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وا ا:  
2014/1435  

  
  

  

  
  

  
  

  
  



 

١  

 



 

 

 
 

           ا:  
  

             ، أن   أ ،  ا  ا
 و و آ و  ا  و ا و

:و ...  
  

             ورا  ت ا و ه ر
 ةا ز:  

  . إمج ي دف   اأ/           
    ا دة ا دروس  ب/          

                 اء.ا  

  
           ا  و  ا   تإ و

ر اوا ،ا جأ زاري  ، وج اا 
. رةا درا  ه   ا     

  
             وأن ، رئا   أن ا وأر

.او درا   
    

  

                                                          ا و وا  
  أذ ادة                                                               

                                              



 

ول: اا  
 

ي ا آن ا  

� ة اا   آن اا و.  

� ا  آن اا .  

� آن اا  وا ا ا.  

� آن اا  ا.  
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   الشد والربط بقوة وإحكامالشد والربط بقوة وإحكاممن العقد، وهو من العقد، وهو..  

  .التصديق اجلازم باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر.التصديق اجلازم باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر  
  

   

  هي أساس الدين وقوامه ودعامته الكربى التي يبنى عليها.هي أساس الدين وقوامه ودعامته الكربى التي يبنى عليها.  --

  ..اإليامن هبااإليامن هبا  ، وبالغيبيات التي ينبغي عليه، وبالغيبيات التي ينبغي عليه  تعرف اإلنسان بخالقهتعرف اإلنسان بخالقه  --

    ..مصريهمصريهكام حتدد له كام حتدد له    له أصل وجوده والغاية منه، له أصل وجوده والغاية منه،اإلنسان، وتبنياإلنسان، وتبني  جتيب عن مجيع تساؤالتجتيب عن مجيع تساؤالت  --

  ..هلا دور كبري يف استقامة اإلنسان وتصحيح سلوكههلا دور كبري يف استقامة اإلنسان وتصحيح سلوكه  --

  ..تدفع صاحبها إىل العمل بجد واجتهاد لتحقيق مرضاة اهللا تدفع صاحبها إىل العمل بجد واجتهاد لتحقيق مرضاة اهللا   --
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 قال اهللا تعاىل:



  ..األمن واالستقرار، والسعادة والرسوراألمن واالستقرار، والسعادة والرسورلإلنسان لإلنسان حتقق حتقق   --

  ..قبول األعاملقبول األعامل  أساسأساس  هيهي  --

  ..اآلخرةاآلخرةيف يف   والنجاةوالنجاة  الفالحالفالحوو  التمكني يف الدنيا،التمكني يف الدنيا،سبب النرص وسبب النرص و    ااأهنأهن  --
  

  
  

//    يف خلق اهللا، ويدرك أخريا أن هلذا الكون خالقا واحدا متفردا ال يف خلق اهللا، ويدرك أخريا أن هلذا الكون خالقا واحدا متفردا ال   ليتفكرليتفكر

  لق وامللك والتدبري جلميع األمور، فيؤمن به ويعبده.لق وامللك والتدبري جلميع األمور، فيؤمن به ويعبده.رشيك له يف اخلرشيك له يف اخل


//  والتفكر يف مظاهر والتفكر يف مظاهر   تدبر آيات اهللا يف الكون،تدبر آيات اهللا يف الكون،نظر االنسان لنظر االنسان ل  وذلك بلفتوذلك بلفت

  واأللوهية.واأللوهية.  ويستيقظ حلقيقة الربوبيةويستيقظ حلقيقة الربوبيةوتتحرك مشاعره وتتحرك مشاعره بذلك وجدانه بذلك وجدانه ينفعل ينفعل قدرته، فقدرته، ف


//  ثم ثم   أفعالهأفعالهوو  مجيع أحوالهمجيع أحواله  ويعلمويعلم  ى االنسانى االنسانيريرسبحانه سبحانه   فهوفهو

، ، دائم اخلوف من ربهدائم اخلوف من ربه  يف نفسه هذه الرقابة كانيف نفسه هذه الرقابة كان  نساننسانوإذا ما استحرض االوإذا ما استحرض االحياسبه عليها يوم القيامة، حياسبه عليها يوم القيامة، 

  هللا رب العاملني.هللا رب العاملني.  خاشع القلب، مستقيم األعامل، مستسلامخاشع القلب، مستقيم األعامل، مستسلام


//         من أجر من أجر   احلميدة وما ينالونهاحلميدة وما ينالونهمن خالل ذكر صفاهتم من خالل ذكر صفاهتم

  ..هبمهبم  الناسالناس  يقتدييقتديوجزاء يوم القيامة، حتى وجزاء يوم القيامة، حتى 


//  وما يناهلم من عذاب وما يناهلم من عذاب   القبيحةالقبيحة  خالل ذكر صفاهتمخالل ذكر صفاهتم  وذلك منوذلك من

  ..، حتى حيذر الناس من أن يكونوا مثلهم، حتى حيذر الناس من أن يكونوا مثلهمأليم يف الدنيا واآلخرةأليم يف الدنيا واآلخرة


//    يقع فيها االنسان نتيجة جلهله، ودحضها باألدلة والرباهني يقع فيها االنسان نتيجة جلهله، ودحضها باألدلة والرباهني   والتيوالتي

  ..بطالهنا وعدم قيامها عىل الدليل الصحيحبطالهنا وعدم قيامها عىل الدليل الصحيح، وبيان ، وبيان القطعيةالقطعية
  

  

  

  
  

  ..  عقيدته وسلوكه جتاه ربهعقيدته وسلوكه جتاه ربه  االنساناالنسان  تصحيحتصحيحوجوب وجوب . . 11

  نسانية.نسانية.، وتعميق أثرها يف النفس اإل، وتعميق أثرها يف النفس اإللتثبيت العقيدة االسالميةلتثبيت العقيدة االسالمية  الكريمالكريم  القرآنالقرآنوجوب تدبر وجوب تدبر . . 22

  ..تعدد وتنوع وسائل القرآن الكريم يف تثبيت العقيدة اإلسالميةتعدد وتنوع وسائل القرآن الكريم يف تثبيت العقيدة اإلسالمية..33
  

  
  

، وثالث ، وثالث تضمنتهاتضمنتهاقرآنية التي درست وسيلة تثبيت العقيدة التي قرآنية التي درست وسيلة تثبيت العقيدة التي لكل آية من اآليات اللكل آية من اآليات ال  اذكراذكر  --

  ..فوائدفوائد
  



  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   آن اا و
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٤ ٢ ٦ ٥ ٣ ١ 

            إرة

ا 

 رة ا ا
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 اان

 ر اا ر

 

 

 :ة اا   آن اا و 
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  لقد عني اإلسالم بالعقل عناية بالغة مل يسبقه إليها دين آخر، فقد ذكره القرآن الكريم باسمهلقد عني اإلسالم بالعقل عناية بالغة مل يسبقه إليها دين آخر، فقد ذكره القرآن الكريم باسمه

وأفعاله ومرادفاته مرات عديدة، وحث عىل استعامله واملحافظة عليه وعدم تعطيله، وهذا يدل عىل اعتباره وأفعاله ومرادفاته مرات عديدة، وحث عىل استعامله واملحافظة عليه وعدم تعطيله، وهذا يدل عىل اعتباره 

  ية العقل يف القرآن الكريم إىل:ية العقل يف القرآن الكريم إىل:وترجع أمهوترجع أمه.. .. ورفعة منزلته.ورفعة منزلته.

--  اإلدراك اإلدراك   وأداةوأداة  ،،منشأ الفكرمنشأ الفكر  ألنهألنه

  احلياة.احلياة.لشؤون لشؤون يف يف ترصترصالالوالتدبر ووالتدبر و

--  وذلك بام وذلك بام

  أودعه اهللا فيه من طاقات إدراكية.أودعه اهللا فيه من طاقات إدراكية.

--     ذه األحكامذه األحكامهبهب  ُف ُف لَّ لَّ كَ كَ ، وال يُ ، وال يُ أحكام اإلسالمأحكام اإلسالمالتكليف بالتكليف ب  أساسأساسفجعله اهللا فجعله اهللا  

  ..ااويفهمهويفهمه  ااإال من يعقلهإال من يعقله

--  

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 قال اهللا تعاىل:




  

  لقد حث القرآن الكريم عىل إعامل العقل، وذلك من خالل:لقد حث القرآن الكريم عىل إعامل العقل، وذلك من خالل:

  ..يف آيات اهللا القرآنية والكونيةيف آيات اهللا القرآنية والكونية  الدعوة إىل التفكري والتدبرالدعوة إىل التفكري والتدبر  --

  ..ن اخلرافة واجلهلن اخلرافة واجلهلاحلث عىل حترير العقل البرشي ماحلث عىل حترير العقل البرشي م  --

  دون متحيص ملرياثهم.دون متحيص ملرياثهم.  ذم التقليد األعمى واتباع اآلباءذم التقليد األعمى واتباع اآلباء  --

  حذير من االعتامد عىل الظن.حذير من االعتامد عىل الظن.التالت  --

  ذم اتباع اهلوى، ألنه حيول دون بلوغ احلقيقة.ذم اتباع اهلوى، ألنه حيول دون بلوغ احلقيقة.  --
  


  

  ̂^أشار إليهام أشار إليهام إىل حمدودية العقل وقدراته، يمكن إمجال حدود استعامله يف جمالني أساسيني إىل حمدودية العقل وقدراته، يمكن إمجال حدود استعامله يف جمالني أساسيني   بالنظربالنظر

  ..رواه أبو نعيم يف احللية  »»  قدرهقدره  تقدرواتقدروا  لنلن  فإنكمفإنكم  اهللا؛اهللا؛  يفيف  تتفكرواتتفكروا  والوال  ،،اهللاهللا  خلقخلق  يفيف  تفكرواتفكروا  ««: : قولهقولهيف يف 
  

  ة:ة:ــــــــــحدود اإلذن واإلباححدود اإلذن واإلباح

امل امل ــىل استعىل استعــبل وحيث عبل وحيث ع  ،،أذن ويبيحأذن ويبيحــالم يالم يــــنجد اإلسنجد اإلس

  كـ:كـ:ويف كل ما هو نافع ومفيد ويف كل ما هو نافع ومفيد   ،،العقل يف جمال إدراكهالعقل يف جمال إدراكه

  م:م:ــــــــــــريريحدود المنع والتححدود المنع والتح

ل خارج ل خارج ــدام العقدام العقــرم استخرم استخــــالم يمنع وحيالم يمنع وحيــــنجد اإلسنجد اإلس

  إدراكه، أو فيام يرض كـ:إدراكه، أو فيام يرض كـ:جمال جمال 

  التأمل والتفكر يف آيات اهللا الكونية والنفسية.التأمل والتفكر يف آيات اهللا الكونية والنفسية.. . 11

كيفياهتا، كالذات اإلهلية كيفياهتا، كالذات اإلهلية ووالغيبيات الغيبيات البحث يف البحث يف   ..11

ة والروح والقدر وعامل الربزخ واليوم ة والروح والقدر وعامل الربزخ واليوم ــواملالئكواملالئك

  اآلخر...اآلخر...

نصوص الكتاب والسنة نصوص الكتاب والسنة التفكر والتدبر يف التفكر والتدبر يف . . 22

ه من حكم وأحكام وقصص وعرب ه من حكم وأحكام وقصص وعرب ضمنضمنتتوما توما ت

  وأمثال...وأمثال...

الترشيع والتحليل والتحريم استقالال دون الترشيع والتحليل والتحريم استقالال دون   ..22

  الرجوع إىل النصوص الرشعية.الرجوع إىل النصوص الرشعية.

للحوادث الطارئة للحوادث الطارئة استنباط األحكام الرشعية استنباط األحكام الرشعية . . 33

  ..الرشعيةالرشعيةنصوص نصوص الالانطالقا من انطالقا من واملتجددة واملتجددة 

التي أخفى التي أخفى ادات ادات البحث يف حكم بعض العبالبحث يف حكم بعض العب  ..33

  ها كعدد ركعات الصلوات.ها كعدد ركعات الصلوات.مَ مَ كَ كَ الشارع حِ الشارع حِ 

مفيد مفيد وواالخرتاع واالبتكار لكل ما هو نافع االخرتاع واالبتكار لكل ما هو نافع . . 44

  لإلنسان.لإلنسان.

  االجتهاد يف مقابل النص الرصيح.االجتهاد يف مقابل النص الرصيح.  ..44

استعامل العقل يف كل ما يرض  كالسحر استعامل العقل يف كل ما يرض  كالسحر   ..55

  والشعوذة واالخرتاعات التي يغلب رضرهاوالشعوذة واالخرتاعات التي يغلب رضرها

  نفعها...نفعها...  عىلعىل
  

  


  

، لذلك نجد اإلسالم قد اعتنى ، لذلك نجد اإلسالم قد اعتنى --الكليـات اخلمسالكليـات اخلمس--يعد العقل أحد املقـاصد الرضوريـة اخلمسة يعد العقل أحد املقـاصد الرضوريـة اخلمسة 

  ..الوجود والعدمالوجود والعدماحيتني: احيتني: نَّنَّالالبـه عنايـة بالغة، ومن بـه عنايـة بالغة، ومن 
  

//   ـ:ـ:كك  ههميمياألحكام التي توجده وتناألحكام التي توجده وتنبترشيع بترشيع    

  طلب العلم.طلب العلم.  الدعوة إىلالدعوة إىل  --      

  لتدبر.لتدبر.إجياب التفكر والنظر واإجياب التفكر والنظر وا  --      

  حتصينه وهدايته باإليامن، وتوجيه استعامله يف جمال إدراكه.حتصينه وهدايته باإليامن، وتوجيه استعامله يف جمال إدراكه.  --      
  



//   ـ:ـ:ككاألحكام التي تبقيه وحتافظ عليه األحكام التي تبقيه وحتافظ عليه بترشيع بترشيع  

  واملخدرات.واملخدرات.  كاخلمركاخلمرحتريم كل ما يفسده ويذهبه حتريم كل ما يفسده ويذهبه   --  

  ).).......ةةالنهي عن تعطيله وإلغائه (بالتقليد األعمى واتباع الظن واهلوى واجلهل واخلرافالنهي عن تعطيله وإلغائه (بالتقليد األعمى واتباع الظن واهلوى واجلهل واخلراف  --  

  حتريم الغلو واالنحراف الفكري الناتج عن:حتريم الغلو واالنحراف الفكري الناتج عن:  --  
  

  اجلهل بأصول الترشيع أو عدم األخذ هبا (الكتاب، السنة، اإلمجاع، القياس).اجلهل بأصول الترشيع أو عدم األخذ هبا (الكتاب، السنة، اإلمجاع، القياس).  --11  

  اجلهل بمناهج التعامل مع هذه األصول.اجلهل بمناهج التعامل مع هذه األصول.  --22  
  

  

  
  

مَ بالعقل بالعقل . . 11 مَ ُكرِّ   ..وبه ُكلِّفوبه ُكلِّف، ، اإلنساناإلنسان  ُكرِّ

  إىل إدراك معنى الوحي، وبناء احلياة ونظمها وإنجازاهتا.إىل إدراك معنى الوحي، وبناء احلياة ونظمها وإنجازاهتا.عقل اإلنسان وسيلة عقل اإلنسان وسيلة . . 22

  ..اإلسالم يدعو إىل إعامل العقل، وينهى عن تعطيلهاإلسالم يدعو إىل إعامل العقل، وينهى عن تعطيله. . 33

  ..من أسباب زيغ العقول وضالهلا إعامهلا خارج جمال إدراكهامن أسباب زيغ العقول وضالهلا إعامهلا خارج جمال إدراكها. . 44

  عناية القرآن الكريم بحفظ العقل إجيادا وعدما.عناية القرآن الكريم بحفظ العقل إجيادا وعدما.. . 55
  


  ..]]  1313  [[  حل تقويم صفحة:حل تقويم صفحة:  --
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11--  يعيش حالة من يعيش حالة من ، ، ههسلوكسلوك  ا يفا يفسويسوي  لحياة،لحياة،لليف ممارسته يف ممارسته   أن يكون اإلنسان طبيعياأن يكون اإلنسان طبيعيا  هيهي

                                      ..ال يعاين من أي شذوذ أو اضطرابال يعاين من أي شذوذ أو اضطرابوو، ، طمأنينة والتوافق الذايت واالجتامعيطمأنينة والتوافق الذايت واالجتامعيالال
  

22--
  

  ::يتم ذلك بتنمية هذه الصفات األساسية يف بناء شخصية املسلميتم ذلك بتنمية هذه الصفات األساسية يف بناء شخصية املسلم

خملوق لعبادته خملوق لعبادته تعاىل، تعاىل،   وذلك بأن يدرك اإلنسان أنه خملوق هللاوذلك بأن يدرك اإلنسان أنه خملوق هللا  الفهم الصحيح للوجود واملصري:الفهم الصحيح للوجود واملصري:  --أأ

  ههوجودوجودألصل ألصل ن فهم اإلنسان الصحيح ن فهم اإلنسان الصحيح وال شك أوال شك أ  ..عىل ذلك يوم القيامةعىل ذلك يوم القيامة  وجيازىوجيازى  سيحاسبسيحاسب  ههوأنوأن  ،،وطاعتهوطاعته

    ..نفسه اإلحساس بالراحة والطمأنينةنفسه اإلحساس بالراحة والطمأنينة، يشعره بأن حلياته معنى، ويبعث يف ، يشعره بأن حلياته معنى، ويبعث يف وغايته ومصريهوغايته ومصريه
  

وهو وهو   ......  األعامل الصاحلةاألعامل الصاحلةبكثرة بكثرة ونواهيه، وونواهيه، و  اهللاهللا  ألوامرألوامر  العبدالعبد  امتثالامتثالببوتتحقق وتتحقق   ة باهللا:ة باهللا:ــقوة الصلقوة الصل  --بب

  ..ة من القلق واالضطرابات النفسيةة من القلق واالضطرابات النفسيةخاليخاليمطمئنة مطمئنة حياته حياته   ما جيعلما جيعل
  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 قال اهللا تعاىل:



عىل عىل   تهاتهاتربيتربيبتطهري نفسه من الرذائل والفواحش، وبتطهري نفسه من الرذائل والفواحش، ووحيققها املسلم وحيققها املسلم   التزكية واألخالق:التزكية واألخالق:  --جـجـ

  ..مطمئنامطمئنا  ويعيشويعيشك يسعد ك يسعد وعند الناس، وبذلوعند الناس، وبذل  حمبوبا عند اهللا حمبوبا عند اهللا   ههعلعلوهو ما جيوهو ما جي  ل واألعامل الصاحلة،ل واألعامل الصاحلة،ئئااضضالفالف
  


11--    يف بدنه و عقله ومجيع جوارحهيف بدنه و عقله ومجيع جوارحهمعاىف معاىف اإلنسان سليام اإلنسان سليام فيها فيها يكون يكون   احلالة التياحلالة التي  هيهيوو ، ،  

  ..خاليا من األمراضخاليا من األمراض                                                      

22--  
  

وذلك من وذلك من   ،،اتية لذلك أوالها عناية فائقةاتية لذلك أوالها عناية فائقةرضورة حيرضورة حياجلسمية يف اإلسالم مطلب رشعي واجلسمية يف اإلسالم مطلب رشعي و  الصحةالصحة

  ملحافظة عليها، ومنها:ملحافظة عليها، ومنها:اا  قصدقصد  حكامحكاملكثري من األلكثري من األخالل ترشيعه خالل ترشيعه 

من خالل ممارسة الرياضة املفيدة، من خالل ممارسة الرياضة املفيدة،   تنمية القوة وتوفري الصحة اإلجيابية بمفهومها احلديث:تنمية القوة وتوفري الصحة اإلجيابية بمفهومها احلديث:  --أأ

    ......  نظافةنظافةالالعىل عىل   ، واملحافظة، واملحافظةل الصحيل الصحياألكاألكوتناول وتناول 

كإباحة كإباحة   ،،يف ظروف خاصةيف ظروف خاصة  أو ختفيضهاأو ختفيضها  التكاليفالتكاليف  ططااسقسقبإبإ  ::اإلعفاء من بعض الفروضاإلعفاء من بعض الفروض  --بب

عن عن اإلسالم اإلسالم هنى هنى كام كام   ة تناول بعض املحرمات عند الرضورة،ة تناول بعض املحرمات عند الرضورة،باحباحإإوو  ،،يف رمضانيف رمضان  واملريضواملريض  اإلفطار للمسافراإلفطار للمسافر

    ..إتعاب اجلسم وإهناكهإتعاب اجلسم وإهناكه

  ..الوقاية والعالج والتأهيلالوقاية والعالج والتأهيلوهي وهي   ::دعوة اإلسالم إىل تطبيق أسس الرعاية الصحية الثالثدعوة اإلسالم إىل تطبيق أسس الرعاية الصحية الثالث  --جـجـ

                  ياضة، ياضة، األكل الصحي، ممارسة الراألكل الصحي، ممارسة الرة، ة، ــالنظافالنظاف( ( بمراعاة قواعد الصحة العامة بمراعاة قواعد الصحة العامة   تتحققتتحققوو  ::الوقايةالوقاية  --

  ..))......ة والعدوىة والعدوىئئ، االبتعاد عن مواطن األوب، االبتعاد عن مواطن األوباالبتعاد عن املحرماتاالبتعاد عن املحرمات                                    

  ..املرضاملرض  وقوعوقوع  عندعند  باألخذ بأسباب الشفاءباألخذ بأسباب الشفاء  يكونيكونوو  ::العالجالعالج  --

  بعد املرض.بعد املرض.  إىل حالته الطبيعيةإىل حالته الطبيعية  البدنالبدنليعود ليعود   ::التأهيلالتأهيل  --

  وهلذه الغاية رشع اإلسالم جمموعة من األحكام، ومنها:وهلذه الغاية رشع اإلسالم جمموعة من األحكام، ومنها:  الوقاية من األمراض:الوقاية من األمراض:  --دد

  ..ااهبهب  إللزامهإللزامه  بالعباداتبالعبادات  هاهاوربطوربط  ،،والنظافةوالنظافة  بالطهارةبالطهارةاملسلم املسلم   تكليفتكليف  --

  ..املآكلاملآكلاملشارب واملشارب و  منمن  الصحةالصحةما يرض بما يرض بكل كل وو  اخلمراخلمرحتريم رشب حتريم رشب   --

  ..والرشابوالرشاب  النهي عن اإلرساف يف الطعامالنهي عن اإلرساف يف الطعام  --

  تفتك تفتك ومعدية ومعدية سبب أمراضا كثرية سبب أمراضا كثرية تت  ااألهنألهن  وإتيان احلائض...؛وإتيان احلائض...؛  ريم املتعة غري الرشعية كالزناريم املتعة غري الرشعية كالزناحتحت  --

  ..بجسم اإلنسانبجسم اإلنسان                  
  


  

  ..عناية القرآن الكريم بصحة اإلنسان النفسية واجلسميةعناية القرآن الكريم بصحة اإلنسان النفسية واجلسمية. . 11

  ة.ة.تعدد وسائل القرآن الكريم لتحقيق الصحة النفسية واجلسميتعدد وسائل القرآن الكريم لتحقيق الصحة النفسية واجلسمي. . 22

  ..لعناية بجسمه ووقايته من األمراضلعناية بجسمه ووقايته من األمراضواوادعوة القرآن الكريم اإلنسان للمحافظة عىل صحته دعوة القرآن الكريم اإلنسان للمحافظة عىل صحته . . 33
  

  


  ..أذكر لكل آية درست نوع الصحة ومظهرها الذي أشارت إليه، وثالث فوائدأذكر لكل آية درست نوع الصحة ومظهرها الذي أشارت إليه، وثالث فوائد  --







    

ا آن اا  

٢ ١ 

ا ا 

 

تنمية القوة وتوفري الصحة اإلجيابية بمفهومها احلديث. 

