نبذة مختصرة عن اإلسالم
دين اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه هللا –عز وجل -لجميع البشر ،منذ أن خلق آدم إلى أن
تقوم الساعة ،وهو دين األنبياء والمرسلين جميعًا ،وهو الدين الذي ال يقبل هللا من اإلنسان أن
يتعبده إال به.
فاألنبياء عليهم الصالة والسالم وإن اختلفت شرائعهم فدينهم واحد؛ ألن مصدره واحد،
وهدفه واحد ،وهو توحيد هللا –عز وجل -وإفراده بالعبادة.
وإن آخر الشرائع التي أنزلها هللا –تبارك وتعالى -على خلقه هي شريعة اإلسالم ،التي جاء
بها محمد –صلى هللا عليه وسلم -من عند ربه ،وقد قال تعالىَ ﴿ :و َمن يَبت َغ غَي َر اإلس َالم دينًا فَلَن
يُقبَ َل منهُ َوه َُو في اْلخ َرة منَ الخَاسرينَ ﴾ [آل عمران .]58 :وإليكم نبذة مختصرة عنه
مراتب الدين -1 :اإلحسان  -2اإلسالم  -3اإليمان بدليل حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
الذي أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه.
أركان اإليمان -1 :اإليمان باهلل  -2اإليمان بالمالئكة  -3اإليمان بالكتب  -4اإليمان بالرسل -8
اإليمان القدر خيره وشره  6اإليمان باليوم االخر
أركان اإلسالم -1 :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا  ,وأن محمدا رسول هللا  -2وتقيم الصالة
 -3وتؤتي الزكاة  -4وتصوم رمضان -8وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال
من محاسن الدين اإلسالمي:
 -1دين السماحة قال النبي صلى هللا عليه وسلم " " :بعثت بالحنيفية السمحة " أخرجه
أحمد من حديث أبي أمامة رضي هللا عنه
اَّللُ ِب ُك ُم ا ْليُسْر وَل يُ ِريدُ ِب ُك ُم ا ْلعُسْر) البقرة156:
 -2دين التيسير ورفع الحرج قال تعالى( :يُ ِريدُ ه
علَى ُكل شَيءٍ ،
سانَ َ
 -3دبن الرحمة واإلحسان قال عليه الصالة والسالم":إن هللاَ َكت َ
َب اإلح َ
فَإذَا قَت َلتُم فَأَحسنُوا القتلَةََ ،وإذَا ذَبَحتُم فَأَحسنُوا الذب َحَ ،وليُحد أ َ َحدُ ُكم شَف َرتَهُ ،فَليُرْ ذَبي َحتَهُ"
أخرجه مسلم من حديث شَداد بن أَو ٍس
 -4دين الحكمة والفطرة
ُ
اَّلل جمِ يعًا وَل تف هرقوا ) آل عمران 301:وفي
 -8دين االجتماع واالئتالف قال تعالى( :واعْت ِص ُموا بِح ْب ِل ه ِ
عذَابٌ " أخرجه أحمد من حديث النعمان بن
عةُ َرح َمةٌَ ،والفُرقَةُ َ
الحديثَ ..." :وال َج َما َ
بشير رضي هللا عنه
اس إِنها خل ْقنا ُك ْم
 -6ساوى بين الناس فال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى قال تعالى ) :يا أيُّها النه ُ
اَّلل علِيم خبِير)
مِ ْن ذكر وأ ُ ْنثى وجع ْلناكُ ْم ُ
شعُوبًا وقبائِل لِتعارفُوا إِنه أكْرمكُ ْم ِع ْند ه ِ
اَّلل أتْقاكُ ْم ِإنه ه
الحجرات31:

 -7حث على التكافل بين المسلمين قال النبي عليه الصالة والسالمَ " :مث َ ُل ال ُمؤمنينَ في
ت ََوادهمَ ،وت ََرا ُحمهمَ ،وتَعَا ُ
سد
سد إذَا اشتَكَى منهُ ُ
عض ٌو تَدَا َ
سائ ُر ال َج َ
عى لَهُ َ
طفهم َمث َ ُل ال َج َ
ير رضي هللا عنه
بالس َهر َوال ُحمى" أخرجه مسلم َ
عن النُّع َمان بن َبش ٍ
سل َمَ ":ال يَد ُخ ُل ال َجنةَ َمن َكانَ في
صلى هللاُ َ
علَيه َو َ
 -5دين النظافة والعناية بالنفس قال النبي َ
سنَةً،
سنًا َونَعلُهُ َح َ
قَلبه مثقَا ُل ذَرةٍ من كب ٍر" قَا َل َر ُج ٌل :إن الر ُج َل يُحبُّ أَن يَ ُكونَ ثَوبُهُ َح َ
ط ُر ال َحقَ ،وغَم ُ
هللا َجمي ٌل يُحبُّ ال َج َمالَ ،الكب ُر بَ َ
ط الناس" أخرجه مسلم من
قَا َل" :إن َ
حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.

