الذهن (. في األصل

 القياس.حّجّية  وّضح (4

واالعتبار    َّ خص حص مس ُّٱٱٱقال تعالى: -أ  

، هو القياس، والقاعدة األصولية تقول: األمر يفيد الوجوب 
 فيكون القياس واجبًا.

الحج عن أمها:" للمرأة التي جاءته تسأل عن  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

دين أكنِت قاِضيَُّتُه؟ اقضوا أرأيِت لو كان على أمك 

القياس  ملسو هيلع هللا ىلصفقد استخدم النبي " اهلل فاهلل أحق بالوفاء

 اء الحج على أداء الدينالمرأة حيث قاس أد إلفهام

 

 

 صطالح.االباالجتهاد  المقصود وّضح: (1س)

هو بذل الفقيه وسعه الستنبا  األحكام الشرعية العملية من 

  أدلتها التفصيلية.

المجتهد الذي يبذل أقصى وسعه في فهم  هو: الفقيه

الشرعي النصوص الشرعية ومقاصدها ليصل إلى الحكم 

 الذي يتفق ومقاصد الشريعة

فيه   ال يكون الشخص مجتهدا إال إذا توافرت: (2س)
 .اذكرها مع التوضيح. شروط عديدة

    ن مسلما تقيا عدال غير متساهل في أمور الدينأن يكو(1
 حتى تطمئن األمة إلى األحكام الشرعية التي بّينها لها   علل ()

         األحكام أن يكون عالما بالقرآن الكريم وخاصة آيات (2

 من الرجوع إلى ما يحتاجه عند استنبا  األحكام.ليتمكن   ) علل ( 

      أحاديث األحكامة وبخاصة النبوّي الّسنةأن يكون عالما ب(3

ليتمكن المجتهد من تمييز األحاديث الصحيحة من   ) علل (

 غير الصحيح واستنبا  األحكام الشرعية.

ألنها  ) علل (غة العربية أن يكون على علم تام بالّل (4

الطريق إلى فهم النصوص وتفسيرها واستنبا  األحكام 
 ية الشرع

( ألنها أساس علل )أن يكون عالما بأصول الفقه  (5

االجتهاد وبدونها ال يصل الفقيه إلى استنبا  الحكم الشرعي 
 من األدلة التفصيلية.

حتى ال يجتهد  ) علل (أن يكون عالما بمواطن اإلجماع  (6

 في الوقائع الُمْجمع عليها.
 .أن يكون عالما بمقاصد الشريعة  (7

 (  1االجتهاد ) الدرس السادس: 
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ّمًا بأحوال عصره ، خبيرا بمصالح الناس أن يكون ُمِل (8

التي ال نص  فهم الوقائع ليستطيع ) علل (وأحوالهم وأعرافهم 

 فيها ، وبناء األحكام وفق ذلك.

      .االجتهاد: ) علل ( حثت الشريعة اإلسالمية على (3س)

ألنه الطريق الذي ُتْعرف به أحكام الشريعة اإلسالمية من أدلتها   

 التفصيلية.

 ذكرها.بأمور عّدة ا االجتهاد: ثبتت مشروعية (4س)

عموم اآليات التي دعت اإلنسان للتفكير والنظر البحث ( 1
.للوصول إلى الحق   

:" إذا حكم الحاكم فاجتهد  ملسو هيلع هللا ىلص قول الرسول( 2

كان له أجر فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ 

 والمراد بالحاكم: الفقيه. واحد"

الصحابة على اجتهادهم في غزوة بني  ملسو هيلع هللا ىلص إقراره( 3

إلى بني  قريظة حين صلى بعضهم العصر في الطريق

 ريظة ،فبلغ ذلك رسول اهللقريظة وصلى آخرون في بني ق

 .فأقر الطرفين ملسو هيلع هللا ىلص

 االجتهاد مشروع بفعل الصحابة ، فقد كان الصحابّي( 4

 الّسنةيرجع إلى كتاب اهلل ، فإن لم يجد فيه بغيته رجع إلى 

كما فعل الصحابي أبو  ة ، فإن لم يجد اجتهد في المسألةالنبوّي

 بي عمر بنابكر الصديق في تسيير جيوش الرّدة، والصح

 الخطاب في تقسيم البالد المفتوحة.