اإلعفاء من بعض الفروض. 

دعوة اإلسالم إىل تطبيق أسس الرعاية الصحية الثالث. 

الوقاية من األمراض. 

 

الفهم الصحيح للوجود واملصري. 

قوة الصلة باهللا. 

واألخالق التزكية. 

 

 : وا ا ا آن اا  

ا ا 
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اإلنسان الفردية واألرسية واالجتامعية اإلنسان الفردية واألرسية واالجتامعية تضبط حياة تضبط حياة   التيالتي  األسس األخالقيةاألسس األخالقيةاملبادئ واملبادئ وجمموعة جمموعة هي هي 

  ..سيةسيةوالسياوالسيا
  

  
  

  هي:هي:، و، ويمكن تصنيف القيم القرآنية إىل أربعة أنواعيمكن تصنيف القيم القرآنية إىل أربعة أنواع
  

  القيم السياسية.القيم السياسية.  --القيم االجتامعية     القيم االجتامعية       --القيم األرسية     القيم األرسية       --القيم الفردية     القيم الفردية       --
  


  

11--  عىل عىل وأثنى وأثنى الكريم، الكريم،   القرآنالقرآن  عليهعليهوقد حث وقد حث   ،،ععللواقللواق  كالمكالمالالقة قة هو قول احلق ومطابهو قول احلق ومطابوو

  ..119119  ::التوبةالتوبة    MI   H  G  F  E  D  C  BL : : تعاىلتعاىل  قالقال  ،،من يتصف بهمن يتصف به
  

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

 
 

 
 

 قال اهللا تعاىل:



  

  

  

  

  22--  مُّ هو هو وو مُّ َحتَ   ،،طاعةطاعةالالالصرب عىل الصرب عىل   ، وهو ثالثة أنواع:، وهو ثالثة أنواع:  ا تكره ابتغاء مرضاة اهللاا تكره ابتغاء مرضاة اهللاململالنفس النفس   ُل ُل َحتَ

  ،،دحا أهلهدحا أهلهااوموم  بهبه  اامرمرآآ  كثرياكثريالكريم لكريم ااالقرآن القرآن يف يف   اهللا اهللا   ههوقد ذكروقد ذكر  ..والصرب عىل اإلبتالءوالصرب عىل اإلبتالء، ، ةةعصيعصياملاملالصرب عن الصرب عن وو

  ..155155  ::البقرةالبقرة  M ......     < ;  L  ::وهو نصف اإليامن. قال تعاىلوهو نصف اإليامن. قال تعاىل
  

33--  للمحتاجني، واإلنفاق يف وجوه الربللمحتاجني، واإلنفاق يف وجوه الربللناس، ومد يد العون للناس، ومد يد العون قديم اخلري قديم اخلري تتهو هو وو،،            

  ..9090  ::النحلالنحل M  O   N  M  L  K......  L: : قال تعاىلقال تعاىل
  

44--   هو خلق كريم هو خلق كريم وو  عليه،عليه،مع القدرة مع القدرة نب واخلطأ وترك العقاب نب واخلطأ وترك العقاب الذالذهو التجاوز عن هو التجاوز عن

  . . 199199  ::األعرافاألعراف M K  J  I  H   G    F  EL قال تعاىل:قال تعاىل:  ،،  بهبه  ولذلك أمر اهللا ولذلك أمر اهللا 
  




11--    رش املودة رش املودة نناملفيض إىل املفيض إىل   ،،وذلك بحسن التعامل املتبادل بني الزوجنيوذلك بحسن التعامل املتبادل بني الزوجني

  ..1919  ::النساءالنساء   M  ́ ³  µL  قال تعاىل:قال تعاىل:  ،،بينهامبينهام  التعاونالتعاونوو  والسكينةوالسكينة
  

22--  خالل قيام كل خالل قيام كل   منمن، ، واملحافظة عليهاواملحافظة عليها  بناءهابناءهاعىل عىل أفراد األرسة أفراد األرسة   تعاونتعاون  وهووهو

ُجُل   ((  ::̂^قال قال   ،،ةةاألرسياألرسي  وتكاليفهوتكاليفه  واجباتهواجباتهأداء أداء فرد فيها بفرد فيها ب ُجُل َوالرَّ   ِيف ِيف   َواملَْرَأةُ َواملَْرَأةُ   َرِعيَّتِِه،َرِعيَّتِِه،  َعنْ َعنْ   َوَمْسُئوٌل َوَمْسُئوٌل   َأْهلِهِ َأْهلِهِ   ِيف ِيف   َراعٍ َراعٍ   َوالرَّ

  ..متفق عليهمتفق عليه  ))......َرِعيَّتَِهاَرِعيَّتَِها  َعنْ َعنْ   َوَمْسُئوَلةٌ َوَمْسُئوَلةٌ   َراِعَيةٌ َراِعَيةٌ   َزْوِجَهاَزْوِجَها  ِت ِت َبيْ َبيْ 
  

33--  وهي أساس ، وهي أساس األهلاألهلبني بني   املتبادلةاملتبادلةاملحبة والشفقة واللطف املحبة والشفقة واللطف مشاعر مشاعر هبا هبا   ويقصدويقصد ،

M  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y : : قال تعاىلقال تعاىل  استقرار العالقة األرسية ودوامها،استقرار العالقة األرسية ودوامها،

n  m    l  k  j  i  h   gf  e  d  c  L 2121  ::الرومالروم..  
  

  


11--   املؤمنون كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا، ولذلك دعاهم اإلسالم إىل التعاون املؤمنون كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا، ولذلك دعاهم اإلسالم إىل التعاون

¿  M   Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  قال تعاىل:قال تعاىل:  ،،ملحتاجنيملحتاجنياامساعدة مساعدة عىل عىل ووفيام بينهم عىل الرب والتقوى، فيام بينهم عىل الرب والتقوى، 

ÉÈ     Ç  L :22  املائدة:املائدة..  
  

22--  ااتبعاهتتبعاهت  وحتملوحتمل  جتاه نفسه وغريه،جتاه نفسه وغريه،  واجباتواجبات  منمن  بهبه  كلفكلف  بامبام  اإلنساناإلنسان  قيامقيامهي هي وو  

ُكمْ   ((: : ̂^قال قال   ها وآثارها،ها وآثارها،ئجئجاانتنتوو ُكمْ ُكلُّ   ..متفق عليهمتفق عليه  ))  َرِعيَّتِهِ َرِعيَّتِهِ   َعنْ َعنْ   َمْسُؤوٌل َمْسُؤوٌل   َوُكلُُّكمْ َوُكلُُّكمْ   َراعٍ َراعٍ   ُكلُّ
  

33--     العامة واخلاصة،العامة واخلاصة،  أفراد املجتمع عىل حتقيق مصاحلهمأفراد املجتمع عىل حتقيق مصاحلهمعاون عاون تتويعني ويعني  

M  g  fe  d   c  b  a   تعاىل:تعاىل:  اهللاهللا  قالقال  ..يف الرساء والرضاءيف الرساء والرضاء  ،،املادية واملعنويةاملادية واملعنوية

     k  j  i  h......L :7171  التوبة:التوبة..  
  

  


11--  أكد أكد   لذلكلذلك  ،،هاهام وتطورم وتطوراستقرار األماستقرار األموله أمهية كبرية يف وله أمهية كبرية يف ، ، هو إعطاء كل ذي حق حقههو إعطاء كل ذي حق حقهوو

ئه ئه امامالدينية وموقعه اإلجتامعي وانتالدينية وموقعه اإلجتامعي وانت  حتقيقه لكل إنسان بعيدا عن صفتهحتقيقه لكل إنسان بعيدا عن صفته  رضورةرضورة  شدد عىلشدد عىلوواإلسالم اإلسالم   عليهعليه

  ..9090  ::النحلالنحل M     N  M  L  K......Lالعرقي واجلغرايف. قال تعاىل: العرقي واجلغرايف. قال تعاىل: 
  

  

  

  



  

  

  

22--  وهي مبدأ من ، وهي مبدأ من للوصول ألصوب اآلراء وأصلحهاللوصول ألصوب اآلراء وأصلحها  اإلستعانة بآراء اآلخريناإلستعانة بآراء اآلخرينهي هي وو ،

السياسية واألرسية السياسية واألرسية   املختلفةاملختلفة  مستوياتهمستوياتهيف يف وو  ،،األمثلاألمثلالتي يقوم عليها بناء املجتمع التي يقوم عليها بناء املجتمع اإلسالمية اإلسالمية املبادئ املبادئ 

  ..3838  الشورى:الشورى: Mp  o  n  L  قال تعاىل:قال تعاىل:  ،،الشخصيةالشخصيةوو
  

33--  وال شك أن وال شك أن   ،،مل يأمروا بمعصيةمل يأمروا بمعصيةوو  أطاعوا اهللا ورسولهأطاعوا اهللا ورسوله  ماما  ويل األمرويل األمرألأل  واجبةواجبة  وتكونوتكون

M  È Ç  تعاىل:تعاىل:  قالقال  ،،والتطور واالزدهار للمجتمعوالتطور واالزدهار للمجتمعستقرار ستقرار االاالمن ومن واألاألحتقيق حتقيق يف يف   عظيامعظيام  ااأثرأثر  طاعةطاعةهلذه الهلذه ال

ÑÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É  L :5959  النساء:النساء..    
  

  
  

  ..تنوع القيم يف القرآن الكريم إىل: فردية وأرسية واجتامعية وسياسيةتنوع القيم يف القرآن الكريم إىل: فردية وأرسية واجتامعية وسياسية. . 11

  ..ه املختلفةه املختلفةللتمسك بقيمللتمسك بقيم  اإلنساناإلنسانالكريم الكريم   القرآنالقرآندعوة دعوة . . 22

  ترجع عىل اإلنسان بالصالح والفالح يف الدنيا واآلخرة.ترجع عىل اإلنسان بالصالح والفالح يف الدنيا واآلخرة.جليلة جليلة آثار آثار   القرآنيةالقرآنيةقيم قيم لللل. . 33
  

  
  

  ..، وثالث فوائد، وثالث فوائدااي أشارت إليهي أشارت إليهتتالالالقيم القرآنية القيم القرآنية أذكر لكل آية درست أذكر لكل آية درست   --








  



  

آن اا  ا 

٤ ٣ ٢ ١ 

دا ا  اا  اا  اا 

 

.الصدق 

.الصرب 

.اإلحسان 

.العفو 

 

املعارشة باملعروف. 

التكافل األرسي. 

املودة والرمحة. 

 

التعاون. 

املسؤولية. 

التكافل اإلجتامعي. 

 

 

العدل. 

الشورى. 

الطاعة. 

 

آن اا  ا : 



 

ا ما:  
 

ي ا ا   

� ا ا أ واة أا.  

� ا و ا  جموا ا.  

� ا و.  

�   ت م  ءاء.  
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ُهمْ   ُقَرْيًشاُقَرْيًشا  َأنَّ َأنَّ عن عائشة ريض اهللا عنها:عن عائشة ريض اهللا عنها: ُهمْ َأَمهَّ تِي  املَْْخُزوِميَّةِ املَْْخُزوِميَّةِ   املَْْرَأةِ املَْْرَأةِ   َشْأنُ َشْأنُ   َأَمهَّ تِيالَّ َقْت،  الَّ َقْت،َرسَ   فِيَهافِيَها  ُيَكلِّمُ ُيَكلِّمُ   َمنْ َمنْ : : َفَقاُلواَفَقاُلوا  َرسَ

ُئ   َوَمنْ َوَمنْ : : َفَقاُلواَفَقاُلوا  ؟؟^̂  اهللاِاهللاِ  َرُسوَل َرُسوَل  ُئ َجيَْرتِ َمهُ   ،̂،̂  اهللاِاهللاِ  َرُسولِ َرُسولِ   ِحبُّ ِحبُّ   ُأَساَمُة،ُأَساَمُة،  إِالَّ إِالَّ   َعَلْيهِ َعَلْيهِ   َجيَْرتِ َمهُ َفَكلَّ   اهللاِ اهللاِ   َرُسوُل َرُسوُل   َفَقاَل َفَقاَل   ُأَساَمُة،ُأَساَمُة،  َفَكلَّ

َا  ((  ::َفَقاَل َفَقاَل   َفاْختََطَب،َفاْختََطَب،  َقامَ َقامَ   ُثمَّ ُثمَّ   ))  اهللاِ؟اهللاِ؟  ُحُدودِ ُحُدودِ   ِمنْ ِمنْ   َحدٍّ َحدٍّ   ِيف ِيف   أََتْشَفعُ أََتْشَفعُ ( ( : : ̂^ َاَأهيُّ َام   النَّاُس،النَّاُس،  َأهيُّ َام إِنَّ ُمْ   َقْبَلُكمْ َقْبَلُكمْ   ينَ ينَ الَّذِ الَّذِ   أَْهَلَك أَْهَلَك   إِنَّ ُمْ َأهنَّ   َأهنَّ

َق   إَِذاإَِذا  َكاُنواَكاُنوا َق َرسَ يُف   فِيِهمِ فِيِهمِ   َرسَ ِ يُف الرشَّ ِ َق   َوإَِذاَوإَِذا  َتَرُكوُه،َتَرُكوُه،  الرشَّ َق َرسَ ِعيُف   فِيِهمِ فِيِهمِ   َرسَ ِعيُف الضَّ ،  َعَلْيهِ َعَلْيهِ   َأَقاُمواَأَقاُموا  الضَّ دَّ ،اْحلَ دَّ   بِنَْت بِنَْت   َفاطَِمةَ َفاطَِمةَ   َأنَّ َأنَّ   َلوْ َلوْ   اهللاِاهللاِ  َواْيمُ َواْيمُ   اْحلَ

دٍ  دٍ ُحمَمَّ َقْت   ُحمَمَّ َقْت َرسَ   ..متفق عليهمتفق عليه    ))  َيَدَهاَيَدَها  َلَقَطْعُت َلَقَطْعُت   َرسَ
  

  
  

  وأشهر وأشهر   ̂^، زوج النبي ، زوج النبي بن أيب قحافةبن أيب قحافة  عائشة بنت أيب بكرعائشة بنت أيب بكرهي الصديقة بنت الصديق، أم املؤمنني هي الصديقة بنت الصديق، أم املؤمنني   --

  نسائه، تكنى بأم عبد اهللا.نسائه، تكنى بأم عبد اهللا.        

  سنة.سنة.  1818وعمرها وعمرها   ̂^تويف عنها رسول اهللا تويف عنها رسول اهللا   --

  للحديث.للحديث.  ا وعلمها وحفظها وأدهبا، وكانت من أكثر الصحابة روايةا وعلمها وحفظها وأدهبا، وكانت من أكثر الصحابة روايةــاشتهرت ريض اهللا عنها بفقههاشتهرت ريض اهللا عنها بفقهه  --

  حديثا.حديثا.  22102210روى هلا أهل السنن روى هلا أهل السنن   --

  هـ، ودفنت بالبقيع، وصىل عليها أبو هريرة ريض اهللا عنهام.هـ، ودفنت بالبقيع، وصىل عليها أبو هريرة ريض اهللا عنهام.  5757توفيت باملدينة املنورة سنة توفيت باملدينة املنورة سنة   --
  

  
  

   .أحزهنم وأقلقهم وأوقعهم يف اهلم.أحزهنم وأقلقهم وأوقعهم يف اهلم  

    :فاطمة بنت األسودفاطمة بنت األسودنسبة إىل بني خمزوم قبيلة كبرية من قريش، واسم املرأة: نسبة إىل بني خمزوم قبيلة كبرية من قريش، واسم املرأة..  

    يتقدم ليشفع، ويتجارس ويقدر عليهيتقدم ليشفع، ويتجارس ويقدر عليه..  

   حمبوبحمبوب..  

   احلدود هي:احلدود هي:  استفهام للتوبيخ واإلنكار، والشفاعة يفاستفهام للتوبيخ واإلنكار، والشفاعة يف  

  ..الطلبالطلب: : لغةلغة    --                            

  حد من حدود اهللا تعاىل.حد من حدود اهللا تعاىل.وتعطيل وتعطيل التوسط لدى احلاكم إلسقاط التوسط لدى احلاكم إلسقاط   ::هيهي  اصطالحا:اصطالحا:  --                            

     مقدرة رشعا، حقا هللا تعاىلمقدرة رشعا، حقا هللا تعاىلاحلد عقوبة احلد عقوبة..  

    .خطب خطبة.خطب خطبة  

    .كان سببا هلالكهم.كان سببا هلالكهم    

   ذو املكانة الرفيعة والغنى والقوةذو املكانة الرفيعة والغنى والقوة . .  

   الفقري الذي ال جاه لهالفقري الذي ال جاه له..  

   ،فحذفت النون لكثرة ، فحذفت النون لكثرة َيِمنيَيِمني  مجعمجع  اهللاهللا  َأيمنَأيمن  َوَأصلَهاَوَأصلَهاعبـــارة تدل عىل القسم واحللف، عبـــارة تدل عىل القسم واحللف ،  

..امل الكلمة يف القسمامل الكلمة يف القسماستعاستع                                
  

    
  

ة ة ــادئ الرشيعة اإلسالمية، وهو مبدأ العدالادئ الرشيعة اإلسالمية، وهو مبدأ العدالعظيام من مبعظيام من مب  ا يبني مبدأً ا يبني مبدأً هذا احلديث الذي بني أيدينهذا احلديث الذي بني أيدين

  ام القانون.ام القانون.اإلجتامعية واملساواة أماإلجتامعية واملساواة أم
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املامثلة واملعادلةاملامثلة واملعادلة..  

  ام ام دم التفريق بينهم يف تطبيق أحكدم التفريق بينهم يف تطبيق أحكاس يف احلقوق والواجبات، وعاس يف احلقوق والواجبات، وعــة بني النة بني الناملامثلاملامثل  

  اجتامعية.اجتامعية.أو حسابات أو حسابات ا ألي اعتبارات ا ألي اعتبارات الرشيعة اإلسالمية وحدودهالرشيعة اإلسالمية وحدوده                                                      

22  
  

  ..ازدهارهاازدهارهاوواملجتمعات املجتمعات   واستقرارواستقرار  ،،وقوهتاوقوهتا  بقاء الدولبقاء الدولمصدر مصدر املساواة املساواة   --

  والطبقية والتمييز.والطبقية والتمييز.  ،،اة ينفي عن املجتمعات كل عوامل الرصاع والتفككاة ينفي عن املجتمعات كل عوامل الرصاع والتفككإقامة املساوإقامة املساو  --

  ان احلقوق.ان احلقوق.ــــباملساواة يسود العدل، وتصباملساواة يسود العدل، وتص  --

  ..))  واألموالواألموال  األنفس واألعراضاألنفس واألعراض( (   آلفات، ويأمن الناس عىل حرماهتمآلفات، ويأمن الناس عىل حرماهتمواوا  باملساواة تزول اجلرائمباملساواة تزول اجلرائم  --

  ..املساواة تشيع يف نفوس الناس الطمأنينةاملساواة تشيع يف نفوس الناس الطمأنينة  --
  

33
  

اتفق الفقهاء عىل أن احلدود إذا بلغت احلاكم اتفق الفقهاء عىل أن احلدود إذا بلغت احلاكم وو، ، حرمة الشفاعة يف احلدودحرمة الشفاعة يف احلدوددل هذا احلديث عىل دل هذا احلديث عىل 

 ̂ ̂  أن الرسولأن الرسول  عمر عمر   ْبنِ ْبنِ   اهللاَِّاهللاَِّ  َعْبدِ َعْبدِ عن عن فف  ،،هاهاجيز له إلغاؤها أو تعطيلجيز له إلغاؤها أو تعطيلعليه إقامتها، ومل عليه إقامتها، ومل   وجبوجب  ورفعت إليهورفعت إليه

  ..رواه أمحدرواه أمحد  »»  ِيف أَْمِرهِ ِيف أَْمِرهِ   اهللاََّاهللاََّ  َضادَّ َضادَّ   َفَقْد َفَقْد   ،،اهللاَِّاهللاَِّ  ُحُدودِ ُحُدودِ   ِمنْ ِمنْ   َحدٍّ َحدٍّ   ُدونَ ُدونَ   َشَفاَعُتهُ َشَفاَعُتهُ   َحاَلْت َحاَلْت   َمنْ َمنْ   ««  قال:قال:
    

  44
  

  ..يف املجتمعيف املجتمعظهور الطبقية والتمييز العنرصي ظهور الطبقية والتمييز العنرصي   --

  إهدار العدالة والقانون، وفقدان الدولة هليبتها.إهدار العدالة والقانون، وفقدان الدولة هليبتها.  --

  تشجيع القادرين وأصحاب النفوذ عىل التخلص من العقوبة.تشجيع القادرين وأصحاب النفوذ عىل التخلص من العقوبة.  --

  ..ات يف املجتمعات يف املجتمعشيوع اجلرائم واآلفشيوع اجلرائم واآلف  --

  انتشار الظلم وضياع حقوق الناس ومصاحلهم.انتشار الظلم وضياع حقوق الناس ومصاحلهم.  --

  تزايد الشعور بالظلم مما يشجع عىل التمرد.تزايد الشعور بالظلم مما يشجع عىل التمرد.  --

    ، وهالك األمم.، وهالك األمم.حلول غضب اهللا حلول غضب اهللا   --
  

    
  