دعاء القنوت
عن الحسن بن علي قال علمني جدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت
الوتر اللهم عافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت واهدني فيمن هديت وقني شر ما قضيت
وبارك لي فيما أعطيت إنك تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت سبحانك ربنا تباركت
وتعاليت"..أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي.
نبذة مختصرة عن الخلفاء الراشدين
الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي هللا عنه
اسمه ونسبه:
َ
سعد بن ت َيم
هو عبد هللا –ويقال :عتيق -بن أبي قُ َحافَةَ ُ
عامر بن َ
عث َمانَ بن َ
عمرو بن كَعب بن َ
بن ُمرة َ
ُ
بن كَعب بن ل َؤي ٍ القرشي التيمي رضي هللا عنه.
قال ابن أبي مليكة وغيره :إنما كان عتيق لقبا له.
وعن عائشة ،قالت :اسمه الذي سماه أهله به "عبد هللا" ولكن غلب عليه "عتيق".
وقال ابن معين :لقبه عتيق ألن وجهه كان جميال ،وكذا قال الليث بن سعد.
صفاته ال َخلقية:
قيل :كان أبيض نحيفا خفيف العارضين ،معروق الوجه ،غائر العينين ،ناتئ الجبهة ،يخضب
شيبه بالحناء والكتم.
عن الزهري ،قال :كان أبو بكر أبيض أصفر لطيفا جعدا مسترق الوركين ،ال يثبت إزاره على
وركيه.
فضائله :كثيرة منها
 أول الخلفاء الراشدين.َ
سيدَا
 وأحد العشرة المبشرين بالجنة قال النبي صلى هللا عليه وسلم" :أبُو بَك ٍر َو ُع َم ُر َ
ُ
ي"
سلينَ َ ،ال تُخبره َما يَا َ
ُك ُهول أَهل ال َجنة منَ األَولينَ َواْلخرينَ َما خ ََال النبيينَ َوال ُمر َ
عل ُّ
أخرجه الترمذي وغيره
 وأول من آمن من الرجال. وعن عائشة ،قالت :ما أسلم أبو أحد من المهاجرين إال أبو بكر.سل َمَ " :ما أل َ َح ٍد عندَنَا يَدٌ إال َوقدَ
عن أَبي ه َُري َرة َ ،قَا َل :قَا َل َر ُ
صلى اّللُ َ
 و َعلَيه َو َ
سو ُل اّلل َ
كَافَينَاهُ َما خ ََال أَبَا بَك ٍر فَإن لَهُ عندَنَا يَدًا يُكَافئُهُ اّللُ به يَو َم القيَا َمةَ ،و َما نَفَعَني َما ُل أ َ َح ٍد قَطُّ
يال َالتخَذتُ أَبَا بَك ٍر خَل ً
َما نَفَعَني َما ُل أَبي بَك ٍرَ ،ولَو ُكنتُ ُمتخذًا خَل ً
صاحبَ ُكم
يال ،أ َ َال َوإن َ
خَلي ُل اّلل" أخرجه الترمذي وغيره
َ
َ
َ
سعيدٍ ،أَن َر ُ
عبدٌ خَي َرهُ
على المنبَر فَقَا َلَ « :
س َ
صلى هللاُ َ
 و َعليه َو َ
عن أَبي َ
سو َل هللا َ
سل َمَ ،جل َ
َ
َ
َار َما عندَهُ» فَبَكَى أبُو بَك ٍر َوبَكَى ،فَقَا َل:
هللاُ بَينَ أن يُؤتيَهُ زَ ه َرة َ الدُّنيَا َوبَينَ َما عندَهُ ،فَاخت َ
َ
َ
سل َم ه َُو ال ُمخَي ُرَ ،و َكانَ أبُو
فَدَينَاكَ بآبَائنَا َوأُم َهاتنَا ،قَا َل فَ َكانَ َر ُ
صلى هللاُ َ
عليه َو َ
سو ُل هللا َ
علَي في َماله
بَك ٍر أَعلَ َمنَا بهَ ،وقَا َل َر ُ
سل َم« :إن أ َ َمن الناس َ
صلى هللاُ َ
علَيه َو َ
سو ُل هللا َ
يال َالتخَذتُ أَبَا بَك ٍر خَل ً
صحبَته أَبُو بَك ٍرَ ،ولَو ُكنتُ ُمتخذًا خَل ً
يالَ ،ولَكن أ ُ ُخوة ُ اإلس َالمَ ،ال
َو ُ
ٌ
َ
َ
تُبقَيَن في ال َمسجد خَوخَة إال خَو َخة أبي بَك ٍر" متفق عليه

 كان أعلم قريش بأنسابها.الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
اسمه ونسبه:
ُ
عبد العُزى بن ريَاْ بن قرط بن رزاْ بن عدي بن كعب
هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن َ
بن لؤي ،أمير المؤمنين ،أبو حفص القرشي العدوي ،الفاروق رضي هللا عنه.