 

 

 ها.وّضح: تظهر أهمية االجتهاد في نواٍح عديدة ، (1س)

بيان األحكام الشرعية في كل مجاالت الحياة االقتصادية (1

 ) علل (واالجتماعية والسياسية وقضايا الناس غير منحصرة 

 لتغير الزمان والمكان 

جميل وأطفال بيان صالحية الشريعة إليجاد الحلول لكل الت (1

 األنابيب والتبرع باألعضاء

 تمكين المجتهدين من القدرة على الموازنة بين اآلراء الفقهية  (2

: يتمثل واجب الدولة نحو االجتهاد في أمرين (2س)
 هما.وّضحاثنين، 

ويمكن للدولة تهيئة البيئة المناسبة لوجود المجتهدين  (1

 تحقيق ذلك من خالل: 

  تشجيع دراسة العلوم الشرعية . -أ

 .فتح المعاهد الشرعية وكليات الشريعة  -ب

 إعداد المناهج والخطط الدراسية  -ج

للنظر عرض القضايا على المجتهدين أو المجامع الفقهية (2

 .لكل قضية منها  فيها وبيان الحكم الشرعي

العلماء المسائل من حيث االجتهاد إلى  قّسم: (3س)
 ، اذكرهما مع التوضيح.قسمين

 المسائل التي ال مجال لالجتهاد فيها:( 1

ما ورد فيها أحكام نهائية بأدلة قطعية محددة مفصلة  -أ

الحدود /  العقيدة / مقاديرمثل:  الّسنة في القرآن أو

 ارات.الكّف

 الصدق واألمانة . مثل:األحكام األخالقية  -ب

األحكام التي دّلت النصوص على أنها ليست قابلة  -ج

 .الجهادمثل :للنقض 

 المسائل التي فيها مجال لالجتهاد.( 2

المسائل التي لم يرد في حكمها دليل قطعي الداللة بل   -أ

 ىئ ُّٱلفظة القرء في قوله تعالى مثال:اللته كانت د

فإنها تحتمل أن تكون    َّ نبمب زب رب  يئ

 بمعنى الحيض أو الطهر.
 

المسائل التي لم يرد في حكمها دليل محدد من  -ب

ة ، فهذه ُيعرف حكمها عن النبوّي الّسنةالقرآن الكريم أو 

أطفال  مثل:طريق االستنبا  من النصوص الشرعية 

حة التجميل وزكاة األسهم والسندات ، األنابيب / جرا

 وزرع األعضاء.

الفاتحة في  قراءة) القديمة: من االجتهادات (4س) 
 آراء العلماء فيها. وّضحالصالة( 

 (  2)  الدرس السابع: االجتهاد
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أن قراءة الفاتحة نابلة المالكية والشافعية والح يرى( 1

ركن من أركان الصالة ، فمن ترك قراءة الفاتحة وهو قادر 

 على قراءتها فصالته غير صحيحة

أن قراءة الفاتحة من واجبات الصالة ،  افحناأليرى ( 2

فمن تركها عمدا أثم في ذلك، ومن تركها ناسيا فعليه سجود 
 السهو ، وفي الحالتين تصح 

خلف اإلمام( ،  المأموم قراءة) القديمةمن االجتهادات : (5س)
 آراء العلماء فيها. وّضح

إلى أن المأموم ال يقراإلمام  أبو حنيفة اإلمام ذهب( 1

  .ال في الصالة السرية وال الجهرية 
في اإلمام  إلى أن المأموم ال يقرأ خلف اإلمام مالكذهب ( 2

 .سريةالة اإلمام إذا كانت الصالصالة إذا كانت جهرية، ويقرأ خلف 

إلى أن المأموم يقرأ  اإلمامان الشافعي وأحمدذهب  (3

 .الصالة سرية أم جهرية  خلف اإلمام وجوبًا سواء أكانت

 : هات مثالين على االجتهادات الحديثة .(6س)

 تشريح جسم المّيت( 1

 زرع أعضاء اإلنسان في جسم إنسان آخر.( 2

 اذكرها. بّين العلماء أن للتشريح أغراضًا عديدة: (7س)

                                         .التشريح ألغراض التعليم ( 1
 .التشريح لمعرفة األسباب الحقيقية للوفاة ( 2
معرفة العالقات بين األعراض المرضية التي ظهرت ( 3

 .للوفاة  لحقيقيةالوفاة وبين األسباب ا على المريض قبل

بجواز وقد أدى االجتهاد وبعد معرفة التشريح إلى القول 

 :شريطة  التشريح

 أن يتم عند الحاجة الشديدة إليه -أ  

 أن يتم بطريقة تليق بالكرامة اإلنسانية -ب 

 الحديث. : اذكر ضوابط االجتهاد  في العصر(8س) 

 .ا بالنصوص الشرعية وعدم إغفاله االلتزام( 1
الدقة في التزام النصوص وعدم إساءة فهمها أو ( 2

 تحريفها عن موضعها  .