  ..عقوبتها الرشعيةعقوبتها الرشعيةبيان بيان حتريم الرسقة، وحتريم الرسقة، و. . 11

  .. املجتمع املجتمعوجوب القضاء عىل الفوارق الطبقية والتمييز العنرصي يفوجوب القضاء عىل الفوارق الطبقية والتمييز العنرصي يف. . 22

  ..حتريم الشفاعة يف احلدود إذا بلغت احلاكمحتريم الشفاعة يف احلدود إذا بلغت احلاكم. . 33

  ..وجوب إقامة حدود اهللا وحرمة تعطيلهاوجوب إقامة حدود اهللا وحرمة تعطيلها. . 44

  ..أحكام الرشيعة وقوانينهاأحكام الرشيعة وقوانينها  يف تطبيقيف تطبيقالناس الناس وجوب املساواة بني وجوب املساواة بني . . 55

  ..تعطيل احلدود يؤدي إىل شيوع اجلريمة والفساد يف املجتمعتعطيل احلدود يؤدي إىل شيوع اجلريمة والفساد يف املجتمع. . 66

  الشفاعة واملحاباة يف احلدود عنوان هالك املجتمعات.الشفاعة واملحاباة يف احلدود عنوان هالك املجتمعات.  ..77

  .̂.̂  عند الرسولعند الرسول  بيان رفعة مكانة أسامة بن زيد بيان رفعة مكانة أسامة بن زيد   ..88

  ..لزوم اإلعتبار بأحوال األمم السابقةلزوم اإلعتبار بأحوال األمم السابقة. . 99
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بَ   َفَيْأِيتَ َفَيْأِيتَ   هُ هُ ــلَ لَ بْ بْ َح َح   َأَحُدُكمْ َأَحُدُكمْ   َيْأُخَذ َيْأُخَذ   َألَنْ َألَنْ   ««::الالــــقق  ̂^أن الرسول أن الرسول   وام وام ــالزبري بن العالزبري بن الععن عن  بَ اْجلَ   بُِحْزَمةٍ بُِحْزَمةٍ   َفَيِجيءَ َفَيِجيءَ   َل َل ــــاْجلَ

  البخاري.البخاري.رواه رواه   »»  َمنَُعوهُ َُمنَُعوهُ ُ  َأوْ َأوْ   َأْعَطْوهُ َأْعَطْوهُ   النَّاَس النَّاَس   َيْسَأَل َيْسَأَل   َأنْ َأنْ   ِمنْ ِمنْ   َلهُ َلهُ   َخْريٌ َخْريٌ   بِثََمنَِهابِثََمنَِها  َفَيْسَتْغنِيَ َفَيْسَتْغنِيَ   َفَيبِيَعَهاَفَيبِيَعَها  هِ هِ َظْهرِ َظْهرِ   َعَىل َعَىل   َحَطٍب َحَطٍب   ِمنْ ِمنْ 
  

  
  

  حواري حواري   سدي القريش، يكنى بأيب عبد اهللا،سدي القريش، يكنى بأيب عبد اهللا،األاأل  الزبري بن العوام بن خويلدالزبري بن العوام بن خويلدالصحايب اجلليل: الصحايب اجلليل:   ووهه  --

  ، أسلم وهو شاب مل يتجاوز السادسة عرش.، أسلم وهو شاب مل يتجاوز السادسة عرش.بنت عبد املطلببنت عبد املطلب  وابن عمته صفيةوابن عمته صفية  ̂^رسول اهللا رسول اهللا         

  اإلسالم، اإلسالم، يف يف ، وهو أول من سل سيفه ، وهو أول من سل سيفه ̂^شهد بدرا واملشاهد كلها مع الرسول شهد بدرا واملشاهد كلها مع الرسول هاجر اهلجرتني، وهاجر اهلجرتني، و  --

  تة أهل الشورى.تة أهل الشورى.سسوأحد العرشة املبرشين باجلنة، ومن الوأحد العرشة املبرشين باجلنة، ومن ال        

  حديثا.حديثا.  3838أهل السنن أهل السنن   روى لهروى له  --

  ..وأرضاهوأرضاه  ريض اهللا عنهريض اهللا عنه  ،،هـهـ  3636سنة سنة غدرا يوم اجلمل بالقرب من البرصة غدرا يوم اجلمل بالقرب من البرصة   قتلقتل  --
  

  
  

   فيذهبفيذهب..  

   املجموعة من احلطباملجموعة من احلطب..  

   يستعفف ويستكفييستعفف ويستكفي..  

    يطلب ويتسوليطلب ويتسول..  

    ومل يعطوهومل يعطوهوحرموه وحرموه ردوه ردوه..  


    


  

 ُنَْعةُ نَْعةُ والصَّ والصَّ   َواْلِفْعلَواْلِفْعل  املِْْهنَةُ املِْْهنَة..  

  ويعود عليهويعود عليه  ،،ه اإلنسانه اإلنسانــأو جسمي يبذلأو جسمي يبذل  كانكان  كل جهد برشي مرشوع فكريكل جهد برشي مرشوع فكري  ::هوهو  

  ..أو عىل غريه باخلري والنفع والفائدةأو عىل غريه باخلري والنفع والفائدة                                                                      

    
  من أجل:من أجل:، ، عىل القادر واملستطيععىل القادر واملستطيع  واجب رشعيواجب رشعيوهو وهو   ،،العمل يف اإلسالم عبادةالعمل يف اإلسالم عبادة

  حتقيق الغنى واليرس املادي والعيش اهلني.حتقيق الغنى واليرس املادي والعيش اهلني.وو  ،،حتصيل النفقةحتصيل النفقة  --

  ة الطلب.ة الطلب.ومهانومهان  ن ذل املسألةن ذل املسألةصون كرامة النفس وعزهتا، وحفظها مصون كرامة النفس وعزهتا، وحفظها م  --

́    M¸¶  µ  قال تعاىل:قال تعاىل:  ³  ²  ±  °  L وقال ، وقال 105105 ::التوبةالتوبة ،  :أيضا:أيضا M   8

      =  <  ;  :  9  @  ?  >A  L :َقطُّ َقطُّ   َطَعاًماَطَعاًما  َأَحٌد َأَحٌد   أََكَل أََكَل   َماَما  ««    :̂:̂  الالققوو  ،،1010  اجلمعة:اجلمعة  

ا اَخْريً َالم  َعَلْيهِ َعَلْيهِ   َداُودَ َداُودَ   اهللاَِّاهللاَِّ  َنبِيَّ َنبِيَّ   َوإِنَّ َوإِنَّ   ،،َيِدهِ َيِدهِ   َعَملِ َعَملِ   ِمنْ ِمنْ   َيْأُكَل َيْأُكَل   َأنْ َأنْ   ِمنْ ِمنْ   َخْريً َالمالسَّ     ..رواه البخاريرواه البخاري  »»  َيِدهِ َيِدهِ   َعَملِ َعَملِ   ِمنْ ِمنْ   َيْأُكُل َيْأُكُل   َكانَ َكانَ   السَّ


11  احلرف اليدوية والزراعة احلرف اليدوية والزراعة كك، ، تمد عىل اجلهد العضيل إىل حد كبريتمد عىل اجلهد العضيل إىل حد كبريويعويع  

  والصناعة والتجارة...والصناعة والتجارة...                                                                                                      

22  والطبوالطب  التعليم والقضاء واهلندسةالتعليم والقضاء واهلندسةكك، ، ويعتمد عىل املعرفةويعتمد عىل املعرفة......  
  
  



  
  

11
السؤالالسؤالالطلب والطلب و..  

  وحاجياهتموحاجياهتمسؤال الناس من أمواهلم سؤال الناس من أمواهلم   ::هوهو..  

22  
  

  إِالَّ إِالَّ   َحتِلُّ َحتِلُّ   الَ الَ   املَْْسَأَلةَ املَْْسَأَلةَ   إِنَّ إِنَّ   ««: : ̂^، قال ، قال واحلاجةواحلاجة  الرضورةالرضورةعند عند   يباحيباحولكن قد ولكن قد ، ، حرامحرامالتسول يف اإلسالم التسول يف اإلسالم 

  املَْْسَألَةُ املَْْسَألَةُ   َتَزاُل َتَزاُل   َال َال   ««  ::أيضاأيضا  ̂^وقال وقال   ،،رواه أمحدرواه أمحد  »»  ُموِجعٍ ُموِجعٍ   َدمٍ َدمٍ   لِِذىلِِذى  َأوْ َأوْ   ،،ُمْفظِعٍ ُمْفظِعٍ   ْرمٍ ْرمٍ غُ غُ   لِِذىلِِذى  َأوْ َأوْ   ،،ُمْدقِعٍ ُمْدقِعٍ   َفْقرٍ َفْقرٍ   لِِذىلِِذى  ::لَِثَالَثةٍ لَِثَالَثةٍ 

م  ُمْزَعةُ ُمْزَعةُ   َوْجِههِ َوْجِههِ   ِيف ِيف   َوَلْيَس َوَلْيَس   اهللاََّ،اهللاََّ،  َيْلَقىَيْلَقى  َحتَّىَحتَّى  بَِأَحِدُكمْ بَِأَحِدُكمْ  مَحلْ   ..متفق عليهمتفق عليه  »»  َحلْ
  

  
  

11
 َّنقول: رجل بطال، أي عاطل عن العمل، نقول: رجل بطال، أي عاطل عن العملللطُّ طُّ عَ عَ التَّ الت ،..  

  عىل اإلنتاجعىل اإلنتاجالقعود عن العمل مع القدرة القعود عن العمل مع القدرة   ::هيهي..  
                                                          

22  
  

  ..ملواهب عن تأدية دورها يف احلياةملواهب عن تأدية دورها يف احلياةلطاقات والقوى والطاقات والقوى واللتعطيل تعطيل البطالة البطالة * * 

  ..ظهور الفقرظهور الفقرإىل إىل   تؤديتؤدي* * 

  ..جتامعيةجتامعيةاإلاإلفات فات اآلاآلمن من   إىل الكثريإىل الكثري  ررجتجت  **

  سبب حصول كثري من األمراض النفسية كالقلق والكآبة.سبب حصول كثري من األمراض النفسية كالقلق والكآبة.تت* * 

  الكرامة بلجوئه إىل التسول.الكرامة بلجوئه إىل التسول.ذليال مهانا ساقط ذليال مهانا ساقط * جتعل صاحبها * جتعل صاحبها 

  عل صاحبها عبئا وعالة عىل الدولة واملجتمع.عل صاحبها عبئا وعالة عىل الدولة واملجتمع.جتجت* * 

  ..ألهنا ختلق أفرادا غري منتجنيألهنا ختلق أفرادا غري منتجني، ، ؤدي إىل ركود احلياة اإلقتصاديةؤدي إىل ركود احلياة اإلقتصاديةتت* * 

َدَقةُ   َحتِلُّ َحتِلُّ   الَ الَ   ««أن نجد اإلسالم حيارهبا ويمنعها، ويف احلديث: أن نجد اإلسالم حيارهبا ويمنعها، ويف احلديث:   ككوال عجب بعد ذلوال عجب بعد ذل َدَقةُ الصَّ ،  الصَّ ،لَِغنِيٍّ   َوالَ َوالَ   لَِغنِيٍّ

ةٍ   لِِذيلِِذي ةٍ ِمرَّ   ..متفق عليهمتفق عليه  »»  َسِويٍّ َسِويٍّ   ِمرَّ
  

    
  

  يف اإلسالم.يف اإلسالم.  تهتهوأمهيوأمهيالعمل العمل   بيان فضلبيان فضل. . 11

  ..وحفظ كرامة النفسوحفظ كرامة النفس  تحصيل الرزقتحصيل الرزقلل  احلث عىل العملاحلث عىل العمل. . 22

  ري من سؤال الناس واستجدائهم.ري من سؤال الناس واستجدائهم.خخزق زق يف حتصيل الريف حتصيل الر  وامتهاهناوامتهاهنا  إجهاد النفسإجهاد النفس. . 33

  ..ال ينبغي احتقار العمل واالستحياء منه ولو كان بسيطاال ينبغي احتقار العمل واالستحياء منه ولو كان بسيطا. . 44

  اس.اس.ــــــالتعفف والتنزه عن سؤال النالتعفف والتنزه عن سؤال الن  احلث عىلاحلث عىل. . 55

  ..مع القدرة عىل العملمع القدرة عىل العمل  املسألةاملسألةبيان حرمة بيان حرمة . . 66

  ة.ة.ــــالعمل عز وكرامة، واملسألة ذل ومهانالعمل عز وكرامة، واملسألة ذل ومهان. . 77
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ْنَسانُ   َماَت َماَت   إَِذاإَِذا  ««::اَل اَل قَ قَ   ^̂  وَل وَل ُس ُس الرَّ الرَّ   نَّ نَّ أَ أَ     ةَ ةَ رَ رَ يْ يْ رَ رَ  هُ  هُ ِيب ِيب أَ أَ   نْ نْ عَ عَ  ْنَسانُ اْإلِ   َصَدَقةٍ َصَدَقةٍ ِمْن ِمْن : : ةٍ ةٍ ــــَثَالثَ َثَالثَ   ِمنْ ِمنْ   إِالَّ إِالَّ   هُ هُ ــَعَملُ َعَملُ   هُ هُ ــنْ نْ عَ عَ   اْنَقَطعَ اْنَقَطعَ   اْإلِ

  وغريه.وغريه.  مسلممسلمرواه رواه   »»  َلهُ َلهُ   َيْدُعوَيْدُعو  َصالٍِح َصالٍِح   دٍ دٍ ــــَولَ َولَ   َأوْ َأوْ   بِِه،بِِه،  تََفعُ تََفعُ ُينْ ُينْ   مٍ مٍ لْ لْ عِ عِ   َأوْ َأوْ   َجاِرَيٍة،َجاِرَيٍة،
  

  
  

  ة دوس باليمن، ة دوس باليمن، ــــة إىل قبيلة إىل قبيلــــــالدويس، نسبالدويس، نسب  ررــــــــن بن صخن بن صخــــــعبد الرمحعبد الرمحل: ل: ــــايب اجلليايب اجلليــــــــــهو الصحهو الصح  --

  بأيب هريرة. بأيب هريرة.   ̂^، وكناه الرسول ، وكناه الرسول قبل البعثةقبل البعثة  77ولد سنة ولد سنة     

  مالزمة تامة رغبة يف العلم، فكان بذلك أكثر الصحابة مالزمة تامة رغبة يف العلم، فكان بذلك أكثر الصحابة   ̂^، والزم النبي ، والزم النبي هـ عام خيربهـ عام خيرب  77سلم سنة سلم سنة أأ  --

  حفظا ورواية للحديث النبوي.حفظا ورواية للحديث النبوي.          

  ..حديثاحديثا  53745374  روى له أهل السننروى له أهل السنن  --

  ريض اهللا عنه وأرضاه.ريض اهللا عنه وأرضاه.ودفن بالبقيع ودفن بالبقيع ، ، هـهـ  5757تويف باملدينة املنورة سنة تويف باملدينة املنورة سنة   --
  

  
  

   توقف حصول الثواب واألجر له بتوقف أدائه ألعامل اخلريتوقف حصول الثواب واألجر له بتوقف أدائه ألعامل اخلري..  

   باستثناء ثالثة أشياءباستثناء ثالثة أشياء..  

    الوقفالوقف، وهي: ، وهي: ررــاألجاألج  مستمرةمستمرة  ،،النفعالنفع  صدقة دائمةصدقة دائمة..  

    من بعده كمؤلف وغريهمن بعده كمؤلف وغريه  خلفه امليتخلفه امليت  ،،دينيا كان أو دنيويادينيا كان أو دنيويا  ،،مفيدمفيد  كل علم نافعكل علم نافع..  

   الولد القائم بحقوق اهللا وحقوق العبادالولد القائم بحقوق اهللا وحقوق العباد..  


    


  

 ُتهتهأي حبسأي حبس  يشءيشءالال  تتوقفوقف: : يقاليقال، ، اَحلْبُس واملَنْعُ اَحلْبُس واملَنْع..  

  حبس مال ورصف منافعه يف سبيل اهللا حبس مال ورصف منافعه يف سبيل اهللا   هوهو..  

  ة املوقوف ة املوقوف ــــال واالنتفاع به، لصالح اجلهال واالنتفاع به، لصالح اجلهــــالك عن الترصف يف املالك عن الترصف يف املــــتوقف املتوقف امل  أو هو:أو هو:                                                      

  عليها، بنية التقرب والثواب.عليها، بنية التقرب والثواب.                                                      

  
  

    ..واملرغب فيهاواملرغب فيها  املستحبةاملستحبةالوقف مرشوع يف اإلسالم، وهو من األعامل الوقف مرشوع يف اإلسالم، وهو من األعامل 

  ::ومن أدلة مرشوعيتهومن أدلة مرشوعيته

    

  ..7777  احلج:احلج: M    o  n     m  lq   L قوله تعاىل: قوله تعاىل:   --

  ..9292  آل عمران:آل عمران: M  "  ! '  &  %  $   #Lأيضا: أيضا:     وقولهوقوله  --



  

ُسوَل   ُهَرْيَرَة ُهَرْيَرَة   ووَأبَأب  ما رواهما رواه  -- ُسوَل َأنَّ الرَّ ْنَسانُ   َماَت َماَت   إَِذاإَِذا  ««َقاَل: َقاَل:   ̂^َأنَّ الرَّ ْنَسانُ اْإلِ : : ـــةٍ ـــةٍ َثَالثَ َثَالثَ   ِمنْ ِمنْ   إِالَّ إِالَّ   هُ هُ ــَعَملُ َعَملُ َعنُْه َعنُْه   اْنَقَطعَ اْنَقَطعَ   اْإلِ

  ..رواه مسلمرواه مسلم  »»  َلهُ َلهُ   َيْدُعوَيْدُعو  لٍِح لٍِح َصاَصا  دٍ دٍ ــَولَ َولَ   َأوْ َأوْ   بِِه،بِِه،  ُينَْتَفعُ ُينَْتَفعُ   مٍ ٍمٍ ٍلْ لْ عِ عِ   َأوْ َأوْ   َجاِرَيٍة،َجاِرَيٍة،  ِمْن َصَدَقةٍ ِمْن َصَدَقةٍ 

،  َأْرًضاَأْرًضا  َأَصْبُت َأَصْبُت   إِينِّ إِينِّ   اهللاِ،اهللاِ،  َرُسوَل َرُسوَل   َياَيا: : اَل اَل قَ قَ   هُ هُ نَّ نَّ أَ أَ     بن اخلطاببن اخلطاب  ررمَ مَ عُ عُ   نْ نْ عَ عَ   َي َي وِ وِ رُ رُ ا ا مَ مَ وَ وَ   -- ،بَِخْيَربَ ْ   بَِخْيَربَ ْ َمل   َماالً َماالً   ُأِصْب ُأِصْب   َمل

ْقَت   َأْصَلَها،َأْصَلَها،  َحَبْسَت َحَبْسَت   ِشئَْت ِشئَْت   إِنْ إِنْ   ««  ::َقاَل َقاَل   بِِه؟بِِه؟  َتْأُمُرِين َتْأُمُرِين   َفَام َفَام   ِمنُْه،ِمنُْه،  ِعنِْديِعنِْدي  َأْنَفُس َأْنَفُس   ُهوَ ُهوَ   َقطُّ َقطُّ  ْقَت َوَتَصدَّ ا  َوَتَصدَّ اِهبَ   ..متفق عليهمتفق عليه  ..»»  ِهبَ
  


  

  

  ، مما يؤدي إىل تنمية اإلقتصاد.، مما يؤدي إىل تنمية اإلقتصاد.استثامر األموال وإنشاء املشاريعاستثامر األموال وإنشاء املشاريعاملسامهة يف املسامهة يف   --

  ة ة اإلنفاق عىل املصالح العاماإلنفاق عىل املصالح العام  ((ة ة ــالتخفيف من األعباء املالية والتكاليف امللقاة عىل عاتق الدولالتخفيف من األعباء املالية والتكاليف امللقاة عىل عاتق الدول  --

  ..))واألمنية...واألمنية...  ا الصحية والتعليميةا الصحية والتعليميةتى صورهتى صورهواخلدمات بشواخلدمات بش        

  ..الشغلالشغلاملسامهة يف التقليل من مشكلة البطالة من خالل توفري مناصب املسامهة يف التقليل من مشكلة البطالة من خالل توفري مناصب   --

  بني الفقراء واألغنياء.بني الفقراء واألغنياء.  الطبقية، من خالل حتقيق تداول األموالالطبقية، من خالل حتقيق تداول األموالوو  الفقرالفقر  يتيتمعاجلة ظاهرمعاجلة ظاهر  --
  

  
  

  ره له بعد موته.ره له بعد موته.* حصول األجر والثواب للواقف، واستمرا* حصول األجر والثواب للواقف، واستمرا

  * تربية النفوس عىل خلق الرمحة واإليثار وحب اخلري لآلخرين، وتطهريها من الشح والبخل.* تربية النفوس عىل خلق الرمحة واإليثار وحب اخلري لآلخرين، وتطهريها من الشح والبخل.

  ).)...( الغذاء، اللباس، املبيت، الصحة، التعليم..( الغذاء، اللباس، املبيت، الصحة، التعليم..* كفاية الفقراء واملحتاجني يف رضوريات حياهتم * كفاية الفقراء واملحتاجني يف رضوريات حياهتم 

  األلفة واألخوة بينهم.األلفة واألخوة بينهم.  تقوية روابطتقوية روابطوو  بني املسلمني،بني املسلمني،  * حتقيق مبدأ التعاون والتكافل اإلجتامعي* حتقيق مبدأ التعاون والتكافل اإلجتامعي

  ..))......التعليم، الصحة، اآلبار، املساجد، املدارس، املكتبات، الطرقالتعليم، الصحة، اآلبار، املساجد، املدارس، املكتبات، الطرق  ((  اإلنفاق عىل املصالح العامةاإلنفاق عىل املصالح العامة* * 

  التسول،التسول،  ((ر ر ــة املنرشة يف املجتمع بسبب الفقة املنرشة يف املجتمع بسبب الفقــات اإلجتامعيات اإلجتامعيــة كثري من املظاهر السلبية واآلفة كثري من املظاهر السلبية واآلفــــ* إزال* إزال

  ..الرسقة، املخدرات...)الرسقة، املخدرات...)        