استشهد في أواخر ذي الحجة سنة ثالث وعشرين .وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت
أبي جهل .أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة.
صفاته ال َخلقية:
عن عبد هللا بن عمر ،قال :كان أبي أبيض تعلوه حمرة ،طواال ،أصلع ،أشيب.
وقال غيره :كان أمهق طواال ،أصلع آدم ،أعسر يسر.
وقال أبو رجاء العطاردي :كان طويال جسيما ،شديد الصلع ،شديد الحمرة ،وفي عارضيه خفة
وسبلته 4كبيرة وفي أطرافها صهبة ،8إذا حزبه أمر فتلها.
وقال سماك بن حرب :كان عمر أروْ كأنه راكب والناس يمشون ،كأنه من رجال بني سدوس.
واألروْ :الذي يتدانى قدماه إذا مشى.
وقال أنس :كان يخضب بالحناء.
فضائله :كثيرة منها
 ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة.َ
َ
َ
َ
ُ
سول
عن أبيه ،قا َل :است َأذنَ ُ
على َر ُ
سعد بن أَبي َوق ٍ
ع َم ُر بن الخَطاب َ
اصَ ،
 َعن ُم َحمد بن َ
َ
ً
ُ
َ
ُ
ٌ
عاليَة أص َوات ُهن
سل َمَ ،وعندَهُ نس َوة من ق َري ٍش يُكَلمنَهُ َويَست َكثرنَهَُ ،
صلى هللاُ َ
عليه َو َ
اّلل َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
سول اّلل
صوته ،فلما است َأذنَ ُ
اب ،فأذنَ لهُ َر ُ
ع َم ُر بن الخَطاب قمنَ فبَادَرنَ الح َج َ
َ
علَى َ
َ
َ
َ
َ
َ
ع َم ُر:
سل َم يَض َحكُ  ،فقا َل ُ
سل َم فدَ َخ َل ُ
ع َم ُر َو َر ُ
صلى هللاُ َ
صلى هللاُ َ
عليه َو َ
عليه َو َ
سو ُل اّلل َ
َ
َ
عجبتُ من َه ُؤالءَ
َ
َ
أَض َحكَ اّللُ سنكَ يَا َر ُ
سل َمَ « :
صلى هللاُ َ
عليه َو َ
ي َ
سو َل اّلل ،فقا َل النب ُّ
ع َم ُر :فَأَنتَ أ َ َح ُّق أَن يَ َهبنَ
اب» فَقَا َل ُ
صوتَكَ ابتَدَرنَ الح َج َ
الالتي ُكن عندي ،فَلَما َ
سمعنَ َ
سو َل اّلل ،ثُم قَا َل ُ
عدُوات أَنفُسهن أَتَ َهبنَني َوالَ ت َ َهبنَ َر ُ
يَا َر ُ
ع َم ُر :يَا َ
سو َل اّلل َ
صلى هللاُ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
سو ُل
سل َم ،فقا َل َر ُ
سل َم؟ فقلنَ  :نَعَم ،أنتَ أفظ َوأغلظ من َر ُ
صلى هللاُ َ
َ
عليه َو َ
علَيه َو َ
سول اّلل َ
َ
َ
َ
سالكاً
سل َم« :إي ًها يَا ابنَ الخَطابَ ،والذي نَفسي بيَده َما لقيَكَ الشيط ُ
صلى هللاُ َ
ان َ
عليه َو َ
اّلل َ
ُّ
َ
سلكَ فَ ًّجا غَي َر فَجكَ " متفق عليه
فَ ًّجا قَط ،إال َ
سل َم ،أَنهُ َكانَ يَقُو ُل" :قَد َكانَ يَ ُك ُ
ون في األ ُ َمم
عائ َ
صلى هللاُ َ
شةََ ،
عن َ
 و َعلَيه َو َ
عن النبي َ
ُ
َ
ُ
ُ
ع َم َر بنَ الخَطاب من ُهم" أخرجه
قَبلَ ُكم ُم َحدثونَ  ،فَإن يَكن في أمتي من ُهم أ َحدٌ ،فَإن ُ
ير ُم َحدثُونَ ُ :مل َه ُمونَ .