عدم الغلو في اعتبار المصلحة ولو كان األمر ( 3
 .مخالفا للنصوص الشرعية 

 الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع .( 4
 مراعاة روح العصر وحاجته.( 5
االنتقال إلى االجتهاد الجماعي دون إغفال االجتهاد ( 6

ألن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب  ) علل (الفردي 

 من رأي الفرد.
 

 

 

 

 

 

 

 وكم مرة حج النبي،  ملسو هيلع هللا ىلص : متى حج النبي(1س)

 وكم من الصحابة حجوا معه؟، ملسو هيلع هللا ىلص 

في العام العاتر من الهجرة، وحّج النبي  ملسو هيلع هللا ىلصحج النبي 

ما يقارب  ملسو هيلع هللا ىلصمّرة واحدة ، وحج مع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

 ئة ألف صحابّي.االم

في حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلص ّمنت ُخطبة النبي: تض(2س)
 التأكيد على حرمة ثالثة أمور، اذكرها.

حرمة ( 3  حرمة األموال( 2   حرمة األنفس( 1

 األعراض

 والقوانينجميع الشرائع اإللهية  اتفقت :(3س)
أو  قتلهاالوضعية على وجوب حفظ النفس وتحريم 

 االعتداء على عضو من جسم اإلنسان وذلك من خالل أمرين
 ، اذكرهما.

 .جعل اإلسالم قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا ( 1

الدرس األول والثاني والثالث والرابع والخامس 

 (والسادس ) مطالعة ذاتية

 ّيةعلم السيرة النبو الرابعة عشر الوحدة

 

الدرس السابع : من مقاصد اإلسالم حماية 

 األنفس واألعراض واألموال
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جعل اإلسالم العدوان على النفس جريمة ورتب على ( 2
  ذلك عقوبة زاجرة

أيها الناس :" في خطبة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص رسول الله قال :(4س)

يوم أنتم ،  أتدرون في أي شهر أنتم ، وفي أي

أي بلد أنتم؟ قالوا: يوم حرام ، وشهر حرام ،  وفي

وبلد حرام ، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا 

 إلى أن تلقوه"

 بالشهر واليوم والبلد؟ المقصودما 

             يوم عرفة اليوم: تهر ذو الحجة الشهر:

 الكعبة المشرفة البلد: 

تحريم النفس بأمور  ملسو هيلع هللا ىلص) علل ( ربط الرسول : (5س)
  معظمة في نفوس المسلمين.

   ليبّين أن حرمة النفس أعظم من حرمة الزمان والمكان( 1

 ألنهما مسخران لإلنسان وخلقا ألجله.( 2  

:" أال النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه اقرأ: (6س) 

وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 

ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا ؛ 

  دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب "

  اشرح هذه العبارة."  ودماء الجاهلية موضوعة"  (1

الثأر من غير القاتل أو قتل أتخاص  عادةملسو هيلع هللا ىلص  أبطل النبي

 .آخرين مع القاتل من أفراد قبيلته أو أقربائه

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصأبطلها النبي ( ما العادات الجاهلية التي 2

الثأر من غير القاتل أو قتل أتخاص آخرين مع القاتل من 

 أفراد قبيلته أو أقربائه.

  .القاتل( ) علل ( تحريم عادة الثأر من غير 3

 جريمة ويذهب ضحيتها أنفس بريئة  ألن العدوان على النفس -أ
 ألنها أعمال تستنزف طاقات المجتمع وتقّوض أمنه -ب

ع من مسارات التقدم الحضاري واإلنساني تبعد المجتم -ج

 ملسو هيلع هللا ىلص الذي جاء به اإلسالم ونادى به النبي

بوضع دم الربيعة بن  ملسو هيلع هللا ىلص( ) علل ( لم ابتدأ النبي 4
                                                                        الحارث بن عبد المطلب؟  

 )دمائنا(ودليل ذلك قوله  ملسو هيلع هللا ىلص.ألنه من أقرباء الرسول 

 النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  اقرأ: (7س)

  مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ: تعالى قال
لماذا أضاف الله تعالى المال إلى أولياء األيتام؟ َّ جخ  

للداللة على أن هذه األموال هي من أموال األمة التي 

 يجب المحافظة عليها.

لنفس من للمال ما أثبته ل ملسو هيلع هللا ىلص ) علل ( أثبت النبي:(8س)
                                                                                           حرمة.