  شتى شتى   ا وتنميتها يفا وتنميتها يفــوتدعيم سبل تطويرهوتدعيم سبل تطويره  ناء األمــة، وحتقيق مصاحلها وحاجياهتا،ناء األمــة، وحتقيق مصاحلها وحاجياهتا،املسامهــة يف باملسامهــة يف ب* * 

  االقتصادية واالجتامعية والدينية والثقافية والصحية واألمنية...االقتصادية واالجتامعية والدينية والثقافية والصحية واألمنية...  ::امليادينامليادين        
    
    

  

  ..الصدقة اجلاريةالصدقة اجلارية، وهو ، وهو بيان مرشوعية الوقف يف اإلسالمبيان مرشوعية الوقف يف اإلسالم. . 11

  لنافع، واستحباب نرشه وتعليمه.لنافع، واستحباب نرشه وتعليمه.بيان فضل العلم ابيان فضل العلم ا. . 22
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  ،،َعطِيَّةً َعطِيَّةً   َأِيب َأِيب   َأْعَطاِين َأْعَطاِين   ::َيُقوُل َيُقوُل   املِْنَْربِ املِْنَْربِ   َعَىل َعَىل   َوُهوَ َوُهوَ   َعنُْهَام َعنُْهَام   اهللاَُّاهللاَُّ  َرِيضَ َرِيضَ   َبِشريٍ َبِشريٍ   ْبنَ ْبنَ   النُّْعَامنَ النُّْعَامنَ   َسِمْعُت َسِمْعُت   ::َقاَل َقاَل   َعاِمرٍ َعاِمرٍ   َعنْ َعنْ 

  إِينِّ إِينِّ   ::اَل اَل ــَفقَ َفقَ   ،̂،̂  اهللاَِّاهللاَِّ  َرُسوَل َرُسوَل   ىىــــَفَأتَ َفَأتَ   ،̂،̂  اهللاَِّاهللاَِّ  وَل وَل ــَرُس َرُس   ُتْشِهدَ ُتْشِهدَ   َحتَّىَحتَّى  َأْرَىض َأْرَىض   َال َال   ::َرَواَحةَ َرَواَحةَ   بِنُْت بِنُْت   َعْمَرةُ َعْمَرةُ   ْت ْت َفَقالَ َفَقالَ 

يَّ   ةَ ةَ ــَرَواَح َرَواَح   بِنِْت بِنِْت   َرةَ َرةَ ــَعمْ َعمْ   ِمنْ ِمنْ   اْبنِياْبنِي  َأْعَطْيُت َأْعَطْيُت 
يَّ َعطِ
  ْعَطيَْت ْعَطيَْت أَ أَ   ««  ::اَل اَل ــــــقَ قَ   ،،اهللاَِّاهللاَِّ  َرُسوَل َرُسوَل   ااــــيَ يَ   ُأْشِهَدكَ ُأْشِهَدكَ   َأنْ َأنْ   ييــَفَأَمَرْتنِ َفَأَمَرْتنِ   ةً ةً ــــــَعطِ

  َفَردَّ َفَردَّ   َفَرَجعَ َفَرَجعَ   ::اَل اَل ــــقَ قَ   ،،»»  مْ مْ ــَأْوَالِدكُ َأْوَالِدكُ   َبْنيَ َبْنيَ   واواــَواْعِدلُ َواْعِدلُ   اهللاََّاهللاََّ  َفاتَُّقواَفاتَُّقوا  ««  ::اَل اَل ــقَ قَ   ،،َال َال   ::اَل اَل ــــقَ قَ   ،،»»  ؟؟َذاَذاــهَ هَ   ِمْثَل ِمْثَل   َوَلِدكَ َوَلِدكَ   َسائَِر َسائَِر 

يَّتَ 
يَّتَ َعطِ
  البخاريالبخاريرواه رواه   ..هُ هُ ــَعطِ

  

  
  

  األنصاري اخلزرجي، يكنى بأيب عبد اهللا. األنصاري اخلزرجي، يكنى بأيب عبد اهللا.   ن سعدن سعدالنعامن بن بشري بالنعامن بن بشري بهو الصحايب اجلليل: هو الصحايب اجلليل:   --

  ..ررشهشهأأ  44  د بعد اهلجرة بـ:د بعد اهلجرة بـ:ــوهو أول مولود يف اإلسالم من األنصار، ولوهو أول مولود يف اإلسالم من األنصار، ول        

  توىل قضاء الشام، ثم إمارة الكوفة وبعدها محص. توىل قضاء الشام، ثم إمارة الكوفة وبعدها محص.   --

  حديثا.حديثا.  114114روى له أهل السنن روى له أهل السنن   --

  ..ودفن هناك ودفن هناك ، ، هـهـ6464قتل غدرا بإحدى قرى محص يف ذي احلجة سنة: قتل غدرا بإحدى قرى محص يف ذي احلجة سنة:   --
  

  
  

   هبةهبة..  

    وشهادتهوشهادته  ̂^تنال موافقة وإقرار الرسول تنال موافقة وإقرار الرسول..  

    خافوا اهللا واخشوهخافوا اهللا واخشوه..  

   ساووا وأقسطوا بينهمساووا وأقسطوا بينهم..  

    ومل ينفذهاومل ينفذها  ،،العطيةالعطية  فاسرتجع وأعادفاسرتجع وأعاد..  
  

    
  


  

    ..واجبواجبا ا ييااوالعطوالعط  اتاتيف اهلبيف اهلب  أبنائهمأبنائهمبني بني اآلباء اآلباء عدل عدل 

  ::منهامنهانذكر نذكر ، ، واملفاسدواملفاسد  املخاطراملخاطريف ذلك كثري من يف ذلك كثري من   التفريق بينهمالتفريق بينهمينتج عن ينتج عن وو

  ..عدم االهتاممعدم االهتامماالحتقار واالحتقار وبالظلم وبالظلم وبعض األبناء بعض األبناء شعور شعور * *         

  ئهم.ئهم.* عقوق األبناء آلبا* عقوق األبناء آلبا

  األرحام.األرحام.  قطعقطعتفكك األرس، وتفكك األرس، و* * 

  ..والعداوة والبغضاء بني األبناءوالعداوة والبغضاء بني األبناء  ،،نشوء احلسد والكراهيةنشوء احلسد والكراهية* * 

  مشاكل وآفات إجتامعية.مشاكل وآفات إجتامعية.حدوث حدوث * نشوء أزمات نفسية، و* نشوء أزمات نفسية، و
  



  
  

جتاه جتاه بالرمحة والرأفة والعطف بالرمحة والرأفة والعطف   اإلحساساإلحساسيف قلوب اآلباء يف قلوب اآلباء   النبيلة التي أودعها اهللا النبيلة التي أودعها اهللا املشاعر املشاعر من من 

  ::ومن صور ذلكومن صور ذلك  أبنائهم،أبنائهم،

  ..اتاتــــواهلبواهلبا ا ــــــباهلدايباهلداي  يهميهمإلإل  توددتوددالال  --

  ..يف ذلكيف ذلك  همهمبينبين  العدلالعدل  --
  


  

إن من واجبات اآلباء نحو أبنائهم تأديبهم وتربيتهم وتوجيههم إىل قيم اخلري والصالح، ومن هذه إن من واجبات اآلباء نحو أبنائهم تأديبهم وتربيتهم وتوجيههم إىل قيم اخلري والصالح، ومن هذه 

  القيم التي حث هذا احلديث عىل تربية األبناء عليها: القيم التي حث هذا احلديث عىل تربية األبناء عليها: 

  ..اإلحساناإلحسان  --

  ..املودة والرمحةاملودة والرمحة  --  

  التكافل األرسي.التكافل األرسي.  --

  ..العدلالعدل  --

  الشورى.الشورى.  --

  ..الرجوع إىل الصواب عندما يتبني اخلطأالرجوع إىل الصواب عندما يتبني اخلطأ  --

  اء اقتداء بآبائهم من خالل رؤيتهم وهم جيسدوهنا واقعا يف حياهتم.اء اقتداء بآبائهم من خالل رؤيتهم وهم جيسدوهنا واقعا يف حياهتم.ــوالتي يتعلمها األبنوالتي يتعلمها األبن
  

    
  

  يف اإلسالم.يف اإلسالم.  مرشوعية اهلبة لألبناءمرشوعية اهلبة لألبناء. . 11

  ..باتباتمرشوعية اإلشهاد يف العطايا واهلمرشوعية اإلشهاد يف العطايا واهل. . 22
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11    
  يقال: انحرف الرجل عن الطريق، إذا مال عنه، يقال: انحرف الرجل عن الطريق، إذا مال عنهامليلامليل ، ..  

  يرتتب عليه انتهاك للقيم واملعايري التي حتكم سري املجتمعيرتتب عليه انتهاك للقيم واملعايري التي حتكم سري املجتمع  كل سلوككل سلوك  ::هوهو..  
    

22    
  الذنب واجلناية والتعديالذنب واجلناية والتعدي، وهو: ، وهو: من اجلرممن اجلرم   ..  

  :عنه بحد أو تعزير أو قصاصعنه بحد أو تعزير أو قصاصتعاىل تعاىل زجر اهللا زجر اهللا   فعل حمظور رشعا،فعل حمظور رشعا،  هي:هي..  
  

  
  

  

إىل ثالثة أقسام:إىل ثالثة أقسام:  الرشعيةالرشعية  تهاتهاتنقسم اجلرائم من حيث مقدار عقوبتنقسم اجلرائم من حيث مقدار عقوب    
  

  ..القصاص أو الديةالقصاص أو الديةجرائم جرائم   --

  ..احلــــــدوداحلــــــدودجرائم جرائم   --

    جرائم التعزيرات.جرائم التعزيرات.  --
  

   يف الكتاب والسنة، يف الكتاب والسنة،   --حتديدها وتعيينهاحتديدها وتعيينها--ها ها ررييقدقدورد تورد تعقوبات عقوبات هي هي احلدود والقصاص احلدود والقصاص

  القايض.القايض.الجتهاد الجتهاد وإنام ترك تقديرها وإنام ترك تقديرها عا، عا، رشرشوأما التعزيرات فهي عقوبات غري مقدرة وأما التعزيرات فهي عقوبات غري مقدرة 
  



11 . .  

  ومنه قوهلم: اقتصصت األثر إذا تتبعته.، ومنه قوهلم: اقتصصت األثر إذا تتبعته.تتبع اليشءتتبع اليشء ،  

  ه.ه.ــاين بمثل جنايتاين بمثل جنايتــة اجلة اجلــمعاقبمعاقب  و:و:هه  

  ..فيها باجلاين بمثل جنايتهفيها باجلاين بمثل جنايته، يفعل ، يفعل للعبدللعبدحقا حقا   ،،عقوبة مقدرة رشعاعقوبة مقدرة رشعا  ::ووأو هأو ه                                                        

    
  بقطع بقطع   --البدنالبدن--وعىل ما دون النفس وعىل ما دون النفس أأ، ، بالقتلبالقتلس س عقوبـة القصاص تكون يف اجلناية عىل النفعقوبـة القصاص تكون يف اجلناية عىل النف  --    

  ..هاهااألطراف أو بإذهاب منفعتها أو بجرحاألطراف أو بإذهاب منفعتها أو بجرح                        

  عقوبة القصاص تكون يف العمد دون اخلطأ.عقوبة القصاص تكون يف العمد دون اخلطأ.    --    

  عليه أو وليه عنها، وخيتار بدال عنها الدية، أو العفو. عليه أو وليه عنها، وخيتار بدال عنها الدية، أو العفو.   جيوز يف عقوبة القصاص أن يتنازل املجنيجيوز يف عقوبة القصاص أن يتنازل املجني  --    

  ..السلطة فقط من يتوىل تطبيق القصاصالسلطة فقط من يتوىل تطبيق القصاص  --    
  

  22 . .

  النفسالنفس  بدلبدل  هوهو  الذيالذي  لامللامللل  اسماسم..  

  بسبب اجلنايــةبسبب اجلنايــة  ،،إىل املجني عليه أو وليهإىل املجني عليه أو وليهاملؤدى املؤدى ال ال ــاملامل  ي:ي:هه..  
  

  





11
 .حدودا ألهنا متنع الناس من الوقوع فيها.حدودا ألهنا متنع الناس من الوقوع فيها.بعض العقوبات بعض العقوبات وسميت وسميت املنــع. املنــع  

   :حقا هللا تعاىلحقا هللا تعاىلجتب جتب مقدرة رشعا، مقدرة رشعا، عقوبة عقوبة هو: هو..  

    ة األنساب واألعراض والعقول واألموالة األنساب واألعراض والعقول واألموالــرشعت لصيانرشعت لصيان  ،،ة مقدرةة مقدرةــــعقوبعقوب  أو هو:أو هو:                      

  ..وتأمني السبلوتأمني السبل                                                                              
  

22   هي:هي:وو  أنواع،أنواع،  مخسةمخسةاحلدود الرشعية احلدود الرشعية  
  

  جلدة وتغريب عام للبكر.جلدة وتغريب عام للبكر.  100100الرجم باحلجارة حتى املوت للمحصن، واجللد الرجم باحلجارة حتى املوت للمحصن، واجللد : : الزناالزناحد حد   --

  جلدة.جلدة.  8080اجللد اجللد : : القذفالقذفحد حد   --

  قطع يد السارق.قطع يد السارق.: : الرسقةالرسقةحد حد   --

  صلب، صلب، ييوو  قتلقتلفإنه يفإنه ي  ورسقورسق  قتلقتل  فإنفإن  بحسب جناية املحارب:بحسب جناية املحارب:  خيتلفخيتلفوو  ::--قطع الطريققطع الطريق--  احلرابةاحلرابةحد حد   --

  دون الصلب، وإن رسق فقط فإنه تقطع يده اليمنى ورجلـه اليرسى، وإن مل دون الصلب، وإن رسق فقط فإنه تقطع يده اليمنى ورجلـه اليرسى، وإن مل   قتلقتلفإنه يفإنه يوإن قتل فقط وإن قتل فقط 

  يقتل ومل يرسق فإنه ينفى ويرشد.يقتل ومل يرسق فإنه ينفى ويرشد.

  ..جلدةجلدة  8800اجللد اجللد اخلمر: اخلمر: حد حد   --
  

33  
  

  ..( غري قابلة للتغيري )( غري قابلة للتغيري )ال جيوز النقص منها أو الزيادة فيها ال جيوز النقص منها أو الزيادة فيها   --

  إذا رفعت إىل ويل األمر. إذا رفعت إىل ويل األمر. أو الشفاعة فيها، أو الشفاعة فيها، الجيوز العفو عنها الجيوز العفو عنها   --

  ..( حق عام: هتدف إىل حتقيق املصلحة العامة )( حق عام: هتدف إىل حتقيق املصلحة العامة )ة هللا تعاىل ة هللا تعاىل ــأهنا واجبأهنا واجب  --
  

44  
  

    ::رشع اإلسالم احلدود حلكم عظيمة وجليلة، ومنهارشع اإلسالم احلدود حلكم عظيمة وجليلة، ومنها
  

  ..حتقيق األمن واالستقرار يف املجتمعحتقيق األمن واالستقرار يف املجتمع  --

    املسامهة يف القضاء عىل اجلرائم واآلفات اإلجتامعية.املسامهة يف القضاء عىل اجلرائم واآلفات اإلجتامعية.  --

  ..زجر اجلنـاة عن الرجوع إىل اجلريمة، ومنع غريهم من الوقوع فيهازجر اجلنـاة عن الرجوع إىل اجلريمة، ومنع غريهم من الوقوع فيها  --

  صيانة املقاصد الرضورية ومحايتها واملحافظة عليها.صيانة املقاصد الرضورية ومحايتها واملحافظة عليها.  --

  كفري ذنوب العصــاة، وتطهريهم منها.كفري ذنوب العصــاة، وتطهريهم منها.تت  --
  


  

11 . .

  وعاقبه.وعاقبه.   التأديب واملعاقبة، يقال: عزره، أي المه وأدبهالتأديب واملعاقبة، يقال: عزره، أي المه وأدبه  

  :عقوبة غري مقدرة رشعا، جيتهد القايض يف تقديرها.عقوبة غري مقدرة رشعا، جيتهد القايض يف تقديرها.  هو:هو  

  ..رشع فيها احلدودرشع فيها احلدودالتأديب عىل ذنوب مل تالتأديب عىل ذنوب مل ت  ::ووأو هأو ه                                                        
  

22    
  

  طرح النجاسة يف الطريق،طرح النجاسة يف الطريق،  --، ، ترويج املخدراتترويج املخدرات  --اخللوة باألجنبية، اخللوة باألجنبية،   --األكل يف هنار رمضان، األكل يف هنار رمضان،   --

  التزوير...التزوير...  --الرشوة، الرشوة،   --الغش، الغش،   --، ، ااــأكل الربأكل الرب  --السب دون القذف، السب دون القذف،   --



  فقد يكون بالقتل أو ، فقد يكون بالقتل أو إىل احلاكمإىل احلاكم  --جنسه ومقدارهجنسه ومقداره--يرجع يف حتديد عقوبة التعزيريرجع يف حتديد عقوبة التعزير ،

الرضب أو احلبس أو التوبيخ أو التغريم...، حسب اختالف مراتب الناس، واختالف اجلرائم، واختالف الرضب أو احلبس أو التوبيخ أو التغريم...، حسب اختالف مراتب الناس، واختالف اجلرائم، واختالف 

  األمكنة واألزمنة.األمكنة واألزمنة.
  

    
  

11    
   واخلضوعواخلضوعالذلة الذلة  ..  

  :ألمر اهللاألمر اهللاسم جامع لكل األقوال واألفعال التي تصدر عن اإلنسان استجابة اسم جامع لكل األقوال واألفعال التي تصدر عن اإلنسان استجابة   هي:هي  

    ..وطلبا لقربه ومرضاتهوطلبا لقربه ومرضاته  ،،تعاىلتعاىل                                                        
  

22    
  

 : : فهيفهيللعبادة آثار عظيمة يف مكافحة اإلنحراف واجلريمة، للعبادة آثار عظيمة يف مكافحة اإلنحراف واجلريمة، 

  ملرضاته.يسعى ف،   ربهربهوحمبته لوحمبته ل  العبدالعبد  تقوي صلةتقوي صلة -              

 .وتضبطه سلوك الفرد تقيم -              

 ألوامر اهللا ونواهيه. ألوامر اهللا ونواهيه.   تثالتثالممممجتعل اإلنسان  -              

 قربة وعبادة يؤجر عليها.قربة وعبادة يؤجر عليها.  الكف عنهاالكف عنهاألنه يعترب ألنه يعترب   ،،ائمائمالكف عن اجلرالكف عن اجلر  تسهل عىل املسلمتسهل عىل املسلم   -              

 .تزكي النفس وتطهرها من األخالق الفاسدة، وتربيها عىل األخالق الفاضلةتزكي النفس وتطهرها من األخالق الفاسدة، وتربيها عىل األخالق الفاضلة -              
  

    
  

11    
  التصديق اجلازم باليشءالتصديق اجلازم باليشء..  

  انانان وعمل باجلوارح واألركان وعمل باجلوارح واألركرار باللسرار باللستصديق بالقلب وإقتصديق بالقلب وإق  و:و:هه..
  

22    
  

ليس اإليامن مفهوما فكريا أو عاطفيا حمدودا جامدا، وإنام هو قوة عاصمة عن الدنايـا وطاقـة حيرك ليس اإليامن مفهوما فكريا أو عاطفيا حمدودا جامدا، وإنام هو قوة عاصمة عن الدنايـا وطاقـة حيرك 

  تمعه، ويلمس املؤمن هذا األثر من خالل:تمعه، ويلمس املؤمن هذا األثر من خالل:هبا اإلنسان فيطارد هبا اجلريمة من نفسه ومن جمهبا اإلنسان فيطارد هبا اجلريمة من نفسه ومن جم

  ومالئكته احلفظة.ومالئكته احلفظة. مراقبة اهللا مراقبة اهللا   ههاستحضاراستحضار -  

  اجلزاء يوم القيامة.اجلزاء يوم القيامة.  بوجودبوجود  ههإعتقادإعتقاد -              

  بقضاء اهللا وقدره.بقضاء اهللا وقدره.  ههوهي ثمرة إيامنوهي ثمرة إيامن  ته بام كتبه اهللا له،ته بام كتبه اهللا له،قناعقناع  --                          

  لإليامن وإكامال له. لإليامن وإكامال له. ألوامر اهللا ونواهيه، حتقيقا ألوامر اهللا ونواهيه، حتقيقا   ههمتثالمتثالإإ  --                          

  تزيد من قوة امتناعه عن اجلريمة.تزيد من قوة امتناعه عن اجلريمة.  ههقوة إيامنقوة إيامن  --                          
  

  

  
  ..]]  5050  [[حل تقويم صفحة: حل تقويم صفحة:   --
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  الساموية وتتحد يف أمرين: الساموية وتتحد يف أمرين:   الرساالتالرساالتتتفق مجيع تتفق مجيع 

  ..ةةــــــدة الغايدة الغايــــــــوحوح  --                  دة املصدر دة املصدر ــــــــوحوح  --
  

11   فكلها منزلة من عند اهللا فكلها منزلة من عند اهللا  عىل أنبيائهعىل أنبيائه..  

22     فكلها جاءت لتحقيق توحيد اهللا فكلها جاءت لتحقيق توحيد اهللا   وإفراده بالعبادة والطاعة، وترشيد وإفراده بالعبادة والطاعة، وترشيد

  . -       ,  +  *  ( ) ' & % $ # " !  : :M، قال ، قال استخالف االنسان وعامرته لألرضاستخالف االنسان وعامرته لألرض

/ 0 L :2525 األنبياء:األنبياء ..  
  

  الوحدة للرساالت الساموية يف:الوحدة للرساالت الساموية يف:  هذههذهوتتجىل وتتجىل 

  مجيعا إىل توحيد اهللا تعاىل.مجيعا إىل توحيد اهللا تعاىل.  دعوهتادعوهتاوحدة مصدرها، ووحدة مصدرها، و  

  .أخوة األنبياء وحتاببهم فيام بينهم، واجتامعهم عىل احلق، وسعيهم إلقامة املجتمعات الفاضلة.أخوة األنبياء وحتاببهم فيام بينهم، واجتامعهم عىل احلق، وسعيهم إلقامة املجتمعات الفاضلة  

  .أخوة أتباع األنبياء والرسل الثابتني عىل هنجهم ورشعتهم.أخوة أتباع األنبياء والرسل الثابتني عىل هنجهم ورشعتهم  

  جتديد بعضها بعضا.جتديد بعضها بعضا.تأكيد وتأكيد وتصديق وتصديق و  

  وخامتة الرساالتوخامتة الرساالت  ،،ألنبياء عليهم السالمألنبياء عليهم السالمسالم ألنه منتهى مرياث اسالم ألنه منتهى مرياث اوجوب التزام الناس اإلوجوب التزام الناس اإل..  
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  االنقياد واالستسالم واخلضوعاالنقياد واالستسالم واخلضوع..  