البخاري ومسلم .قَا َل اب ُن َوه ٍ
ب :ت َفس ُ

الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا عنه
اسمه ونسبه:
ُ
َ
َ
عبد شمس ،أمير المؤمنين ،أبو عمرو ،وأبو
هو عثمان بن عفان بن أبي العَاص بن أ َمية بن َ
عبد هللا ،القرشي األموي.
وأمه أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس ،وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم.
ويلقب بذي النورين عن الحسن قال :إنما سمي عثمان "ذا النورين"؛ ألنا ال نعلم أحدا أغلق بابه
على ابنتي نبي غيره.
صفاته ال َخلقية:
كان عثمان ال بالطويل ،وال بالقصير ،حسن الوجه كبير اللحية أسمر اللون عظيم الكراديس
بعيد ما بين المنكبين يخضب بالصفرة.
عن عبد هللا بن حزم ،قال :رأيت عثمان فما رأيت ذكرا وال أنثى أحسن وجها منه.
فضائله :كثيرة منها
 ثالث الخلفاء الراشدينَ
َ
سل َم دَ َخ َل
صلى هللاُ َ
علَيه َو َ
 وأحد العشرة المبشرين بالجنة عن أبي ُمو َسى :أن النبي َ
َحائ ً
طا َوأ َ َم َرني بحفظ البَاب ،فَ َجا َء َر ُج ٌل يَست َأذ ُن ،فَقَا َل" :ائذَن لَهَُ ،وبَشرهُ بال َجنة" ،فَإذَا
عث َم ُ
ان ،فَقَا َل" :ائذَن لَهُ،
ع َم ُر ،فَقَا َل" :ائذَن لَهَُ ،وبَشرهُ بال َجنة" ،ثُم َجا َء ُ
أَبُو َبك ٍر ،ثُم َجا َء ُ
َوبَشرهُ بال َجنة" متفق عليه
عث َم ُ
ان
س ُم َرة َ ،قَا َلَ :جا َء ُ
عن َ
س ُم َرة َ َ
يرَ ،مولَى َ
 َعبد الرح َمن بن َ
عبد الرح َمن بن َ
عن كَث ٍ
س ُن ب ُن َواق ٍعَ :و َكانَ في َموض ٍع آخ ََر
صلى اّللُ َ
َار  -قَا َل ال َح َ
علَيه َو َ
سل َم بأَلف دين ٍ
إلَى النبي َ
عبدُ الرح َمن:
ش العُس َرة فَنَث َ َرهَا في حجره .قَا َل َ
من كت َابي ،في ُكمه  -حينَ َجهزَ َجي َ
ضر ُ
عم َل بَعدَ
عث َمانَ َما َ
سل َم يُقَلبُ َها في حجره َويَقُو ُلَ « :ما َ
صلى اّللُ َ
علَيه َو َ
فَ َرأَيتُ النبي َ
اليَوم َمرتَين" أخرجه أحمد والترمذي
سل َم ُمض َ
عن
عائشَة ،قَالَتَ :كانَ َر ُ
طجعًا في بَيتي ،كَاشفًا َ
صلى هللاُ َ
 و َعلَيه َو َ
سو ُل هللا َ
علَى تلكَ ال َحال ،فَت َ َحد َ
ث ،ثُم است َأذَنَ
ساقَيه ،فَاست َأذَنَ أَبُو بَك ٍر فَأَذنَ لَهَُ ،وه َُو َ
فَخذَيه ،أَو َ
عث َم ُ
ع َم ُر ،فَأَذنَ لَهَُ ،وه َُو َكذَلكَ  ،فَتَ َحد َ
علَيه
ث ،ثُم است َأذَنَ ُ
ُ
س َر ُ
صلى هللاُ َ
سو ُل هللا َ
ان ،فَ َجلَ َ
سوى ثيَابَهُ  -قَا َل ُم َحمدٌَ :و َال أَقُو ُل ذَلكَ في يَو ٍم َواح ٍد  -فَدَ َخ َل فَت َ َحد َ
ث ،فَلَما خ ََر َج
و
،
م
ل
س
َو َ َ َ َ
ع َم ُر فَلَم ت َهت َش لَهُ َولَم تُبَاله،
عائ َ
شةُ :دَ َخ َل أَبُو بَك ٍر فَلَم ت َهت َش لَهُ َولَم تُبَاله ،ثُم دَ َخ َل ُ
قَالَت َ
عث َم ُ
سويتَ ثيَابَكَ فَقَا َل" :أ َ َال أَستَحي من َر ُج ٍل ت َست َحي منهُ ال َم َالئ َكةُ"
ثُم دَ َخ َل ُ
ان فَ َجلَستَ َو َ
أخرجه مسلم

الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي هللا عنه
اسمه ونسبه:
هو علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،أمير المؤمنين ،أبو
الحسن القرشي الهاشمي.