                                                      ( ألنها تقوم بها حياتنا1
 ( المال ضروري للحفاظ على النفس البشرية 2
                                       ات ( المال وسيلة لشراء السلع والخدم3
( األموال في خزينة الدولة ضرورية حتى تتمكن الدولة من القيام 4

 بمصالح الناس والدفاع عنها وحمايتها.

 مقاصده من: جعل اإلسالم للمال حرمة عظيمة وجعله (9س)

                                                                             .عديدة لحفظه ،اذكرهاالضرورية وشرع وسائل 

( تنميته وتكثيره بكل الوسائل المشروعة كالتجارة 1
                                                                                                         والصناعة والزراعة.

ه أو اإلسراف فيه أو ( تحريم إتالفه أو التسبب في ضياع2
                                               العدوان عليه بالسرقة أو الغصب أو الرتوة

( رّتب الشارع على كل مخالف ألحكام الشرع في حفظ 3
 مثل: المال جزاءات دنيوية

 الحجر على السفهاء -أ 

 قطع يد السارق  -ب 

 قطاع الطرق و معاقبة الغاصب والمرتشي -ج

من الضروريات  ) علل ( جعل اإلسالم حفظ العرض: (11س)
                                         ولها من الحرمة ما للنفس والمال.

                                                          والنسل ( ألن به تحفظ األنساب1
ألن ِعْرض اإلنسان هو سمعته وترفه وهو جزء من ( 2

 تخصيته وكيانه

: بّين األساليب التي اتخذتها الشريعة اإلسالمية (11س)
 للمحافظة على األعراض.

 .ل السبل إليهّهترع الزواج وس( 1
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التي تمنع الوقوع األساليب الوقائية ترع جملة من ( 2

 أو تقلل منها مثل: في جريمة الزنا

   أمر بستر العورة -أ

 حّرم الخلوة -ج                 أمر بغض البصر -ب

             منع المرأة من السفر وحدها إال مع محرم -د

 تبرج وغيره.حّرم عليها كل عوامل اإلثارة كال -هـ 

منع اإلسالم الوقوع في أعراض الناس بالكالم كالقذف  (3

 .والغيبة وجعلها من الكبائر كما حّرم الزنا

سن العقوبات الرادعة الكفيلة بمنع االعتداء على ( 4

 أعراض الناس.

 

 

 

                                                                بالربا. المقصود وّضح: (1س)
هي الزيادة ألحد العاقدين في عقد المبادالت المالية من غير 

 أن يكون لها مقابل.

" وربا :  في حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص رسول الله قال: (2س)

الجاهلية موضوع وأول ربا أضع  ربا العباس بن عبد 

 المطلب فإنه موضوع كله "

 هما.وّضحنوعين من أنواع الربا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أسقط( 1

 لية وهو كل زيادة ترطت على أصل الدَّْين.ربا الجاه -أ

شيع التعامل به في زماننا من خالل وي ربا النسيئة -ب

بالوضع تحت  ملسو هيلع هللا ىلص وهو الذي خصه النبي،  المؤسسات الربوية

 قدميه.

في خطبة حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلص) علل ( ابتدأ النبي ( 2
الناس إليه عّمه العباس بن عبد  أقربربا  بإسقاط

 المطلب.

                                                      ة في ذلك.ليكون قدو -أ
ليؤكد أن حكم الشرع يجب أن ينفذ على الجميع دون  -ب

 تفريق.

)أو( للربا آثار الحكمة من تحريم الربا. وّضح: (3س)
 سلبية على الشعوب والدول، وّضح ذلك.

 .حماية للمجتمع من ظلم المرابين  (1

عوب والدول ألنه ُيفقد الدولة إرادتها الربا سبب إلذالل الش  (2

 السياسية ويستنزف قوت الشعب برفع األسعار والضرائب .

 الربا يؤدي إلى تدمير االقتصاد وزيادة البطالة  (3

الربا أحد العوامل التي تؤدي إلى حصر المال بين أيدي فئة  (4

 قليلة من الناس.

ضع وو واألغنياء للفقراءحّرم اإلسالم الربا حماية : (4س)
 لذلك حلوال عادلة ومناسبة بّينها.

 .أباح القرض الحسن وندب إليه ( 1    

 زيادة وإسقا  ديونهم نين إلى إنظار المعسرين من غيرندب الدائ (2     

 الم تركة المضاربة أباح اإلس( 3     

 

 

 

 

:" يا أيها الناس اسمعوا ملسو هيلع هللا ىلص  رسول الله قال: (1س)

حبشي مجدع، ما أقام  وأطيعوا وإن ُأّمر عليكم عبد

 فيكم كتاب اهلل تعالى".