  :لإلسالم يف االصطالح معنيان:لإلسالم يف االصطالح معنيان  

  ..ألوامره ونواهيهألوامره ونواهيه  االنقياداالنقيادوو  ،،اخلضوع واالستسالم هللا رب العاملنياخلضوع واالستسالم هللا رب العاملني  هوهو  ::عامعامالالاملعنى املعنى   --11

  ..، وكتابه القرآن، وكتابه القرآنللناس كافةللناس كافة  ̂^عىل حممد عىل حممد   ه اهللا ه اهللا الذي أنزلالذي أنزل  الدينالدين  هوهو  ::املعنى اخلاصاملعنى اخلاص  --22
  

   تعاىل:تعاىل:  اهللاهللا  اء واملرسلني، قالاء واملرسلني، قالــــــام يصدق عىل دعوة مجيع األنبيام يصدق عىل دعوة مجيع األنبيــــاه العاه العــــبمعنبمعناالسالم االسالم 
 ML  K   J  I  HL :1919  آل عمران:آل عمران..  

  

  باملالئكة. باملالئكة. اإليامن اإليامن   --باهللا. باهللا. ن ن اإلياماإليام  --  املقصود هبا أركان اإليامن الستة، وهي:املقصود هبا أركان اإليامن الستة، وهي:وو  

  در.در.والقوالقاء اء بالقضبالقضن ن اإلياماإليام  --. . رراإليامن باليوم اآلخاإليامن باليوم اآلخ  --..اإليامن بالرسل واألنبياءاإليامن بالرسل واألنبياء  --. . اإليامن بالكتب السامويةاإليامن بالكتب الساموية  --
  

  

    كالم اهللا كالم اهللا   ::هوهووو  ،،القرآن الكريمالقرآن الكريم املتعبد ، املتعبد للفظ العريبللفظ العريب، با، با̂^، املنزل عىل حممد ، املنزل عىل حممد ،

  ..بتالوته، املنقول إلينا بالتواتر، املعجز بلفظه ومعناهبتالوته، املنقول إلينا بالتواتر، املعجز بلفظه ومعناه
  



22



  من اهللا تعاىل عىل عيسى من اهللا تعاىل عىل عيسى   ةةــــة املنزلة املنزلــــالديانالديان: : هيهي،ة ة ــوجاءت مكملة لرسالوجاءت مكملة لرسال  ، وكتاهبا اإلنجيل،، وكتاهبا اإلنجيل

  ..وجهة إىل بني إرسائيلوجهة إىل بني إرسائيل، متممة ملا جاء يف التوراة، م، متممة ملا جاء يف التوراة، مموسى موسى 

   نسبة إىلنسبة إىل  ، وسموا بذلك، وسموا بذلكأتباعهاأتباعها  »»  النصارىالنصارى  ««بذلك نسبة إىل بذلك نسبة إىل   النرصانيةالنرصانيةسميت سميت::  

  بلدة النارصة يف فلسطني.بلدة النارصة يف فلسطني.  --

  ، وتنارصهم فيام بينهم.، وتنارصهم فيام بينهم.إشارة إىل صفة هلم، وهي نرصهم لعيسى بن مريم إشارة إىل صفة هلم، وهي نرصهم لعيسى بن مريم   --
  


  

الوثنية الرومانية واهلندية والفلسفة اليونانية، الوثنية الرومانية واهلندية والفلسفة اليونانية،   منمنأصبحت خليطا أصبحت خليطا   هاهاحتريفحتريفالنرصانية بعد النرصانية بعد   العقيدةالعقيدة

  ::النصارىالنصارى  عتقاداتعتقاداتأهم اأهم ا  ومنومنوالتحريف اليهودي، والتحريف اليهودي، 
  

11  أوعنارصأوعنارص  حاالتحاالت--أقانيمأقانيم  ثالثةثالثة  عبارة عنعبارة عن  اهللاهللا  طبيعةطبيعة  أنأن  النصارىالنصارى  يعتقديعتقد--  

، وإىل االبن ، وإىل االبن اخللقاخللق  ينتميينتمي  فإىل األبفإىل األب  ،،روح القدسروح القدسالالاهللا اهللا   ،،--عيسى بن مريمعيسى بن مريم--  اهللا األب، اهللا االبناهللا األب، اهللا االبن  ::متساويةمتساوية

] \   Mقال تعاىل: قال تعاىل:   ..ة يف واحد، والواحد ثالثةة يف واحد، والواحد ثالثةفاإلله عندهم ثالثفاإلله عندهم ثالث، ، الفداء، وإىل الروح القدس التطهريالفداء، وإىل الروح القدس التطهري

i    h  g f  e d cb a ̀  _ ̂  ]j L  :7373املائدة: املائدة..  
  

22   يعتقد النصارى أن املسيح يعتقد النصارى أن املسيح  آدمآدم  قد صلب فداء وتكفريا خلطيئةقد صلب فداء وتكفريا خلطيئة  

   من بعده، فاهللا قد ضحى بابنه من أجل الناس ألنه حيبهم.من بعده، فاهللا قد ضحى بابنه من أجل الناس ألنه حيبهم.  ذريتهذريتهوخطايا وخطايا  
  

33  ابن ابن --أن األب أعطى سلطان احلساب لإلبن أن األب أعطى سلطان احلساب لإلبن   يعتقد النصارىيعتقد النصارى

  فهو أوىل بمحاسبة اإلنسان، وسيكون يوم القيامة جالسا عن يمني الرب استعدادا لذلك.فهو أوىل بمحاسبة اإلنسان، وسيكون يوم القيامة جالسا عن يمني الرب استعدادا لذلك.  --اإلنساناإلنسان
  

44  الذين الذين --قساوستهم قساوستهم ذنوهبم وآثامهم أمام ذنوهبم وآثامهم أمام د النصارى أن اعرتافهم بد النصارى أن اعرتافهم بيعتقيعتق

  هو ما خيلصهم ويطهرهم منها ويسقط عنهم عقوبتها.هو ما خيلصهم ويطهرهم منها ويسقط عنهم عقوبتها.  --هلم املقدرة عىل مغفرة الذنوبهلم املقدرة عىل مغفرة الذنوب
  

إىل قسمني:إىل قسمني:  ، وينقسم، وينقسمالكتاب املقدسالكتاب املقدس  

11    للديانة املسيحية.للديانة املسيحية.  ، والتي تعد أصال، والتي تعد أصالوراةوراةــالتالت  ::وهووهو  

22    يوحنا، يوحنا، إنجيل إنجيل --، ويشتمل عىل األناجيل األربعة املعتربة عند النصارى، ويشتمل عىل األناجيل األربعة املعتربة عند النصارىاإلنجيلاإلنجيل  ::وهووهو

  سفرا.سفرا.  2727وتشكل وتشكل وتالمذهتم، وتالمذهتم،   --احلوارينياحلواريني--، ورسائل الرسل، ورسائل الرسل--لوقالوقاإنجيل إنجيل متى، متى، إنجيل إنجيل ، ، سسمرقمرقإنجيل إنجيل 
  

 :أهم فرق النصارى:أهم فرق النصارى  

  ااــــيدعى البابيدعى الباب  ااــههورئيسورئيس  ،،--الفاتيكانالفاتيكان--  يف رومايف روما  --الغربيةالغربية--  األماألمينتمون إىل الكنيسة ينتمون إىل الكنيسة    

..، وتعني كلمة كاثوليك: جامعة أو عاملية، وتعني كلمة كاثوليك: جامعة أو عاملية--احلرب األعظماحلرب األعظم--

 القسطنطينية القسطنطينية يف يف   ااــــالتي اختذت مقرا هلالتي اختذت مقرا هل  ،،--ةةــاليونانياليوناني––  ةةــالكنيسة الرشقيالكنيسة الرشقي  ينتمون إىلينتمون إىلوو  

  ..ومستقيمومستقيمأأصحيح صحيح ذكس: ذكس: ، وتعني كلمة أرثو، وتعني كلمة أرثوبعد انفصاهلا عن الكنيسة األمبعد انفصاهلا عن الكنيسة األموذلك وذلك   ،،ثم األسكندريةثم األسكندرية  --قديامقديام--

 يف القرن السادس عرش امليالدي، ) يف القرن السادس عرش امليالدي، مارتن لوثرمارتن لوثرالتي أسسها (التي أسسها (  الكنيسةالكنيسة  ينتمون إىلينتمون إىلوو (  

، وتعني كلمة بروتستانت: ، وتعني كلمة بروتستانت: الكنيسة الكاثوليكيةالكنيسة الكاثوليكيةكمحاولة إلصالح االنحرافات اخلطرية التي وقعت فيها كمحاولة إلصالح االنحرافات اخلطرية التي وقعت فيها 

  ..املحتجوناملحتجون



33





   :الديانة املنزلة من اهللا تعاىل عىل موسى الديانة املنزلة من اهللا تعاىل عىل موسى هي: هي العربيني املنحدرين العربيني املنحدرين ديانة ديانة ، وكتاهبا التوراة، وهي ، وكتاهبا التوراة، وهي

  ..املعروفني باألسباط من بني إرسائيلاملعروفني باألسباط من بني إرسائيل  من إبراهيم من إبراهيم 

   وسموا بذلك، وسموا بذلكأتباعهاأتباعها  »»  اليهوداليهود  ««سميت اليهودية بذلك نسبة إىل سميت اليهودية بذلك نسبة إىل ،::  

  ..ابن يعقوب ابن يعقوب   »»  هيوذاهيوذا  ««نسبة إىل نسبة إىل   --    

  ..156156  األعراف:األعراف: ::  M,  +   *-Lوهو التوبة، ومنه قول موسى وهو التوبة، ومنه قول موسى   »»  اهلوداهلود  ««نسبة إىل نسبة إىل   --    

  وهي املودة، ملودة بعضهم بعضا.وهي املودة، ملودة بعضهم بعضا.  »»  اهلوادةاهلوادة  ««نسبة إىل نسبة إىل   --    

  ألهنم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة.ألهنم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة.  --    
  




    ..وعبادة غري اهللاوعبادة غري اهللا  يف أصلها عقيدة التوحيد، ولكنهم مالوا عنها إىل الوثنيةيف أصلها عقيدة التوحيد، ولكنهم مالوا عنها إىل الوثنيةعقيدة اليهود عقيدة اليهود * *   

  ..، وقدسوا احلية لدهائها، وقدسوا احلية لدهائهاالكبشالكبشوواحلمل احلمل وو  العجلالعجل  عبدواعبدوا* *   

  ( خيطئ، ( خيطئ،   ، ثم وصفوه بصفات ال تليق به، ثم وصفوه بصفات ال تليق به»»  هيوههيوه  ««جعلوا هلم إالها خاصا هبم يطلق عليه إسم جعلوا هلم إالها خاصا هبم يطلق عليه إسم * *   

  س، متعصب...).س، متعصب...).ينام، يأمر بالرسقة، قاينام، يأمر بالرسقة، قا              

  زعموا أن عزير ابن اهللا، ألنه وجد توراة موسى بعد أن ضاعت، وأعاد بناء اهليكل.زعموا أن عزير ابن اهللا، ألنه وجد توراة موسى بعد أن ضاعت، وأعاد بناء اهليكل.* *   

  احلساب... احلساب... ال ال عقيدهتم املحرفة ال تتكلم عن اليوم اآلخر وال البعث وعقيدهتم املحرفة ال تتكلم عن اليوم اآلخر وال البعث و* *   

  ..--عقيدة شعب اهللا املختارعقيدة شعب اهللا املختار--  ادعوا أهنم أبناء اهللا وأحباؤه، وأنه لن يدخل اجلنة إال اليهودادعوا أهنم أبناء اهللا وأحباؤه، وأنه لن يدخل اجلنة إال اليهود* *   

  ..أم هيوديةأم هيودية  ولد منولد منإال من إال من انة اليهود خاصة هبم، فال ينسب إليها انة اليهود خاصة هبم، فال ينسب إليها ديدي* *   

  ..وروح اإلله هيوه، وبعض املواثيق..وروح اإلله هيوه، وبعض املواثيق..، ، اعتقادهم بتابوت العهد الذي حيوي ألواح رشيعتهماعتقادهم بتابوت العهد الذي حيوي ألواح رشيعتهم* *   
  

   وينقسم إىل قسمني:، وينقسم إىل قسمني:العهد القديمالعهد القديمأهم كتب اليهود أهم كتب اليهود ،  
  

11  :وتشتمل عىل مخسة أسفار، وهي:وتشتمل عىل مخسة أسفار، وهي  

  سفر التثنية.سفر التثنية.  --    سفر العدد سفر العدد   --    سفر الالويني سفر الالويني   --  سفر اخلروج  سفر اخلروج    --التكوين   التكوين     سفرسفر  --
  

22     ومنزلته لدى اليهود أهم من ومنزلته لدى اليهود أهم من   ،،تفسريات وإيضاحات للتوراة كتبها احلاخاماتتفسريات وإيضاحات للتوراة كتبها احلاخاماتوهو وهو

  ن: ن: و جزآو جزآوهوهمنزلة التوراة، منزلة التوراة، 

  ) بمعنى املعرفة أو الرشيعة املكررة.) بمعنى املعرفة أو الرشيعة املكررة.  ااــاملشناملشنويسمى ( ويسمى (   املتن:املتن:  --

  ) ومعناه اإلكامل.) ومعناه اإلكامل.  مجارامجاراسمى ( سمى ( ويوي  الرشح:الرشح:  --
  

      
  

  --نصوصهانصوصها--فقدت أصوهلا فقدت أصوهلا ، لكنها ، لكنها تدعو إىل التوحيدتدعو إىل التوحيد  سامويةساموية  تتاليهودية والنرصانية يف أصلها ديانااليهودية والنرصانية يف أصلها ديانا

لذلك ال جيوز لذلك ال جيوز وو، ، تتبطلبطلوأوأة، ثم نسخت باإلسالم ة، ثم نسخت باإلسالم ــات وثنيات وثنيــ، حتى أضحت ديان، حتى أضحت ديانوحرفتوحرفت  غريت وبدلتغريت وبدلتوو

?  @  M  J  I  H  G  F  E  D  C    B  Aوال تقبل من صاحبها، قال تعاىل: وال تقبل من صاحبها، قال تعاىل: التدين هبا التدين هبا 

KL :8585  آل عمران:آل عمران..  

  



  

      
  

  ني:ني:يف صورتيف صورت  هباهبا  تهتهعالقعالق  يمكن إمجاليمكن إمجالوو

11تكاملتكاملجتديد وجتديد وهي عالقة تصديق وتأييد وهي عالقة تصديق وتأييد ووو..  

22  ا األصلية، ا األصلية، ــتصديق ملا تبقى من أجزائهتصديق ملا تبقى من أجزائههي عالقـة هي عالقـة وو

M  Rوتصحيح ملا طرأ عليها من حتريف وتغيري وتبديل، وردها إىل أصوهلا. قال تعاىل: وتصحيح ملا طرأ عليها من حتريف وتغيري وتبديل، وردها إىل أصوهلا. قال تعاىل:     Q     P   O

  [Z    Y  X  W  V  U  T  SL :4848  املائدة:املائدة..  
  

الدة اخلامتة إىل البرشية مجعاء اتسمت ترشيعاهتا باملرونة الدة اخلامتة إىل البرشية مجعاء اتسمت ترشيعاهتا باملرونة وملا كانت رسالة االسالم هي الرسالة اخلوملا كانت رسالة االسالم هي الرسالة اخل* * 

  . . والتطور لتتناسب مع متغريات الزمان واملكان يف حياة الناسوالتطور لتتناسب مع متغريات الزمان واملكان يف حياة الناس
  

    
  ..]]  5959  [[تقويم صفحة: تقويم صفحة: حل حل   --

  


  



mm


  

  »»  ععاا  ««..  
  

  
  

  ..األحكام الرشعيةاألحكام الرشعية  منهامنهاتستنبط تستنبط األدلة التي األدلة التي   ::ييههمصادر الترشيع مصادر الترشيع 

  ::نوعاننوعان  وهيوهي

11  لقياس.لقياس.وهي الكتاب والسنة واإلمجاع واوهي الكتاب والسنة واإلمجاع وا  

22    ةةــــاملصلحة املرسلاملصلحة املرسل  ومنهاومنها  ......  
  

  
  

II  
  

  
:لإلمجاع يف اللغة معنيان:لإلمجاع يف اللغة معنيان  

 ..ققااــــــــــــــاالتفاالتف  --         .العزم والتصميم عىل اليشءالعزم والتصميم عىل اليشء  --

  :بعد وفاته عىل بعد وفاته عىل   ̂^اتفاق مجيع جمتهدي عرص من العصور من أمة حممد اتفاق مجيع جمتهدي عرص من العصور من أمة حممد   هو:هو  

  ..حكم رشعيحكم رشعي                                                              

  
  

  ..به، وحترم خمالفتهبه، وحترم خمالفته  والعملوالعملكان دليال رشعيا قطعيا، جيب اتباعه كان دليال رشعيا قطعيا، جيب اتباعه   --َل َل َص َص وَح وَح   مَّ مَّ تَ تَ --اإلمجاع متى انعقد اإلمجاع متى انعقد 

  اإلمجاع بام ييل:اإلمجاع بام ييل:  --مرشوعيةمرشوعية--  يةيةوقد استدل العلامء عىل حجوقد استدل العلامء عىل حج

    

<   ?  @  M  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  قوله تعاىل:قوله تعاىل:

R   Q  PO  N  S  L :115النساء. 

وجعل خمالفتهم كمخالفة وجعل خمالفتهم كمخالفة   ون،ون،املؤمناملؤمنما أمجع عليه ما أمجع عليه أن اهللا تعاىل أوجب اتباع أن اهللا تعاىل أوجب اتباع   ::ووجه االستدالل باآليةووجه االستدالل باآلية

  الوعيد بالنار.الوعيد بالنار.تستوجب تستوجب  ̂ ̂  الرسولالرسول

    
َتِمعُ   َال َال   ««: : قالقال  ̂^عن رسول اهللا عن رسول اهللا   رواه أنس بن مالك رواه أنس بن مالك   ماما  -- َتِمعُ َجتْ تِي  َجتْ تِيُأمَّ   . . أخرجه الدواليب  »»  َضَالَلةٍ َضَالَلةٍ   َعَىل َعَىل   ُأمَّ

  اهللاَِّاهللاَِّ  ِعنَْد ِعنَْد   َفُهوَ َفُهوَ   َحَسنًاَحَسنًا  املُْْسلُِمونَ املُْْسلُِمونَ   َرَأىَرَأى  َفَام َفَام   ««: : قالقال  ̂^عن الرسول عن الرسول     عبد اهللا بن مسعودعبد اهللا بن مسعودرواه رواه   وماوما  --

  ..أمحدرواه   »»  َحَسنٌ َحَسنٌ 

َامَعةَ   َفاَرَق َفاَرَق   َمنْ َمنْ   ««: : قالقال  ̂^عن الرسول عن الرسول   رواه عبد اهللا بن عباس رواه عبد اهللا بن عباس   وماوما  -- َامَعةَ اْجلَ ا،  اْجلَ ا،ِشْربً   َفِميَتةٌ َفِميَتةٌ   َفَامَت،َفَامَت،  ِشْربً

  ..متفق عليه  »»  َجاِهلِيَّةٌ َجاِهلِيَّةٌ 

  ماما  يكونيكونوبالتايل وبالتايل   ،،األمة عن اخلطأاألمة عن اخلطأ  بني عصمةبني عصمة  ̂^ن النبي ن النبي أأ  ::ووجه االستدالل هبذه األحاديثووجه االستدالل هبذه األحاديث

  ..وحترم خمالفتهوحترم خمالفته  األخذ بهاألخذ به، جيب ، جيب جتمعت عليه صواباجتمعت عليه صوابااا



  
  

  ذهب العلامء إىل أن اإلمجاع عىل قسمني:ذهب العلامء إىل أن اإلمجاع عىل قسمني:

  اإلمجــاع السكويت.اإلمجــاع السكويت.  --اإلمجــاع الرصيح.                اإلمجــاع الرصيح.                  --
  

11  يه رصاحةيه رصاحةبإبداء كل منهم رأبإبداء كل منهم رأ  ،،وهو أن يتفق جمتهدوا العرص عىل حكم واقعةوهو أن يتفق جمتهدوا العرص عىل حكم واقعة  

  قوال أو فعال.قوال أو فعال.
  

  باتفاق مجاهري الفقهاء.باتفاق مجاهري الفقهاء.  ةةقطعيقطعيرشعية رشعية ا اإلمجاع حجة ا اإلمجاع حجة وهذوهذ  
    

22     عينةعينةمموهو أن يبدي بعض جمتهدي العرص رأهيم رصاحة يف واقعة وهو أن يبدي بعض جمتهدي العرص رأهيم رصاحة يف واقعة،،  

  عن إبداء رأهيم فيها باملوافقة أو املخالفة.عن إبداء رأهيم فيها باملوافقة أو املخالفة.  --بعد علمهمبعد علمهم--ويسكت الباقي ويسكت الباقي 
  

   : :ييل:ييل:  وهذا اإلمجاع خمتلف يف حجيته كاموهذا اإلمجاع خمتلف يف حجيته كام  

  طلقا.طلقا.أنه ليس بحجة مأنه ليس بحجة م  

  ليتيقن من انتفاء املعارضة.ليتيقن من انتفاء املعارضة.  ،،أنه حجة برشط انقراض العرصأنه حجة برشط انقراض العرص  

   دليل ظني.دليل ظني.ووحجة حجة ولكنه ولكنه   ،،إمجاعإمجاعأنه أنه  
  

  
  

  أم واألم حيرم نكاحها.أم واألم حيرم نكاحها.  اا، ألهن، ألهناإلمجاع عىل حتريم الزواج باجلدةاإلمجاع عىل حتريم الزواج باجلدة  --11

  إمجاع الصحابة عىل توريث اجلدة السدس.إمجاع الصحابة عىل توريث اجلدة السدس.  --22

  مصحف واحد.مصحف واحد.  إمجاع الصحابة عىل مجع القرآن يفإمجاع الصحابة عىل مجع القرآن يف  --33

  ..علامء هذا العرص عىل حتريم املخدرات والتدخنيعلامء هذا العرص عىل حتريم املخدرات والتدخنيإمجاع إمجاع   --44
  

  

  

  

  



mm




  »»  سساا  ««..  
  