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية ،وهي بنت عم أبي طالب .كانت من
المهاجرات ،توفيت في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم بالمدينة.
صفاته ال َخلقية:
قال أبو رجاء العطاردي :رأيت عليا شيخا أصلع كثير الشعر ،كأنما اجتاب إهاب شاة ،ربعة
عظيم البطن ،عظيم اللحية.
وقال سوادة بن حنظلة :رأيت عليا أصفر اللحية.
وعن محمد ابن الحنفية ،قال :اختضب علي بالحناء مرة ثم تركه.
وعن الشعبي قال :رأيت عليا ورأسه ولحيته بيضاء ،كأنهما قطن.
وقال الشعبي :رأيت عليا أبيض اللحية ،ما رأيت أعظم لحية منه ،وفي رأسه زغيبات.
وقال أبو إسحاق :رأيته يخطب ،وعليه إزار ورداء ،أنزع ،ضخم البطن ،أبيض الرأس واللحية.
وعن أبي جعفر الباقر قال :كان علي آدم شديد األدمة ثقيل العينين ،عظيمهما ،وهو إلى القصر
أقرب
فضائله :كثيرة منها
 رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنةسل َم ،في َخي َب َر
صلى هللاُ َ
ف َ
سلَ َمةَ بن األَك َوع ،قَا َلَ :كانَ َ
 َعلَيه َو َ
عن َ
عن النبي َ
علي قَد تَخَل َ
علي فَلَحقَ
عن َر ُ
َو َكانَ َرمدًا ،فَقَا َل :أَنَا أَتَخَل ُ
سل َم ،فَخ ََر َج َ
صلى هللاُ َ
ف َ
علَيه َو َ
سول هللا َ
سو ُل
صبَاح َها .قَا َل َر ُ
صلى هللاُ َ
سل َم فَلَما َكانَ َم َ
علَيه َو َ
سا ُء الليلَة التي فَت َ َح َها هللاُ في َ
بالنبي َ
ُ
سل َمَ « :ألعطيَن الرايَةَ ،أَو لَيَأ ُخذَن بالرايَة َ
صلى هللاُ َ
علَيه َو َ
هللا َ
غدًا َر ُج ٌل يُحبُّهُ هللاُ
علَيه» فَإذَا نَح ُن بعَليٍَ ،و َما نَر ُجوهُ .فَقَالُوا:
هللا َو َر ُ
َو َر ُ
سولَهَُ ،يفت َ ُح هللاُ َ
سولُهُ ،أَو قَا َل يُحبُّ َ
علي ،فَأَع َ
علَيه" متفق عليه
طاهُ َر ُ
سل َم الرايَةَ .فَفَت َ َح هللاُ َ
صلى هللاُ َ
َهذَا َ
علَيه َو َ
سو ُل هللا َ
علي بنَ أَبي َ
ب
ف َر ُ
طال ٍ
سعد بن أَبي َوق ٍ
سل َم َ
صلى هللاُ َ
 َعلَيه َو َ
عن َ
سو ُل هللا َ
اص ،قَا َل :خَل َ
ضى أَن
في غَز َوة تَبُوكَ فَقَا َل :يَا َر ُ
ساء َوالصبيَان؟ فَقَا َل" :أ َ َما ت َر َ
سو َل هللا تُخَلفُني في الن َ
سى؟ غَي َر أَنهُ َال نَبي بَعدي» متفق عليه
ت َ ُكونَ مني ب َمنزلَة ه ُ
َارونَ من ُمو َ

نبذة مختصرة عن األئمة األربعة رحمهم هللا تعالى
 -1اإلمام أبو حنيفة رحمه هللا