 ( ما داللة النص السابق؟1
 كالخليفة أو رئيس الدولة أو القاضيوجوب طاعة ولي األمر 

 (  ما معنى:" اسمعوا وأطيعوا"؟2
االنتباه والمعرفة الواعية لألوامر والنواهي الصادرة عن والة 

 هلل تعالى. األمور وتنفيذها على أحسن وجه ما لم تكن معصية

 طاعة والة األمور؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قّيد( بم 3
 بإقامة كتاب اهلل .    

 بإقامة طاعة أولي األمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي قّيد( لماذا 4
 كتاب الله تعالى؟

ألن الحاكم والمحكوم تجب عليهم طاعة اهلل في أوامره    

 ونواهيه وأن السيادة العامة ألحكام الشرع.

 ر؟( ما هي لوازم طاعة ولي األم5

 )تحريم الربا (الدرس الثامن : 

 الدرس التاسع : )التوصية بالنساء خيرا وبيان حقوقهن وواجباتهن ( 

 )مطالعة ذاتية(

 العاشر : )طاعة والة األمور وقيودها ( الدرس
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                    عدم الخروج على والة األمر الشرعيين -أ   

 عدم التمرد أو العصيان ما أقاموا ترع اهلل وحكموا بالعدل. -ب

 ما هي صور األوامر والنواهي الصادرة عن أولياء األمور؟( 6

            قوانين تحفظ األمور العامة والخاصة لألفراد -أ  

لتدبير مصالح المجتمع وتحقيق تعليمات وسياسات  -ب  

 .أهدافه سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية

 حياة األمة. استقامةأهمية طاعة ولي األمر في  وّضح: (2س)

 ليتمكن رئيس الدولة من القيام بواجباته ( 1

لكي تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها والمحافظة على ( 2

ها الداخلي والخارجي مصالح أفرادها وحقوقهم وضمان أمن

ال إسالم بال :"  رضي اهلل عنهقال عمر بن الخطاب 

 . جماعة وال جماعة بال أمير وال أمير بال طاعة"

 كتاب الله في الناس. إقامة بّين كيف تكون :(3س)

 .حياتهم  تطبيق أحكامه على الناس في كل تؤون( 1

 ة الشريفة النبوّي الّسنةاستمداد األحكام من القرآن الكريم و( 2

 ولي األمر حق السمع والطاعة ؟ يفقد: متى (4س)

  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أو سنة نبيه  إذا حكم بتشريعات ليست من كتاب

" على المرء في خطبة الوداع : ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  قال: (5س) 

السمع والطاعة فيما أحب أو كره إال أن يؤمر بمعصية 

دّل هذا الحديث الشريف على حكمين  فال سمع وال طاعة"
 هما.وّضحشرعيين ، 

 أمر به من معصيةسقو  حق ولي األمر في الطاعة بما ( 1

 إن من يطيع ولي األمر فيما أمر به من معصية ( 2

 .ُيّعد عاصيا ولو كان ولي األمر فيما سوى ذلك عاداًل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابا  ملسو هيلع هللا ىلصملك كتب له النبي : هات مثاال على (1س)
 الروم. ملكهرقل                             يدعوه فيه إلى اإلسالم.

 ملسو هيلع هللا ىلصل دراستك للكتاب الذي أرسله النبي : من خال(2س)
 أجب عّما يلي: هرقلإلى 

 هرقل؟( ما اسم الصحابّي الذي حمل الرسالة إلى 1

 .رضي اهلل عنهدحية بن خليفة الكلبي 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصعندما وصله كتاب النبي هرقل( ماذا كان يعمل 2

كان في بالد الشام يحج إلى بيت المقدس تكرا هلل على ما منحه 

 على أعدائه الفرس.إياه من نصر 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصعندما وصله كتاب النبي  موقف هرقل( بّين 3

 تسلم الكتاب وقرأه  -أ 

عرض على حاتيته اعتناق اإلسالم الذي دعاه إليه النبي  -ب

ولكنهم هاجوا لهذه الدعوة مستنكرين لها فسّكتهم واعتذر  ملسو هيلع هللا ىلص

 عن ذلك بأنه أراد اختبارهم في صالبتهم على دينهم 

دحية وحاول إيهامه أنه أسلم وأعطاه قدرا من  استدعى هرقل -ج

بالنبأ فقال عليه  ملسو هيلع هللا ىلصوعاد دحية إلى النبي  الدنانير وصرفه.