IIII  
  



  
يف اللغة معنيان:يف اللغة معنيان:  للقياسللقياس  

 ..املســـــاواةاملســـــاواة  ––.         التقديــــــرالتقديــــــر  --

  :مساواة أمر ألمر آخر يف احلكم الثابت له الشرتاكهام يف علة احلكم.مساواة أمر ألمر آخر يف احلكم الثابت له الشرتاكهام يف علة احلكم.  هو:هو    
                                                      

  
  ،،، واستنباط األحكام الرشعية بواسطته، واستنباط األحكام الرشعية بواسطتهبالقياسبالقياساتفق مجهور العلامء عىل مرشوعية االحتجاج اتفق مجهور العلامء عىل مرشوعية االحتجاج 

  ووجوب العمل به. ووجوب العمل به. 

  ييل:ييل:  القياس بامالقياس بام  --مرشوعيةمرشوعية--  ولقد استدل العلامء عىل حجيةولقد استدل العلامء عىل حجية
  

    
  

 .2:احلرش M      ´  ³  ²L قوله تعاىل:قوله تعاىل:

والقياس والقياس   ،،ار واالستفادة من األمثال املرضوبةار واالستفادة من األمثال املرضوبةــىل أمرنا باالعتبىل أمرنا باالعتبأن اهللا تعاأن اهللا تعا  ::ووجه االستدالل باآليةووجه االستدالل باآلية

..نوع من االعتبارنوع من االعتبار


    
  

  َأْدَرَكْتهُ َأْدَرَكْتهُ   َقْد َقْد   َأِيب َأِيب   إِنَّ إِنَّ   ««وقالت له: وقالت له:   ̂^جاءت إىل الرسول جاءت إىل الرسول   خثعميةخثعمية: أن امرأة : أن امرأة ابن عباس ابن عباس   رواهرواه  ماما

جِّ   َفِريَضةُ َفِريَضةُ  جِّ اْحلَ ، ، مْ مْ عَ عَ قالت: نَ قالت: نَ     َذلَِك؟َذلَِك؟  َينَْفُعهُ َينَْفُعهُ   َأَكانَ َأَكانَ   َفَقَضْيتِيهِ َفَقَضْيتِيهِ   َدْينٌ َدْينٌ   َأبِيِك َأبِيِك   َعَىل َعَىل   َكانَ َكانَ   َلوْ َلوْ  َأَرَأْيِت َأَرَأْيِت فقال هلا: فقال هلا:   ؟؟َعنْهُ َعنْهُ   َأَفَأُحجُّ َأَفَأُحجُّ ، ، اْحلَ

  ..رواه مالك  »»  اءِ اءِ َض َض بالقَ بالقَ   َأَحقُّ َأَحقُّ   اهللاَِّاهللاَِّ  َفَدْينُ َفَدْينُ قال: قال: 

  عىل جواز عىل جواز استخدم القياس، فقاس جواز احلج عن امليت استخدم القياس، فقاس جواز احلج عن امليت  ̂ ̂  أن النبيأن النبي  ووجه االستدالل باحلديث:ووجه االستدالل باحلديث:

    قضاء ديونه.قضاء ديونه.
  




عىل حجيته، عىل حجيته،   يليلذلك دلذلك دليف يف ومن غري نكري بينهم، وومن غري نكري بينهم، و  ،،بالقياس يف وقائع كثريةبالقياس يف وقائع كثرية  الصحابة الصحابة   عملعمل  لقدلقد

  ومن ذلك:ومن ذلك:
  

اعرف اعرف   ««يقول فيه: يقول فيه:   أنه أرسل خطابا أليب موسى األشعري أنه أرسل خطابا أليب موسى األشعري   روي عن عمر بن اخلطاب روي عن عمر بن اخلطاب   ماما  --

  هو دليل ظاهر عىل أمره بالقياس.هو دليل ظاهر عىل أمره بالقياس.وو. . »»  األشباه واألمثال، وقس األمور برأيكاألشباه واألمثال، وقس األمور برأيك
  

ردا عىل زيد ردا عىل زيد   وقالوقال  ،،بن يف حجب اإلخوةبن يف حجب اإلخوةاإلاإلابن ابن أنه قاس اجلد عىل أنه قاس اجلد عىل   روي عن ابن عباس روي عن ابن عباس   وماوما  --

  ..»»  وال جيعل أبا األب أباوال جيعل أبا األب أبا  ،،بن ابنابن ابناابن اإلابن اإل  جيعلجيعل  ««  ::  بن ثابتبن ثابت



  
  

::وهيوهي  ،،أربعة أركانأربعة أركان  يتضح أن لهيتضح أن له  للقياسللقياسمن تعريفنا من تعريفنا 


  ..ةةــــــــــالعلالعل  --            ممــــــاحلكاحلك  --            الفرع (املقيس)الفرع (املقيس)  --        األصل (املقيس عليه)  األصل (املقيس عليه)    --
  

11   ههيشرتط فييشرتط فيوو  ..ورد النص بحكمهورد النص بحكمه  ماماوهو وهو::  

    ثابتا بنص الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع.ثابتا بنص الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع.  يكونيكونأن أن   --
  

22   مامل يرد نص بحكمه، ويراد أن يكون له حكم األصل.مامل يرد نص بحكمه، ويراد أن يكون له حكم األصل.وهو وهو    

  ويشرتط فيه:ويشرتط فيه:

  .  .  أو اإلمجاعأو اإلمجاع  ب أو السنةب أو السنةأن ال يكون منصوصا عليه يف الكتاأن ال يكون منصوصا عليه يف الكتا  --

  متوفرة فيه.متوفرة فيه.  األصلاألصلعلة علة   تكونتكونأن  أن    --
  

33   صل، ويراد تعديته للفرعصل، ويراد تعديته للفرعلأللأل  الثابتالثابتاحلكم الرشعي احلكم الرشعي وهو وهو . .  

  ويشرتط فيه:ويشرتط فيه:

  . . بنص الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاعبنص الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاعثابتا ثابتا   ،،عملياعمليا  حكام رشعياحكام رشعيا  يكونيكونأن أن   --

  معقول املعنى.      معقول املعنى.        يكونيكونأن أن   --

  ..باألصلباألصلخمتصا خمتصا   يكونيكونأن ال أن ال   --

  ..حكم الفرع مساويا حلكم األصلحكم الفرع مساويا حلكم األصل  يكونيكونأن أن   --
  

44  والذي من أجله والذي من أجله   والفرع،والفرع،  األصلاألصل  املشرتك بنياملشرتك بنيالوصف الوصف   ييههوو  

  ::هاهاويشرتط فيويشرتط في  ..األصلاألصل  رشع احلكم يفرشع احلكم يف

    ..ا ظاهراا ظاهراــــــــأن تكون وصفأن تكون وصف  --

    ..ااــأن تكون وصفا منضبطأن تكون وصفا منضبط  --

    ..أن تكون وصفا مناسبا للحكمأن تكون وصفا مناسبا للحكم  --

  ..ااــــــأن تكون وصفا متعديأن تكون وصفا متعدي  --
  

  


  ..وزوال العقلوزوال العقل  اإلسكاراإلسكار  علةعلة  الشرتاكهام يفالشرتاكهام يف  ،،اخلمراخلمرحتريم حتريم عىل عىل قياسا قياسا   املخدراتاملخدرات  حتريمحتريم  --11

  ..األذيةاألذية  علةعلة  الشرتاكهام يفالشرتاكهام يف، ، التأفف عليهامالتأفف عليهامحتريم حتريم عىل عىل   قياساقياسا  سب الوالدين ورضهبامسب الوالدين ورضهبامحتريم حتريم   --22

  الشرتاكهام الشرتاكهام   ،،لك الوقتلك الوقتالبيع يف ذالبيع يف ذحتريم حتريم عىل عىل   قياساقياسا  صالة اجلمعةصالة اجلمعة  أثناءأثناءعقد الزواج عقد الزواج حتريم حتريم   --33

  ..اجلمعةاجلمعة  عن صالةعن صالةواإللتهاء واإللتهاء االنشغال االنشغال   علةعلة  يفيف          

    الغريالغري  مالمالاالعتداء عىل االعتداء عىل   علةعلة  الشرتاكهام يفالشرتاكهام يف، ، أكل مالهأكل مالهحتريم حتريم عىل عىل قياسا قياسا   إتالف مال اليتيمإتالف مال اليتيمحتريم حتريم   --44

  ..بغري وجه حقبغري وجه حق          
  

  

  

  



mm




  »»  ا اا ا  ««..  
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 .املنفعةاملنفعة، وهي ، وهي : ضد املفسدة: ضد املفسدةاملصلحةاملصلحة  --          

 .قةقةاملطلاملطلهي هي وو، ، دةدةــــضد املقيضد املقي  املرسلــة:املرسلــة:  --        
 

  بناء عىل مصلحة ال دليلبناء عىل مصلحة ال دليل  ،،واقعة ال نص فيها وال إمجاعواقعة ال نص فيها وال إمجاعاستنباط احلكم يف استنباط احلكم يف   ::ييهه  

  ..من الشارع عىل إعتبارها وال عىل إلغائهامن الشارع عىل إعتبارها وال عىل إلغائها                                                                      
  

  
  

ن أمور العبادة سبيلها ن أمور العبادة سبيلها إتفق العلامء عىل أن العبادات الجيري فيها العمل باملصالح املرسلة، ألإتفق العلامء عىل أن العبادات الجيري فيها العمل باملصالح املرسلة، أل  **

  التوقيف فال جمال فيها لالجتهاد والرأي.التوقيف فال جمال فيها لالجتهاد والرأي.
  

  

يعمل به يف يعمل به يف ودليل مستقل ودليل مستقل ، ، فيهافيها  أن املصلحة املرسلة حجة رشعيةأن املصلحة املرسلة حجة رشعيةيرون يرون املالكية املالكية أما املعامالت فأما املعامالت ف  **

  وقد استندوا يف ذلك إىل ماييل:وقد استندوا يف ذلك إىل ماييل:، ، باهباباهبا
  

  

الغرض الغرض وهذا وهذا ملرسلة يتفق ملرسلة يتفق األخذ باملصالح ااألخذ باملصالح اووُوضعت إال لتحقيق مصالح العباد، ُوضعت إال لتحقيق مصالح العباد،   أن الرشيعة ماأن الرشيعة ما  --11

..الرشيعةالرشيعة  الذي جاءت من أجلهالذي جاءت من أجله

ولو مل يعمل ولو مل يعمل تتغري باختالف الظروف واألحوال واألزمان، تتغري باختالف الظروف واألحوال واألزمان، تتجدد وتتجدد وأن مصالح الناس أن مصالح الناس   --22

  ..همهمباملصلحة املرسلة لتعطلت مصاحلباملصلحة املرسلة لتعطلت مصاحل

ناء األحكام فيام ناء األحكام فيام ببيف يف   املرسلةاملرسلة  املصلحةاملصلحة  أعملواأعملواأن املجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم أن املجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم   --33

      ......وقتل اجلامعة بالواحدوقتل اجلامعة بالواحد،  ،  إختاذ السجونإختاذ السجونمجع املصحف، ومجع املصحف، و  ومن ذلك:ومن ذلك:  ،،حجيتهاحجيتهاا يدل عىل ا يدل عىل ، مم، ممالنص فيهالنص فيه
  

  
  

ال بد من توافرها يف املصلحة املرسلة إلمكان اإلستناد إليها واإلعتامد عليها، ال بد من توافرها يف املصلحة املرسلة إلمكان اإلستناد إليها واإلعتامد عليها،   رشوطرشوطذكر املالكية ذكر املالكية 

  ::وهذه الرشوط هيوهذه الرشوط هي
  


11--  اادليال من أدلتهدليال من أدلته  ووأأ  اا، غري خمالفة ألصل من أصوهل، غري خمالفة ألصل من أصوهل..  

22--    ةةــوليست مصلحة شخصيوليست مصلحة شخصي..  

33--    
  




  ه ه ــة حفظة حفظــه من مصلحه من مصلحــا فيا فيــــململ  ،،عىل مجع القرآنعىل مجع القرآن  إتفاق الصحابة يف عهد أيب بكر الصديق إتفاق الصحابة يف عهد أيب بكر الصديق   --11

  .ودفع التنازع فيه، ومن ذلك أيضا تدوين السنة يف مؤلفات ومصنفاتودفع التنازع فيه، ومن ذلك أيضا تدوين السنة يف مؤلفات ومصنفات            



  ظ ظ ــة حفة حفــا من مصلحا من مصلحــا فيها فيهــــململ  ،،ةةــة املدنية املدنيــلح احلاللح احلالاادى مصدى مصــوع لوع لــود الزواج والبيود الزواج والبيــتسجيل عقتسجيل عق  --22

  حقوق األزواج واملتبايعني.حقوق األزواج واملتبايعني.            

  حة حفظ النفوس واألموال.حة حفظ النفوس واألموال.ملصلملصل  ،،وضع قواعد خاصة للمرور يف الطرقات العامةوضع قواعد خاصة للمرور يف الطرقات العامة  --33

  ..حد، حلاميتهم ومتييزهم عن غريهمحد، حلاميتهم ومتييزهم عن غريهمووممإلزام اجلنود وأصحاب املهن والصنائع بارتداء لباس إلزام اجلنود وأصحاب املهن والصنائع بارتداء لباس   --44
  

  
  ..]]  6666  [[حل تقويم صفحة: حل تقويم صفحة:   --
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_  `  M    f  e  d   c  b  a  ::ه، قال تعاىله، قال تعاىلــلقد احرتم اإلسالم اإلنسان وكرمه وفضللقد احرتم اإلسالم اإلنسان وكرمه وفضل

 o  n  m  l   k  j  i  h  gp  L :يتحققيتحقق  وهذا التكريم الوهذا التكريم ال  ..7070  اإلرساء:اإلرساء  

رعاية وكفالة حقوقه التي فطره اهللا عليها وجعل صالحه فيها، فإذا ضيعت هذه احلقوق رعاية وكفالة حقوقه التي فطره اهللا عليها وجعل صالحه فيها، فإذا ضيعت هذه احلقوق من خالل من خالل إال إال 

  ..ذهبت كرامته وأهدرت معها إنسانيتهذهبت كرامته وأهدرت معها إنسانيته
  

    
--الزمالزمــالواجب الالواجب الووال شك، ال شك، ــالثابت بالثابت ب  هوهووو  الباطل،الباطل،ضد ضد حق، حق،   ج.ج.  ::حقوقحقوق..    

 َّاليشء أي وجب.اليشء أي وجب.  َحقَّ َحقَّ   وو، ، ااــاألمر أي صار ثابتاألمر أي صار ثابت  يقال: َحقَّ يقال: َحق  

--أحد أفراد اجلنس البرشيأحد أفراد اجلنس البرشي  ::اإلنساناإلنسان..  

  وحتفظ كرامتهوحتفظ كرامته  تقيم شخصيتهتقيم شخصيته، والتي ، والتي رشعارشعا  لإلنسانلإلنسانالثابتة الثابتة وو  الواجبةالواجبة  املصالحاملصالح  ::هيهي..  
                                                      

      
  

وأحاطها بضامنات كافية وأحاطها بضامنات كافية   ،،رشع اإلسالم منذ أربعة عرش قرنا حقوق اإلنسان يف شمول وعمقرشع اإلسالم منذ أربعة عرش قرنا حقوق اإلنسان يف شمول وعمقلقد لقد 

  محايتها، ومن أهم هذه احلقوق:محايتها، ومن أهم هذه احلقوق:لتحقيقها ولتحقيقها و
  

11  احلقاحلق  ال جيوز ألحد أن يسلبه هذاال جيوز ألحد أن يسلبه هذا  ،،هو أول وأقدس حق لإلنسان يف اإلسالمهو أول وأقدس حق لإلنسان يف اإلسالموو  

ضد ضد   ةةاإلعتداء عليه جريماإلعتداء عليه جريمالقرآن الكريم القرآن الكريم   دَّ دَّ ، وقد عَ ، وقد عَ باإلنتحارباإلنتحار  ال حيق له التنازل عنهال حيق له التنازل عنهكام كام ، ، ولو كان جنيناولو كان جنينا  ههــبقتلبقتل

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,   -  .  /  M  0  قال تعاىل:قال تعاىل:  ،،ااــاإلنسانية مجيعاإلنسانية مجيع

<;   :  9  8  7  6  5  4   3  2  1L ومن ترشيعات ومن ترشيعات   ..3232  ائدة:ائدة:ــاملامل

  ..ارةارةــالقصاص والديـة والكفالقصاص والديـة والكف  --بعد حتريم االعتداء عليهبعد حتريم االعتداء عليه--ق ق احلاحلهذا هذا   إلسالم للحفاظ عىلإلسالم للحفاظ عىلاا
  

22   ومشيئتهومشيئتهاإلباحة التي متكن اإلنسان من الفعل املعرب عن إرادته اإلباحة التي متكن اإلنسان من الفعل املعرب عن إرادته احلرية هي احلرية هي ، ،

هذا هذا نازل عن نازل عن كام حرم عليه التكام حرم عليه الت، ، ههه وإذالله وإذاللواستغاللواستغالل  اسرتقاقهاسرتقاقهومنع ومنع   ،،كفل لإلنسان حق احلريةكفل لإلنسان حق احلرية  فاإلسالم قدفاإلسالم قد

  ..»»  متى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارامتى استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا  ««: : قال عمر بن اخلطاب قال عمر بن اخلطاب   ..احلقاحلق
  

33  ويعيش حياة ويعيش حياة   ،،مالهمالهوووعرضه وعرضه   وأهلهوأهله  يف أن يأمن عىل نفسهيف أن يأمن عىل نفسهاإلنسان اإلنسان حق حق   وهووهو

فحق اإلنسان يف األمن املادي واملعنوي موضع رعاية اإلسالم واحرتامه، ولذلك فحق اإلنسان يف األمن املادي واملعنوي موضع رعاية اإلسالم واحرتامه، ولذلك   ..ههالِ الِ َح َح رْ رْ وتِ وتِ   هِ هِ لِّ لِّ يف حِ يف حِ   هنيئةهنيئة

          ،،أو قتالأو قتال  سواء كان هذا العمل ترهيبا أو اعتقاال أو تعذيباسواء كان هذا العمل ترهيبا أو اعتقاال أو تعذيبا  بدون وجه حقبدون وجه حق  ههحرم كل عمل فيه اعتداء عليحرم كل عمل فيه اعتداء علي

 َوَماُلهُ َوَماُلهُ   َدُمهُ َدُمهُ   َحَرامٌ َحَرامٌ   مِ مِ املُْْسلِ املُْْسلِ   َعَىل َعَىل   املُْْسلِمِ املُْْسلِمِ  ُكلُّ ُكلُّ   ««ويف احلديث: ويف احلديث:   ......أو اعتداء عىل املالأو اعتداء عىل املال  ،،أو طعنا يف العرضأو طعنا يف العرضأو إهانة أو إهانة 
  ..والتعزيراتوالتعزيرات  احلدوداحلدودالقصاص والقصاص وومن ترشيعات اإلسالم للحفاظ عىل هذا احلق ومن ترشيعات اإلسالم للحفاظ عىل هذا احلق   رواه مسلم.رواه مسلم.  »»  َوِعْرُضهُ َوِعْرُضهُ 

  

  

  



  

44 التنقل يف أرض اهللا الواسعةالتنقل يف أرض اهللا الواسعة  يفيف  اإلسالم لإلنسان حقهاإلسالم لإلنسان حقه  كفلهاكفلهامن احلقوق التي من احلقوق التي  

وقد اعترب اإلسالم وقد اعترب اإلسالم وصيانة حلريته، وصيانة حلريته،   ،،ههمحاية حلياتمحاية حلياتوو  ،،الدينية والدنيويةالدينية والدنيوية  ملصاحلهملصاحلهحتقيقا حتقيقا   واختاذ موطن آخرواختاذ موطن آخر

M  U  T   S  R  Q  P تعاىل: تعاىل: اهللا اهللا ظلام، قال ظلام، قال   --ملن يعاين القهر يف وطنهملن يعاين القهر يف وطنه--التقصري يف هذا احلق التقصري يف هذا احلق 

hg  f  e  d  c  b  a  ̀    _̂   ]  \  [  Z  YX  W  V  L :9797  النساء:النساء..  
  

55  حقه يفحقه يف  --غري املسلمغري املسلم--  سانسانومن احلقوق التي صاهنا اإلسالم أيضا لإلنومن احلقوق التي صاهنا اإلسالم أيضا لإلن  

  ..256256  البقرة:البقرة: MÕÔ Ó Ò ÑL  ::ة هية هييف ذلك قاعدة عاميف ذلك قاعدة عام  مؤسسامؤسسا  ،،واختيار الدينواختيار الدين  اإلعتقاداإلعتقادحرية حرية 

بكل بكل   عباداهتمعباداهتمطقوس طقوس دينهم ودينهم و  غري املسلمني أن يامرسوا شعائرغري املسلمني أن يامرسوا شعائرلل  اإلسالم جيوزاإلسالم جيوزدولة دولة ففي كنف ففي كنف   

 برشط مراعاة النظام العام للمجتمع اإلسالمي.برشط مراعاة النظام العام للمجتمع اإلسالمي.  ، ولكن، ولكنةةــحريحري
  

66   ونلمح هذا احلق جليا يف اإلسالم من خالل حثه عىل التفكري ونلمح هذا احلق جليا يف اإلسالم من خالل حثه عىل التفكري

  عن تعطيلعن تعطيلكام نجده ينهى كام نجده ينهى ، ، لتحقيق مصاحله املختلفةلتحقيق مصاحله املختلفة  بكل حرية ويف شتى املجاالتبكل حرية ويف شتى املجاالت  إعامل العقلإعامل العقلوالتدبر ووالتدبر و

  ......ههــــوإلغائوإلغائ  العقلالعقل

  لهلهفقد وضع فقد وضع بحرية بحرية   ومع أن اإلسالم فتح املجال واسعا أمام اإلنسان للتفكري والتعبري عن رأيهومع أن اإلسالم فتح املجال واسعا أمام اإلنسان للتفكري والتعبري عن رأيه

  ومقومات األمة، وأعراض الناس.ومقومات األمة، وأعراض الناس.  ،،بتجاوزها وتعدهيا كاملساس بمقدسات اإلسالمبتجاوزها وتعدهيا كاملساس بمقدسات اإلسالم  لهلهال يسمح ال يسمح   حدوداحدودا
  

77   ههأمرأمرويكفي لتقرير هذا احلق أن أول ما نزل من القرآن الكريم ويكفي لتقرير هذا احلق أن أول ما نزل من القرآن الكريم     لرسوله لرسوله

لإلنسان حقه يف لإلنسان حقه يف قد حفظ قد حفظ   اإلسالم اإلسالم فف  ،،11  العلق:العلق: MO  N  M  L  K  L قال تعاىل: قال تعاىل: أن يقرأ أن يقرأ  ̂ ̂  حممدحممدالكريم الكريم 

  ..، ويتخلص من جهله، ويتخلص من جهلهيطلبه حتى ينفع نفسه وجمتمعهيطلبه حتى ينفع نفسه وجمتمعهالعلم وأوجب عليه أن العلم وأوجب عليه أن 
 

    
  ..]]  7676  [[حل تقويم صفحة: حل تقويم صفحة:   --

  



  
  



mm

  

  

    
  

  ::لقد نظر اإلسالم إىل العمللقد نظر اإلسالم إىل العمل

11فمجد العمل ورفع قيمتهفمجد العمل ورفع قيمته..  