  كذب عدو اهلل ليس بمسلم".:" السالم

 .هرقلإلى ملسو هيلع هللا ىلص  بّين ثالث دالالت عامة مستفادة من كتاب النبي( 4

في إرساله الكتاب إلى هرقل وغيره من الملوك تأكيد لعموم  -أ

اإلسالمية وأنها ليست خاصة بالعرب وأن تبليغها الدعوة 

ألن ما  ) علل (واألفراد رئيس الدولة على للرؤساء هو واجب 

  يقبله الرؤساء من بعضهم ال يقبلونه من الرعية.

" بسم اهلل الرحمن الرحيم ، من محمد رسول اهلل إلى 

ا هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع الهدى أم

 بعد : فإني أدعوك بدعاية اإلسالم 

أسلم تسلم ، أسلم يؤتك اهلل أجرك مرتين ، وإن  

 ٰر ٰذ يي ُّٱتوليت فإن عليك إثم األريسيين و
ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  

 يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  
  َّ نث  مث زث رث يت ىت مت زت رت

 

 الدرس الحادي العاشر : )تحليل كتاب النبي 

 إلى هرقل ملك الروم (ملسو هيلع هللا ىلص 
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إن تخصيص الزعماء في إبالغ الدعوة دليل على عدم  -ب

لتعذر ذلك وألن كل  ) علل (وجوب تبليغ كل فرد في رعاياهم 

 مسؤول عن دعوة قومه إلى ما دعي هو إليه وأخذ رأيهم فيه.زعيم 

الحق  االستكبار علىيدلنا موقف هرقل مع أتباعه على مدى  -ج

 عند كثير من أهل الكتاب.

 هرقلإلى  ملسو هيلع هللا ىلص : عالم يدل تصدير كتاب النبي(3س)

                                                     بالبسملة؟

يدل على ُسّنة من سنن اإلسالم وهي أن يبدأ المسلم رسائله 

 دائما بالبسملة.

في الكتاب اسمه  ملسو هيلع هللا ىلص ما سبب ذكر النبي: (4س)
                                                        وصفته؟

من باب التعريف بشخصه وأنه رسول من عند اهلل وأن 

 مهمته تبليغ ما ُكّلف به من ربه.

أدبا من  هرقلإلى  ملسو هيلع هللا ىلص : تضمنت رسالة النبي(5س)
                 .آداب اإلسالم في مخاطبة اآلخرين ، بّين ذلك.

:" إلى هرقل عظيم هرقل بقوله  ملسو هيلع هللا ىلصخاطب النبي 

      ولم يصفه بالكافر وفي ذلك بيان ألدب اإلسالم  الروم "

 حتى ال يدفعه ذلك إلى العناد واالستكبار عن الحق. ) علل (

السالم على من :"  لهرقل ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال) علل (  :(6س)

 اتبع الهدى ولم يقل السالم عليكم".

تأليف لقلبه واستدراج له حتى يستجيب لدعوته ولم يقل ( 1

فيه أن  يستحقيرى منه موقفا  حتى ) علل (السالم عليكم 

 يكون من أهل السالم .

ة في هذا إرتاد للدعاة في كيفية مخاطبة الزعماء وكيفي( 2

 مخاطبة المخالفين في العقيدة. 

 ما داللة هذه العبارة؟ ":" أسلم تسلم  ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال: (7س)

تحديد لمضمون  مقصود الكتاب وهو أنه يدعوه إلى ( 1

 اإلسالم 

 .أنه يشفق عليه ويرغب فيما فيه مصلحته ( 2

 : ) علل ( مضاعفة أجر الحاكم إذا أسلم.(8س)

:" يؤتك اهلل أجرك ألن بإسالمه تسلم رعيته. لذلك قال له 

ولكن إن تولى ورفض الحق فإن عليه إثمه وإثم  مرتين ".

 ين"وإن توليت فإن عليك إثم األريسي :"لذلك قال له رعيته

 ن هم رعية هرقل.وواألريسي

التي أشارت إليها اآلية الكريمة الحقيقة  ما: (9س)
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱاآلتية

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

 َّ نث  مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب

أنها تصدرت  وذلك هذه اآلية تناسب موضوع الكتاب( 1

ومن عنده كتاب من اهلل يعرف  َّٱٰر ٰذ يي ُّٱبخطاب 

  حقيقة النبوة.

       آلية ال يختلف فيها المؤمنونالحقيقة التي أتارت إليها ا( 2

ألنها مشتركة بين األنبياء إذ فيها الدعوة إلى عبادة اهلل  ) علل (

 ونبذ الشرك.

 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص المسلمين باليهود زمن النبي عالقة: مرت (1س)
 بثالث مراحل ، اذكرها.

 مرحلة الهدنة المشوبة بالحذر( 1

 مرحلة الحرب المعنوية والنفسية( 2

  اع المسلحمرحلة الصر( 3

باليهود ودعاهم  ملسو هيلع هللا ىلص ) علل ( اتصل النبي: (2س)
                                                  اإلسالم ..إلى

 .استجابة ألمر اهلل في وجوب تبليغ الدعوة للناس كافة 

 الدرس الثاني عشر : طبيعة العالقة بين اليهود 

 ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمين زمن النبي
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صرار اليهود على الكفر مع توافر دواعي إ: (3س)
 هما.حوّض، أو عامليناإليمان بالنبي يرجع ذلك لسببين 

حبهم للدنيا وحرصهم على متاعها والتشبث بالمركز ( 1

وللضرر الذي كان لهم بالمدينة المنورة التجاري والسياسي 

 إذ كانت سياستهم:أصابهم بذهاب سيادتهم على المدينة  الذي

السيادة لهم  لتبقى ) علل (التفريق بين األوس والخزرج  -أ

 سية.على المدينة المنورة من الناحية السيا

كانوا يبيحون ألنفسهم الحصول على المال بشتى الطرق  -ب

) أكل الربا / صنع الخمر / االحتكار( لذا رأوا في اإلسالم 

ألنه سيحرمهم هذه االمتيازات التي  ) علل (عدوا لهم 

 حازوها بالمكر والخداع لتثبت لهم السياسة االقتصادية.

 :والسلوكي فهم  طبيعة اليهود وتكوينهم الفكري والثقافي( 2 

 أصحاب طبيعة منغلقة على ذاتها  -أ     

 يشعرون بالتفوق على سائر أجناس البشر  -ب   

 ناقض مع مبادئ اإلسالم في اليهود صفات متأصلة تت -ج   

يسالموا  مر إلى أناليهود في بداية األ ل) علل ( ما: (4س)
 مع عدم استجابتهم لنداء اإليمان. ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 مقاومة المسلمين  ألن من مصلحتهم أن ال يتولوا بأنفسهم (1

ألن قريشا الزالت على قوتها قادرة على حرب المسلمين  (2

 .فألقوا مهمة الصراع عليها 

: بّين أربعة من األساليب التي استخدمها اليهود (5س)
 وحول اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلص ة النبيإلثارة الشكوك حول نبو

 إلحراجه. ملسو هيلع هللا ىلصإلقاء األسئلة على الرسول ( 1

 فقد كان علماء اليهود يوجهون األسئلة التعجيزية إلى الرسول

ولكن اهلل كان يوحي إلظهار عجزه عن اإلجابة عنها،  ملسو هيلع هللا ىلص

 لنبّيه اإلجابة عن أسئلتهم 

كلمهم اهلل حتى يسمعوا كالمه أن ي ملسو هيلع هللا ىلصسألوا النبي مثال: 

 مظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّٱ :فأنزل اهلل

 جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغمع جع

  َّ مل خل حل جل مك  لكخك حك

 

 ( استخدام الجدل.2

إلضعاف موقفه  ملسو هيلع هللا ىلصبدأ اليهود حرب الجدل مع النبي 

جدالهم في مسألة النسخ مثال: والتشكيك في دعوته 
أن  أال ترونواستنكارهم أن يبدل اهلل آية مكان آية وقالوا : 

محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخالفه ما 

 ىل مل  ُّٱٹٱٹٱٱهذا تأن األنبياء فأنزل اهلل قوله تعالى

 جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل

َّ جي يه ىه مه  

  
 

 ( الخداع والتلبيس.3

نبوة باإلسالم و استخدم اليهود هذا األسلوب بقصد التشكيك في

المهم لفترة من الوقت ثم فكانوا يظهرون إس ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

لتشجيع المسلمين على االرتداد  ) علل (يرجعون عنه إلى الكفر

 عن دينهم 

 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّٱٱقال تعالى:

َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي  

 
 