22    فىل، فالَيُد العليا هَي املُنفقة،   اْليُد الُعليااْليُد الُعليا  ««  :̂:̂  قالقال فىل، فالَيُد العليا هَي املُنفقة، خٌري مَن الَيِد السُّ خٌري مَن الَيِد السُّ

فىل هي السائلةُ  فىل هي السائلةُ والسُّ     ..رواه البخاريرواه البخاري  »»  والسُّ

33 قال قال : :M     =  <  ;  :  9  8   @  ?  >

A  L :وقال، وقال1010  اجلمعة:اجلمعة ،     :أيضا: أيضاM °  ±  ²  ³  ´   µ  ¶L  :105105التوبة: التوبة..  

44 قرن بنية صاحلةقرن بنية صاحلةإذا إذا..  

55    ابن ابن   أخرجهأخرجه  »»  من عمل يديه أمسى مغفورا لهمن عمل يديه أمسى مغفورا له  اال� اال� من أمسى كَ من أمسى كَ   ««: : ^̂  قالقال

  ..سطسطيف األويف األو  والطرباينوالطرباين  يف املصنفيف املصنف  أيب شيبةأيب شيبة

66  َرافِِع ْبِن َخِديٍج َرافِِع ْبِن َخِديٍج   ننعع  َقاَل َقاَل   ؟؟َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب َيا َرُسوَل اهللاَِّ َيا َرُسوَل اهللاَِّ : ِقيَل: : ِقيَل: الالقق» :» :  

ُجِل بَِيِدهِ  ُجِل بَِيِدهِ َعَمُل الرَّ ورٍ   ،،َعَمُل الرَّ ورٍ َوُكلُّ َبْيٍع َمْربُ ..أمحدأمحدرواه رواه » »   َوُكلُّ َبْيٍع َمْربُ

77     عن كعب بن ُعجرة عن كعب بن ُعجرة  :رجٌل، فرأى رجٌل، فرأى   ̂^مرَّ عىل النبيِّ مرَّ عىل النبيِّ   قال:قال

فقال رسوُل اهللا فقال رسوُل اهللا   ! لْو كاَن هذا يف سبيِل اهللا؟! لْو كاَن هذا يف سبيِل اهللا؟يا رسوَل اهللايا رسوَل اهللا  ، فقالوا:، فقالوا:ِمْن َجَلِده ونشاطِهِ ِمْن َجَلِده ونشاطِهِ   ̂^أصَحاُب رسول اهللا أصَحاُب رسول اهللا 

إْن كاَن خرج َيْسعى عىل َوَلِده صغارًا فهو يف سبيل اهللا، وإْن كان خرَج يْسعى عىل أبويِن َشْيَخِني إْن كاَن خرج َيْسعى عىل َوَلِده صغارًا فهو يف سبيل اهللا، وإْن كان خرَج يْسعى عىل أبويِن َشْيَخِني   ««  ::̂^

ها فهو يف سبيِل اهللا، وإْن كان خرَج َيْسعى رياًء كبَرييِن فهو يف سبيِل اهللا، وإْن كان َخرج َيْسعى عىل نْفِسه يَ كبَرييِن فهو يف سبيِل اهللا، وإْن كان َخرج َيْسعى عىل نْفِسه يَ  ها فهو يف سبيِل اهللا، وإْن كان خرَج َيْسعى رياًء َعفُّ َعفُّ

  ..سطسطيف األويف األو  الطرباينالطرباين  أخرجهأخرجه  »»  وُمفاَخرًة فهو يف سبيِل الشيطانِ وُمفاَخرًة فهو يف سبيِل الشيطانِ 
  

  
    

  ::يمكن إمجال احلقوق التي منحها اإلسالم للعامل فيام ييليمكن إمجال احلقوق التي منحها اإلسالم للعامل فيام ييل
  

11 ويكتسب من الطرق املرشوعة ما يشاء، ويكتسب من الطرق املرشوعة ما يشاء،   عملعمليياحلق يف أن احلق يف أن   لإلنسانلإلنسانكفل كفل فاإلسالم قد فاإلسالم قد

هذا احلق وإتاحته هذا احلق وإتاحته   توفريتوفري  عىلعىل  حترص قدر اإلمكانحترص قدر اإلمكانأن أن   الدولةالدولةعىل عىل وو، ، وله احلق يف اختيار العمل املناسب لهوله احلق يف اختيار العمل املناسب له

  . . للقادرين عليه من خالل فتح مناصب للشغلللقادرين عليه من خالل فتح مناصب للشغل
  

22   امل امل أن يوىف كل عأن يوىف كل عيف األجر، وحث عىل يف األجر، وحث عىل   حقهحقه  للعاملللعاملفاإلسالم قد حفظ فاإلسالم قد حفظ

\  [  ̂   _  `  M  h  g   f   e  d  c   b  a تعاىل: تعاىل: اهللا اهللا ه، قال ه، قال ــعملعمل  ءءجزاجزا

 jiL :وذكر منهموذكر منهم--  اْلِقَياَمةِ اْلِقَياَمةِ   َيْومَ َيْومَ   َخْصُمُهمْ َخْصُمُهمْ   َأَناَأَنا  ةٌ ةٌ ــَثَالثَ َثَالثَ   ::َتَعاَىل َتَعاَىل   اهللاَُّ اهللاَُّ   َقاَل َقاَل   ««، ويف احلديث القديس: ، ويف احلديث القديس: 2525  القصص:القصص--  

ْ   ِمنْهُ ِمنْهُ   َفاْستَْوَىف َفاْستَْوَىف   َأِجًرياَأِجًريا  اْستَْأَجرَ اْستَْأَجرَ   َوَرُجٌل َوَرُجٌل  ْ َوَمل   رواه البخاري.رواه البخاري.  »»  َرهُ َرهُ ــَأْج َأْج   ْعطِ ْعطِ يُ يُ   َوَمل
  

33 وكام حث اإلسالم صاحب العمل عىل أن وكام حث اإلسالم صاحب العمل عىل أن

قال قال ، ، --أو مماطلةأو مماطلة  نقصنقص--  أن يكون مكافئا جلهده دون ظلمأن يكون مكافئا جلهده دون ظلميوىف العامل أجره، فقد اشرتط يف هذا األجر يوىف العامل أجره، فقد اشرتط يف هذا األجر 

  ..ابن ماجةابن ماجةرواه رواه   »»  َعَرُقهُ َعَرُقهُ   َجيِفَّ َجيِفَّ   َأنْ َأنْ   َل َل َقبْ َقبْ   َأْجَرهُ َأْجَرهُ   اْألَِجريَ اْألَِجريَ   أَْعُطواأَْعُطوا  ««  ::̂^رسول اهللا رسول اهللا 
  



44   قال قال

  ..2727  القصص:القصص: MÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  L   ::أن يعمل له يف مالهأن يعمل له يف ماله  أرادأرادشعيب ملوسى عليه السالم حني شعيب ملوسى عليه السالم حني 
  

55   بسبب املرض أو الشيخوخة بسبب املرض أو الشيخوخة

  ......الضعفالضعفأو أو 
  

66  واحلجواحلجوالصيام والصيام   كالصالةكالصالة......  
  

77                حقه ورفع حقه ورفع   السرتجاعالسرتجاع

  ..الظلم عنهالظلم عنه
  

88  وال وال   ذل فيها وال هيانذل فيها وال هيانإنسانية ال يإنسانية ال ي  معاملةمعاملةامل امل وأن يعوأن يع

  ..مسلممسلمرواه رواه   »»  َحيِْقُرهُ َحيِْقُرهُ   َوالَ َوالَ   َخيُْذُلهُ َخيُْذُلهُ   َوالَ َوالَ   َيظْلُِمهُ َيظْلُِمهُ   الَ الَ   املُْْسلِمِ املُْْسلِمِ   أَُخوأَُخو  املُْْسلِمُ املُْْسلِمُ   ««  ::̂^قال رسول اهللا قال رسول اهللا ، ، حيتقر وال يعتدى عليهحيتقر وال يعتدى عليه
  

99رضر أثناء عمله.رضر أثناء عمله.  منمنأن ينال التعويض عام أصابه أن ينال التعويض عام أصابه بب  
  

1010 ويقوم معيار الرتقية يف ويقوم معيار الرتقية يف   العمل العليا.العمل العليا.  مناصبمناصبفللعامل احلق يف أن يرتقى يف فللعامل احلق يف أن يرتقى يف

ليزيـد بن أيب سفيان ليزيـد بن أيب سفيان   قال أبو بكر الصديق قال أبو بكر الصديق   ..األقدميةاألقدميةال ال   الصالحية والكفاءة واجلدارةالصالحية والكفاءة واجلدارة  اإلسالم عىل أساساإلسالم عىل أساس

   :ربك وأحرجك. فإن أحسنت ربك وأحرجك. فإن أحسنت إين وليتك ألبلوك وأختإين وليتك ألبلوك وأخت  ««ملا جعلـه عىل رأس اجليش الفـاتح لبالد الشام: ملا جعلـه عىل رأس اجليش الفـاتح لبالد الشام

  ..»»  رددتك إىل عملك وزدتك، وإن أسأت عزلتك، فعليك بتقوى اهللارددتك إىل عملك وزدتك، وإن أسأت عزلتك، فعليك بتقوى اهللا
  

    
  

  وتتلخص واجبات العامل فيام ييل:وتتلخص واجبات العامل فيام ييل:

11
  

22
  

33 :َأنْ َأنْ   َعَمالً َعَمالً   َأَحُدُكمْ َأَحُدُكمْ   َعِمَل َعِمَل   إَِذاإَِذا  ُحيِبُّ ُحيِبُّ   اهللاهللا  إِنَّ إِنَّ   ««ويف احلديث: ويف احلديث  

    رواه الطرباين. رواه الطرباين.   »»  ُيْتِقنَهُ ُيْتِقنَهُ 

44قال تعاىل:قال تعاىل:  ،،فال يغش أو يقرص أو خيونفال يغش أو يقرص أو خيون  M  8   7  6  5   

?  >  =  <  ;  :  9   @  L :نَا  َمنْ َمنْ   ««احلديث: احلديث:   ويفويف  ..2727  األنفال:األنفال نَاَغشَّ   »»  ِمنَّاِمنَّا َفَلْيَس َفَلْيَس  َغشَّ

  ..رواه مسلمرواه مسلم

55َمنِ َمنِ   ««  :̂:̂  قالقال  

  ..أبو داودأبو داودرواه رواه   »»  ُغُلوٌل ُغُلوٌل   َفُهوَ َفُهوَ   ذلَِك ذلَِك   َبْعَد َبْعَد   َأَخَذ َأَخَذ   َفَام َفَام   ِرْزقاً ِرْزقاً   َفَرَزْقنَاهُ َفَرَزْقنَاهُ   َعَملٍ َعَملٍ   َعَىل َعَىل   اْسَتْعَمْلنَاهُ اْسَتْعَمْلنَاهُ 


  
  

يؤدي واجباته عىل أكمل وجه، فإن لصاحب العمل أيضا واجبات جتاه يؤدي واجباته عىل أكمل وجه، فإن لصاحب العمل أيضا واجبات جتاه إذا كان مطلوبا من العامل أن إذا كان مطلوبا من العامل أن 

  من حتت يده من العامل عليه القيام هبا، ومنها ما ييل:من حتت يده من العامل عليه القيام هبا، ومنها ما ييل:

11


22 :رواه رواه   »»  َفأَِعينُوُهمْ َفأَِعينُوُهمْ   َفَعْلتُمْ َفَعْلتُمْ   َفإِنْ َفإِنْ   ُيطِيُقوَن،ُيطِيُقوَن،  َال َال   ااــمَ مَ   ُتَكلُِّفوُهمْ ُتَكلُِّفوُهمْ   َوَال َوَال   ««ويف احلديث: ويف احلديث

    ..عبد الرزاقعبد الرزاق

33        



44َقْدرِ َقْدرِ   َعَىل َعَىل   اْألَْجرِ اْألَْجرِ   ِمنَ ِمنَ   لَِك لَِك   إِنَّ إِنَّ   ««ديث: ديث: ويف احلويف احل  

  ..احلاكماحلاكمرواه رواه   »»  َوَنَفَقتِِك َوَنَفَقتِِك   َنَصبِِك َنَصبِِك 
  

55 اْألَِجريَ اْألَِجريَ   َأْعطُواَأْعطُوا «    ::̂^قال رسول اهللا قال رسول اهللا  

  رواه ابن ماجة.رواه ابن ماجة. » َعَرُقهُ َعَرُقهُ   َجيِفَّ َجيِفَّ   َأنْ َأنْ   َقبَْل َقبَْل   َأْجَرهُ َأْجَرهُ 
  

66 ْْبنِ ْبنِ   اهللاِ اهللاِ   َعبْدِ َعبْدِ   َعنْ َعن  

ُبُه،  َوَيْظلِمُ َوَيْظلِمُ   ُيِيسءُ ُيِيسءُ   َخادًِماَخادًِما  ِيل ِيل   إِنَّ إِنَّ   اهللاِ،اهللاِ،  َرُسوَل َرُسوَل   َياَيا: : َفَقاَل َفَقاَل   ^̂  اهللاِاهللاِ  َرُسوَل َرُسوَل   َأَتىَأَتى  َرُجًال َرُجًال   َأنَّ َأنَّ     ُعَمرَ ُعَمرَ  ُبُه،َأَفأَْرضِ   َعنْهُ َعنْهُ   َتْعُفوَتْعُفو  «: : َقاَل َقاَل   َأَفأَْرضِ

ةً   َسبِْعنيَ َسبِْعنيَ   َيْومٍ َيْومٍ   ُكلَّ ُكلَّ  ةً َمرَّ   رواه أمحد.رواه أمحد.  »    َمرَّ
  

  
    --   8282  [[صفحة: صفحة:   تقويمتقويمحل حل  [[..  
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وا 

� او ا  ت ا.  
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  ..ال تزال البرشية ومنذ عقود طويلة تشهد تعددا واختالفا يف أدياهنا وعقائدهاال تزال البرشية ومنذ عقود طويلة تشهد تعددا واختالفا يف أدياهنا وعقائدها

يف يف   ووههفف، ، اإلسالماإلسالمدين دين كل من خالف كل من خالف   اعتقاد كفر وضاللاعتقاد كفر وضاللاملسلم املسلم أوجب عىل أوجب عىل قد قد ومع أن اإلسالم ومع أن اإلسالم 

وزوده بمبادئ ومفاهيم وزوده بمبادئ ومفاهيم   ..اإلحسان..اإلحسان..وو  القسط،القسط،وو، ، احلسنةاحلسنةالناس مجيًعا باألخالق الناس مجيًعا باألخالق   بمعاملةبمعاملةالوقت ذاته أمره الوقت ذاته أمره 

    ..تزيح عن صدره الغضب والنفور من غري املسلمني، وترفع عنه الضيق واحلرج يف معاملتهمتزيح عن صدره الغضب والنفور من غري املسلمني، وترفع عنه الضيق واحلرج يف معاملتهم

  ::ما ييلما ييلأهم هذه املفاهيم أهم هذه املفاهيم من من وو

11 :قال اهللا تعاىل: قال اهللا تعاىلM    ̀   _

  b  aL :7070  اإلرساء:اإلرساء..    

22:قال تعاىل:قال تعاىل M  9   8  7

@?   >  =  <  ;  : L :9999  يونس:يونس..  

33 :قال تعاىل: قال تعاىل M  °

  ³  ²    ±´      ̧    ¶  µ¹    L :2222--2121  الغاشية:الغاشية..  

44       تعاىل: تعاىل: قال قال M  ¢

  ̄ ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £L :88  املائدة:املائدة..  
  

    
  

  ::جمموعة من األسس لتنظيم عالقته بغريه، وهذه األسس هيجمموعة من األسس لتنظيم عالقته بغريه، وهذه األسس هيلقد رسم اإلسالم للمسلم لقد رسم اإلسالم للمسلم 

11عىل اإلسالم واعتناقه، قال تعاىل: عىل اإلسالم واعتناقه، قال تعاىل: غري املسلمني غري املسلمني   اطالعاطالعقد يكون سببا يف قد يكون سببا يف وو M     L

  PO  N  ML :1313  احلجرات:احلجرات..  

22    تعاىلتعاىل  اهللاهللا  قالقال، ، لسلم املتبادللسلم املتبادلااه ه وأساسوأساس  ة والرب والقسط،ة والرب والقسط،الق احلسنالق احلسناملبني عىل األخاملبني عىل األخ::            

 M  ZY  X  W  V  U  T    S    R  Q  P  O  N   M  L  K   J  IL :88  املمتحنة:املمتحنة..  

33 قال تعاىل:قال تعاىل:ملجتمعات، ملجتمعات، األفراد وااألفراد وا  مصالحمصالحلتحقيق لتحقيق  M Â  Á  À  ¿  ÃL :22  املائدة:املائدة..    

44ياة، ومن هذه الروابط:ياة، ومن هذه الروابط:عىل شؤون احلعىل شؤون احل  بموجبهابموجبهاالبرش البرش   والتي يتعاونوالتي يتعاون  

  .وتربط بني الناس مجيعا.وتربط بني الناس مجيعا    

  وله معهموله معهم  ، ويتكلم بلساهنم،، ويتكلم بلساهنم،يعيش معهميعيش معهم  الذينالذين  قومهقومهوو  الفردالفردجتمع بني جتمع بني وو    

  الح مشرتكة.الح مشرتكة.صصومومقواسم قواسم                                                                     

  الزوجة وسائر األقاربالزوجة وسائر األقاربوتشمل الوالدين واألوالد ووتشمل الوالدين واألوالد و..  
  

  وجتمع بني كل من يعيش يف بلد واحدوجتمع بني كل من يعيش يف بلد واحد..  



  
  

  ومنها ما ييل:ومنها ما ييل:، ، ري املسلمني يف بلد اإلسالم الذي يعيشون فيه حقوقري املسلمني يف بلد اإلسالم الذي يعيشون فيه حقوقلغلغ
  

11َمنْ َمنْ   َأالَ َأالَ   ««  ::̂^قال قال ، ، من أي عدوان خارجي أو ظلم داخيلمن أي عدوان خارجي أو ظلم داخيل  محايتهممحايتهم  همهمفأول حقوقفأول حقوق  

َفهُ   َأوْ َأوْ   اْنَتَقَصهُ اْنَتَقَصهُ   َأوِ َأوِ   ُمَعاِهًداُمَعاِهًدا  َظَلمَ َظَلمَ  َفهُ َكلَّ رواه رواه   »»  اْلِقَياَمةِ اْلِقَياَمةِ   َيْومَ َيْومَ   َحِجيُجهُ َحِجيُجهُ   َفَأَناَفَأَنا  َنْفسٍ َنْفسٍ   طِيِب طِيِب   بَِغْريِ بَِغْريِ   َشْيًئاَشْيًئا  ِمنْهُ ِمنْهُ   َأَخَذ َأَخَذ   َأوْ َأوْ   َطاَقتِهِ َطاَقتِهِ   َفْوَق َفْوَق   َكلَّ

ْ   ُمَعاَهًداُمَعاَهًدا  َقَتَل َقَتَل   َمنْ َمنْ   ««  ::أيضاأيضا ̂ ̂  قالقالوو  ،،ابو داودابو داود ْ َمل   حلامية:حلامية:وتشمل هذه اوتشمل هذه ا  ..البخاريالبخاريرواه رواه   »»  نَّةِ نَّةِ اجلَ اجلَ   َرائَِحةَ َرائَِحةَ   َيِرْح َيِرْح   َمل

    

  

  

22كام كام املعيشة املالئمة املعيشة املالئمة   للكبري والعاجز والفقري منهمللكبري والعاجز والفقري منهم  فاإلسالم قد ضمنفاإلسالم قد ضمن

 َراعٍ َراعٍ  َواِإلَمامُ َواِإلَمامُ   ««  ::̂^قال قال   ،،رعاياهارعاياها كلكل عنعن مسؤولةمسؤولة وهيوهي املسلمةاملسلمة للدولةللدولة رعيةرعية ألهنمألهنم  ضمنها للمسلمني،ضمنها للمسلمني،
..البخاريالبخاريرواه رواه   »»  َرِعيَّتِهَرِعيَّتِه َعنْ َعنْ  َوَمْسُئوٌل َوَمْسُئوٌل 

33  عىل الدخول يف عىل الدخول يف   اإلكراهاإلكراه  وعدموعدم  ،،دينهمدينهمقد كفل هلم حق البقاء عىل قد كفل هلم حق البقاء عىل اإلسالم اإلسالم فف

      . . 225656  البقرة:البقرة: MÕÔ  Ó  Ò  ÑL  قال تعاىل :قال تعاىل :اإلسالم، كام أعطاهم احلرية يف إقامة شعائرهم الدينية، اإلسالم، كام أعطاهم احلرية يف إقامة شعائرهم الدينية، 

44      وممارسة كل األنشطة وممارسة كل األنشطة   ،،يف اإلسالم حق العمل والكسبيف اإلسالم حق العمل والكسب  هم أيضاهم أيضامن حقوقمن حقوقوو

  ..مرشوعةمرشوعةأن تكون أن تكون برشط برشط   ،،اإلقتصاديةاإلقتصادية
  

  
  

  بواجبات عليهم القيام هبا، وهي:بواجبات عليهم القيام هبا، وهي:  وكام كفل اإلسالم لغري املسلمني حقوقهم فقد ألزمهموكام كفل اإلسالم لغري املسلمني حقوقهم فقد ألزمهم

11التزام أحكام اإلسالم التي ال متس عقائدهم وحريتهم الدينيةالتزام أحكام اإلسالم التي ال متس عقائدهم وحريتهم الدينيةبب..

22..  