 استهزاؤهم بالدين وشعائره.( 4

اتبع اليهود طريقة االستهزاء باإلسالم والسخرية من تعائره 

هى المؤمنين عن مواالتهم وعباداته وقد فضحهم اهلل ون

 حن جن مم خم حم  جم هل ُّٱ فقال تعالى:ومصادقتهم 

 مب هئ مئهي مي خي حي جي  ٰه مه جه هن من خن

 يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  مث هت مت هب

  َّ خن حن  جن
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اإلسالم  : هات مثالين على تعاون اليهود مع أعداء(6س)
 المسلمين. قتالوغيرها وتحريضهم على  قريش من

عه مجموعة من قريش بعد غزوة بدر جاء أبو سفيان وم( 1

إلى المدينة المنورة فاستقبلهم سالم بن مشكم وهو أحد 

زعماء بني النضير في بيته وأرتدهم إلى نقا  ضعف 

أبو سفيان ورجاله على ناحية من المدينة  رالمسلمين فأغا

 فتبعهم المسلمون ففروا هاربين.

يهود بني النضير خرجوا حتى أتوا مكة أن نفرا من ( 2

ثم خرج أولئك النفر حتى فدعوا قريشا إلى حرب رسول اهلل 

جاؤوا غطفان ثم بني فزارة ثم بني مرة واتفقوا جميعا على حرب 

  فكانت غزوة األحزاب التي انتصر فيها المسلمون.المسلمين 

 

 

 ة.النبوّياذكر أسماء ثالثة كتب اختصت بالسيرة : (1س)

 ة البن هشامالنبوّيالسيرة ( 1

 زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم الجوزية( 2

 .ة البن كثيرالنبوّيالسيرة ( 3

 من حيث:ة البن هشام النبوّيالسيرة عّرف بكتاب : (2س)

 وآثاره العلمية. منزلة ابن هشام

 إماما في النحو واللغة العربية كان -أ

" " التيجان لمعرفة ملوك الزمان  من مؤلفاته: (ب

 " سيرة ابن هشام "   ةالنبوّيوكتاب السيرة 

 ب سيرة ابن هشام.كتا قيمة

     مصدر أساسي ال يستغني عنه الباحث في السيرة -أ   

 .تلقته األمة بالقبول  -ب  

 من حيث: الجوزية القيمعّرف بابن : (3س)

 كتبه|.

       "  "أعالم الموقعين عن رب العالمين" في الفقه-1

                                 الفقهفي الحكيمة " الطرق  -2

 المعاد في هدي خير العباد " في السيرة" زاد -3

 من تأليف كتابه زاد المعاد. القيمغرض ابن  وّضح: (45س) 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ي بالنبي محمداية النفوس ودعوتها للخير من خالل التأّسهد

 .زاد المعاد  الجوزية في كتابه القيممنهج ابن  وّضح: (5س)

 .يذكر الحادثة ثم يستشهد عليها بالنصوص ( 1

 .يعرض آراء الفقهاء ثم يرجح ( 2

يشير عند اختالف الروايات إلى أن ذلك من أسباب ( 3
 كل فقيه من تلك الروايات اختالفهم ويذكر معَتَمد

في عبادته وعادته  ملسو هيلع هللا ىلصحين يذكر هدي النبي ( 4

وسيرته في المشركين وأهل الكتاب وفي الطب ومعامالته 

 والرقي يذكر الجزئيات ويفصل ويستنبط األحكام الشرعية منها.

منهج ابن كثير في كتابه السيرة  وّضح: (6س)
 ة وخصائصه.النبوّي

                     ديهتم بالرواية واألساني (1

يحرص على جمع كل ما ُكِتب في الموضوع الذي  (2
 يتناوله ولكنه ال يدمج األحاديث واألخبار 

كتاب ابن اسحاق ينقل عن بعض كتب السيرة المفقودة مثل  (3

 ويضيف إليه ما رواه أهل الحديث في الموضوع   وابن عقبة

 ًنف "مثل: "الروض اأُلينقل عن بعض تروح السيرة  (4

  للسهيلي و"الشفا " للقاضي

 .يستشهد بالشعر الذي يذكره ابن هشام (5

احتواء سيرة ابن هشام على الروايات الضعيفة وإن كان  (6

يذكر األسانيد ويعّلق على بعضها بما يضعف جانب الخبر 

 .كقوله " غريب جدًا " أي أن الخبر ضعيف

يسبقه  هو أمر لممزج بين أخبار السيرة و مرويات األحاديث و( 7

 .إليه أحد

 وفقكم اهلل

 الدرس الثالث عشر: التعريف بأبرز كتب 

 السيرة النبوّية

 التعريف بأبرز كتب السيرةعشر :  لثرس الثاالد

 