33  بني املسلمني، وكذا نرش الرذيلة بني املسلمني، وكذا نرش الرذيلة   ئدهمئدهمفال جيوز هلم الرتويج لدينهم وعقافال جيوز هلم الرتويج لدينهم وعقا

اهر برشب اخلمر وأكل اخلنزير واألكل يف هنار اهر برشب اخلمر وأكل اخلنزير واألكل يف هنار والفساد والفوىض يف املجتمع، كام ال جيوز هلم التظوالفساد والفوىض يف املجتمع، كام ال جيوز هلم التظ

  رمضان...رمضان...

44  

55  

66  

77  --منقصةمنقصة-- أو لكتابه أو لكتابه   ̂^أو لرسوله أو لرسوله كالتعرض هللا تعاىل كالتعرض هللا تعاىل

  ..والسخرية..والسخرية..  ه بالسب واالنتقاصه بالسب واالنتقاصأو لدينأو لدين
  

  
  ..]]  8888  [[حل تقويم صفحة: حل تقويم صفحة:   --          



        



  
 

jj

  »»  اا--  اا--  اا  ««  

  

    
11

  القرابة واإللتحاقالقرابة واإللتحاق..  

   :لده من نكاح أو استيالدلده من نكاح أو استيالدااإحلاق الولد بوإحلاق الولد بوهو: هو..  
                                                      

22 النسب يف اإلسالم فيام ييل:النسب يف اإلسالم فيام ييل:تنحرص أسباب تنحرص أسباب  

 لثبوت لثبوت   سببسببعند ابتداء محلها عند ابتداء محلها فالزواج القائم بني الرجل واملرأة فالزواج القائم بني الرجل واملرأة

َجر  َولِْلَعاِهرِ َولِْلَعاِهرِ   لِْلِفَراِش،لِْلِفَراِش،  اْلَوَلُد اْلَوَلُد   ««: : ^̂  قالقال  ،،املولوداملولود  نسبنسب َجراْحلَ   ..متفق عليهمتفق عليه  »»  اْحلَ
  

 أي بأنه ابنهأي بأنه ابنه--  ببنوة شخص آخرببنوة شخص آخرالشخص الشخص   افافاعرتاعرتوهو وهو--..  
  

 رجلني أو رجل وامرأتني عىل ثبوت نسب شخص ما رجلني أو رجل وامرأتني عىل ثبوت نسب شخص ما واملقصود هبا شهادة واملقصود هبا شهادة

  آخر.آخر.  من شخصمن شخص
  

33 النسب طرق كثرية ذكرها الفقهاء يف كتبهم، ومنهاالنسب طرق كثرية ذكرها الفقهاء يف كتبهم، ومنهاإلثبات إلثبات::  

كل من ولد عىل فراش الزوجية نسب ألبيهكل من ولد عىل فراش الزوجية نسب ألبيهويثبت عن طريقه النسب للولد، فويثبت عن طريقه النسب للولد، ف..  

ه، ويمكن ه، ويمكن نناجلينية التي تدل عىل هوية كل إنسان بعياجلينية التي تدل عىل هوية كل إنسان بعي  هي البنية أو الطبعةهي البنية أو الطبعةوو

وهي صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية لإلنسان وهي صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية لإلنسان ، ، ( دم، لعاب، شعر...)( دم، لعاب، شعر...)أخذها من أي خلية برشية أخذها من أي خلية برشية 

  ..آلخر مع األبآلخر مع األبوالتي تتطابق يف نصفها مع األم ونصفها اوالتي تتطابق يف نصفها مع األم ونصفها ا

، وبخاصة يف ، وبخاصة يف ب الولدب الولدللتعرف عىل نسللتعرف عىل نس  إليهاإليها  يلجأيلجأ  لكلكلذلذ، ، ات البصمة الوراثية قطعية يقينيةات البصمة الوراثية قطعية يقينيةمعطيمعطي  إنإن

  ::حاالتحاالت

  ..التنازع عىل جمهول النسبالتنازع عىل جمهول النسب  --

  ..إلشتباه يف املواليد يف املستشفياتإلشتباه يف املواليد يف املستشفياتاا  --

  ....حلروب.حلروب.ضياع األطفال واختالطهم بسبب الكوارث واحلوادث واضياع األطفال واختالطهم بسبب الكوارث واحلوادث وا  --

    اجلثث جمهولة النسب.اجلثث جمهولة النسب.التعرف عىل هوية أصحاب التعرف عىل هوية أصحاب   --
  

44
تصان هبا تصان هبا   ااحقوقحقوقلقد حرص اإلسالم غاية احلرص عىل العناية بمجهويل النسب، فوضع هلم لقد حرص اإلسالم غاية احلرص عىل العناية بمجهويل النسب، فوضع هلم 

  ومنها:ومنها:  كرامتهم،كرامتهم،

  ..ق منهق منهإجيـاد نسبهم والتحقإجيـاد نسبهم والتحق  احلق يفاحلق يف  --

    منحهم أسامء وهويات يعرفون هبا.منحهم أسامء وهويات يعرفون هبا.  احلق يفاحلق يف  --

    ..ايلايلومووموالدين الدين   يفيف  لنالناخوة خوة إإ  احلق يف جعلهماحلق يف جعلهم  --

  حتى يتسنى هلم احلياة بشكل طبيعي.حتى يتسنى هلم احلياة بشكل طبيعي.  ......احلسنةاحلسنة  والرتبيةوالرتبيةوالنفقة والنفقة   الكفالةالكفالة  يفيف  احلقاحلق  --

  احلق يف املعاملة احلسنة.احلق يف املعاملة احلسنة.  --

  املادية.املادية.ملشاكلهم ملشاكلهم احللول احللول أحد أحد كك  هلمهلم  الوصيةالوصية  إباحةإباحة  --
    

    
  

11يقييقياحلقاحلقالصلبي الصلبي ده ده ــه كوله كولــه، وجعله، وجعلــا لا لــد غريه ابند غريه ابنــاذ الشخص ولاذ الشخص ولــاختاخت..  



  
 

22:التبني حرام لألدلة التالية:التبني حرام لألدلة التالية  



̂_  `   M  e  d  c  b  a   تعاىل:تعاىل:وله وله قق  --   ]  \  [Z  Y  X  Wf  

u  t  s   r  q  p  o  n  ml  k  j  i   h  g  L :55--44  األحزاب:األحزاب..  
  

    
َعى  َمنْ َمنْ   ««: : ^̂  قولهقوله  -- َعىادَّ نَّةُ   َيْعَلمُ َيْعَلمُ   َوُهوَ َوُهوَ   َأبِيهِ َأبِيهِ   َغْريِ َغْريِ   إَِىل إَِىل   ادَّ نَّةُ َفاْجلَ   ..رواه البخاريرواه البخاري  »»  َحَرامٌ َحَرامٌ   َعَلْيهِ َعَلْيهِ   َفاْجلَ

وتزوجه بحليلته زينب بنت جحش ريض وتزوجه بحليلته زينب بنت جحش ريض   ،،  تبني زيد بن حارثةتبني زيد بن حارثة  ̂^فرتكه فرتكه   ::وأما من السنة الفعليةوأما من السنة الفعلية  --

  ..للتبنيللتبنيونسخ ونسخ طلقها، ويف ذلك إبطال طلقها، ويف ذلك إبطال   أنأن  اهللا عنها بعداهللا عنها بعد
  

33  
  

  

  اب من الضياع واإلختالط.اب من الضياع واإلختالط.احلفاظ عىل األنساحلفاظ عىل األنس* * 

  ..األرسة الصغرى يف اإلسالماألرسة الصغرى يف اإلسالمتقوم عليها تقوم عليها   التيالتي  املحرم،املحرم،  رابطة الرحمرابطة الرحمويزعزع ويزعزع دم دم هيهيالتبني التبني * * 

    ة.ة.ققوحتريف للحقيوحتريف للحقيكذب كذب ظلم وظلم و  ، ويف ذلك، ويف ذلكالتبني يقتيض نسبة الولد إىل غري أبيهالتبني يقتيض نسبة الولد إىل غري أبيه* * 

  ..ملرياثملرياثيف ايف ا  حلق الورثة احلقيقنيحلق الورثة احلقيقني  * يف إبطال التبني صون* يف إبطال التبني صون

  املسلمة.املسلمة.  ةةألرسألرساا  عليهاعليها  تبنىتبنىالتي التي   يةيةاألخالقاألخالق  هيدم األسسهيدم األسس  فهوفهواجتامعية وأخالقية، اجتامعية وأخالقية، التبني مفسدة التبني مفسدة يعترب يعترب * * 
          

  قوق قوق حلحل  ااالكفالة حفظالكفالة حفظرشع رشع يف املقابل يف املقابل ، فإنه ، فإنه قد حرم التبني ملا فيه من مفاسدقد حرم التبني ملا فيه من مفاسد  إذا كان الرشعإذا كان الرشع

  النسب.النسب.  جمهويلجمهويلم وم واايتيتألألاا
  

  

    
  

11
  الضم واإللتزامالضم واإللتزام..  

  .التزام حق ثابت يف ذمة الغري.التزام حق ثابت يف ذمة الغري  

  ..ومحايته وتربيته والنفقة عليهومحايته وتربيته والنفقة عليهبرعايته برعايته   القيامالقيام، و، واليتيم أو جمهول النسباليتيم أو جمهول النسبضم الولد ضم الولد   أو هو:أو هو:                                                    
                                                      

22
  

  ::التاليةالتالية  لألدلةلألدلةالكفالة مرشوعة يف اإلسالم، الكفالة مرشوعة يف اإلسالم، 

  ..3737آل عمران:آل عمران: M ËÊ  É  L قوله تعاىل:قوله تعاىل:* * 

نَّةِ   ِىف ِىف   اْلَيتِيمِ اْلَيتِيمِ   َوَكافُِل َوَكافُِل   َأَناَأَنا  ««: : ̂^وقوله وقوله   ** نَّةِ اْجلَ بَّاَبةِ   بِإِْصَبِعهِ بِإِْصَبِعهِ   َوأََشارَ َوأََشارَ   ،،»»  َكَهاَتْنيِ َكَهاَتْنيِ   اْجلَ بَّاَبةِ السَّ   رواه البخاريرواه البخاري  ..ااَتلِيهَ َتلِيهَ   ييَوالَّتِ َوالَّتِ   السَّ
  

33ومنها:ومنها:  ،،لكفالة حكم كثريةلكفالة حكم كثريةلل  

  اهلالك، والقيام بشؤونه حتى يستقل بنفسه.اهلالك، والقيام بشؤونه حتى يستقل بنفسه.الضياع والضياع ومن من محاية الطفل املكفول محاية الطفل املكفول * * 

  * نشوءه يف جو أرسي يضمن له الرتبية احلسنة.* نشوءه يف جو أرسي يضمن له الرتبية احلسنة.

  * محاية املجتمع وطهارته من اآلفات اإلجتامعية. * محاية املجتمع وطهارته من اآلفات اإلجتامعية. 

  مشكلة العقم. مشكلة العقم. تلبية غريزة األمومة واألبوة لدى األرس التي تعاين من تلبية غريزة األمومة واألبوة لدى األرس التي تعاين من   **
  

   دون احلولنيدون احلولني  فيامفيام  ههيمكن إرضاعيمكن إرضاعوحلل هذه املشكلة وحلل هذه املشكلة ، ، لألرسةلألرسة  ااَحمَرمَحمَرم  ال يمثلال يمثلالطفل املكفول الطفل املكفول..    
  

    
..]]  9696  [[حل تقويم صفحة: حل تقويم صفحة:   --

         
  



 

دس اا:  
 

 اا  
 

اوا 

�   داعوا  .  

  

  

  

 



mm  
  



  ̂ ̂ 
  

    


ألداء حجة اإلسالم، والتي عرفت ألداء حجة اإلسالم، والتي عرفت   ̂^يف العام العارش من اهلجرة النبوية خرج رسول اهللا يف العام العارش من اهلجرة النبوية خرج رسول اهللا 

  ودع الناس فيها ومل حيج بعدها.ودع الناس فيها ومل حيج بعدها.  ̂^بحجة الوداع ألنه بحجة الوداع ألنه 

جاوز جاوز   من الصحابة الكرام من الصحابة الكرام   ريٌ ريٌ فِ فِ غَ غَ   مٌّ مٌّ َج َج خطبة عظيمة شهدها خطبة عظيمة شهدها   ̂^احلجة خطب احلجة خطب   ويف هذهويف هذه

فة يف التاسع من ذي احلجة، فة يف التاسع من ذي احلجة، وكان ذلك يوم عروكان ذلك يوم عرمبلغا عنه، مبلغا عنه، بن ُأَميَّة بن ُأَميَّة   َربِيَعةَ َربِيَعةَ عددهم املائة ألف، واختذ عددهم املائة ألف، واختذ 

    وادي ُعَرَنة من أرض عرفات.وادي ُعَرَنة من أرض عرفات.ببطن ببطن 

جلاهلية ومآثرها، يف كلمة جلاهلية ومآثرها، يف كلمة ومقاصده، وهدم قواعد اومقاصده، وهدم قواعد ا  أحكام اإلسالمأحكام اإلسالم ̂ ̂  خلصخلصويف هذه اخلطبة ويف هذه اخلطبة 

  وقد نزل يف هذه احلجة الوحي مبرشا باكتامل الدين ومتاموقد نزل يف هذه احلجة الوحي مبرشا باكتامل الدين ومتام  خاطب هبا البرشية عامة ...خاطب هبا البرشية عامة ...  ،،جامعة مانعةجامعة مانعة
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..  

ْمُد هللاَِِّ َنْحَمُد   -- ْمُد هللاَِِّ َنْحَمُد اْحلَ وِر َأْنُفِسنَا، َوِمْن َسيِّئَاِت َأْعَاملِنَااْحلَ وِر َأْنُفِسنَا، َوِمْن َسيِّئَاِت َأْعَاملِنَاُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْستَْغِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاهللاَِّ ِمْن ُرشُ َمْن َمْن ، ، ُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْستَْغِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاهللاَِّ ِمْن ُرشُ

يَك   هِ هِ َهيْدِ َهيْدِ  يَك اهللاَُّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضلِْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إِلََه إِالَّ اهللاَُّ َوْحَدُه َال َرشِ َلُه، َوَأْشَهُد َلُه، َوَأْشَهُد   اهللاَُّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضلِْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إِلََه إِالَّ اهللاَُّ َوْحَدُه َال َرشِ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َأنَّ ُحمَمَّ   ..َأنَّ ُحمَمَّ

  ا َبْعد:ا َبْعد:َأمَّ َأمَّ   ..ْري ْري َخ َخ   وَ وَ ي هُ ي هُ ذِ ذِ الَّ الَّ بِ بِ   ُح ُح تِ تِ فْ فْ تَ تَ ْس ْس أَ أَ وَ وَ   ،،هِ هِ تِ تِ اعَ اعَ  طَ  طَ َىل َىل عَ عَ   مْ مْ كُ كُ ثُّ ثُّ ُح ُح أَ أَ ى اهللا وَ ى اهللا وَ وَ وَ قْ قْ تَ تَ د اهللا بِ د اهللا بِ اَ اَ بَ بَ عِ عِ   مْ مْ يكُ يكُ وِص وِص أُ أُ   --

ا النَّاُس، اْسَمُعوا َقْوِيل، َفإِينِّ َال   -- َ ا النَّاُس، اْسَمُعوا َقْوِيل، َفإِينِّ َال َأهيُّ َ   ..ِهبََذا املَْْوقِِف َأَبًداِهبََذا املَْْوقِِف َأَبًدا  ،،لَْقاُكْم َبْعَد َعاِمي َهَذالَْقاُكْم َبْعَد َعاِمي َهَذاَأْدِري َلَعيلِّ َال أَ َأْدِري َلَعيلِّ َال أَ َأهيُّ

ا  -- َ اَأهيُّ َ   َشْهِرُكمْ َشْهِرُكمْ   يفيف  َهَذا،َهَذا،  َيْوِمُكمْ َيْوِمُكمْ   َكُحْرَمةِ َكُحْرَمةِ   ،،َعَلْيُكْم َحَرامٌ َعَلْيُكْم َحَرامٌ   أْعَراَضُكمْ أْعَراَضُكمْ وو  َوأْمَواَلُكمْ َوأْمَواَلُكمْ   ِدماَءُكمْ ِدماَءُكمْ   إنَّ إنَّ   ،،النَّاُس النَّاُس   َأهيُّ

ْغُت   َهْل َهْل   أالأال  ،،َهَذاَهَذا  َبَلِدُكمْ َبَلِدُكمْ   يفيف  َهَذا،َهَذا، ْغُت َبلَّ ُكْم َستَْلقَ َبلَّ ُكْم َستَْلقَ ، َوإِنَّ ْغُت، َفَمْن ، َوإِنَّ ُكْم، َفَيْسَألُُكْم َعْن َأْعَاملُِكْم، َوَقْد َبلَّ ْغُت، َفَمْن ْوَن َربَّ ُكْم، َفَيْسَألُُكْم َعْن َأْعَاملُِكْم، َوَقْد َبلَّ ْوَن َربَّ

َها إَىل َمْن اْئَتَمنَُه َعَليَْها،  َها إَىل َمْن اْئَتَمنَُه َعَليَْها، َكاَنْت ِعنَْدُه َأَماَنٌة َفلِيَُؤدِّ اِهلِيَّةِ   َأْمرِ َأْمرِ   ِمنْ ِمنْ   ءٍ ءٍ َيش َيش   ُكلَّ ُكلَّ   إِنَّ إِنَّ   َأالَ َأالَ َكاَنْت ِعنَْدُه َأَماَنٌة َفلِيَُؤدِّ اِهلِيَّةِ اْجلَ َت   اْجلَ َت َحتْ ، ، َمْوُضوعٌ َمْوُضوعٌ   يَّ يَّ َقَدمَ َقَدمَ   َحتْ

اِهلِيَّةِ   َوِدَماءُ َوِدَماءُ  اِهلِيَّةِ اْجلَ اِهلِيَّةِ   َوإنَّ ِرَباَوإنَّ ِرَبا  ......َمْوُضوَعةٌ َمْوُضوَعةٌ   اْجلَ اِهلِيَّةِ اْجلَ   َوَال َوَال   َتْظلُِمونَ َتْظلُِمونَ   َال َال   ،،َأْمَوالُِكمْ َأْمَوالُِكمْ   ُرُءوُس ُرُءوُس   َلُكمْ َلُكمْ   َوَلكِنْ َوَلكِنْ   َمْوُضوعٌ َمْوُضوعٌ   اْجلَ

هُ   اهللاَُّاهللاَُّ  َقَىض َقَىض   ،،ُتْظَلُمونَ ُتْظَلُمونَ  هُ َأنَّ ي الِرَبا ِرَبا   هِ هِ بِ بِ   أُ أُ َد َد بْ بْ ا أَ ا أَ بً بً رِ رِ   َل َل وَّ وَّ َوإِنَّ أَ َوإِنَّ أَ   ،،ِرَباِرَبا  َال َال   َأنَّ ي الَعمِّ ُكلَّ َدٍم َكاَن ُكلَّ َدٍم َكاَن   َعبَّاِس ْبِن َعْبِد املُْطَّلِِب، َوَأنَّ َعبَّاِس ْبِن َعْبِد املُْطَّلِِب، َوَأنَّ َعمِّ

َل ِدَمائُِكمْ  يَِّة َمْوُضوٌع، َوإِنَّ َأوَّ
اِهلِ َل ِدَمائُِكمْ ِيف اْجلَ يَِّة َمْوُضوٌع، َوإِنَّ َأوَّ
اِهلِ اِرِث ْبِن َعْبِد املُْطَّلِِب، َوَكاَن   َأَضُع َدمُ َأَضُع َدمُ   ِيف اْجلَ اِرِث ْبِن َعْبِد املُْطَّلِِب، َوَكاَن اْبِن َربِيَعَة ْبِن اْحلَ اْبِن َربِيَعَة ْبِن اْحلَ

ُل َما َأْبَدُأ بِِه ِمْن دَِماِء ا َضًعا ِيف َبنِي َلْيٍث، َفَقَتَلتُْه ُهَذْيٌل َفُهَو َأوَّ ُل َما َأْبَدُأ بِِه ِمْن دَِماِء اُمْسَرتْ َضًعا ِيف َبنِي َلْيٍث، َفَقَتَلتُْه ُهَذْيٌل َفُهَو َأوَّ يَِّة. ُمْسَرتْ
اِهلِ يَِّة. ْجلَ
اِهلِ   ْجلَ

يَْطاَن َقْد َيئَِس َأْن ُيْعَبَد بَِأْرِضُكْم َهِذهِ َأَبًدا، َولَكِنَُّه إْن ُيَطْع فِيَام   -- ا النَّاُس، َفإِنَّ الشَّ َ يَْطاَن َقْد َيئَِس َأْن ُيْعَبَد بَِأْرِضُكْم َهِذهِ َأَبًدا، َولَكِنَُّه إْن ُيَطْع فِيَام َأهيُّ ا النَّاُس، َفإِنَّ الشَّ َ ِسَوى َذلَِك ِسَوى َذلَِك َأهيُّ

ِقُروَن ِمْن َأْعَاملُِكْم، َفاْحَذُروُه َعَىل ِدينُِكمْ  َّا َحتْ ِقُروَن ِمْن َأْعَاملُِكْم، َفاْحَذُروُه َعَىل ِدينُِكمْ َفَقْد َرِيضَ بِِه ِمم َّا َحتْ     ..َفَقْد َرِيضَ بِِه ِمم



ا  -- َ اَأهيُّ َ ُموَنُه َعاما،   لنَِّيسءُ لنَِّيسءُ اا  َام َام النَّاُس: إنَّ النَّاُس: إنَّ   َأهيُّ وَنُه َعاًما َوُحيَرِّ ُموَنُه َعاما، ِزياَدٌة ِيف اْلُكْفِر، ُيَضلُّ َبْه الَِّذيَن َكَفُروا، ُحيِلُّ وَنُه َعاًما َوُحيَرِّ ِزياَدٌة ِيف اْلُكْفِر، ُيَضلُّ َبْه الَِّذيَن َكَفُروا، ُحيِلُّ

ُموا َما َأَحلَّ اهللاَُّ َم اهللاَُّ َوُحيَرِّ َم اهللاَُّ، َفُيِحلُّوا َما َحرَّ َة َما َحرَّ ُموا َما َأَحلَّ اهللاَُّلُِيواطُِؤا ِعدَّ َم اهللاَُّ َوُحيَرِّ َم اهللاَُّ، َفُيِحلُّوا َما َحرَّ َة َما َحرَّ َمانَ  َ  َ ..لُِيواطُِؤا ِعدَّ َمانَ إِنَّ الزَّ َقْد اْسَتَداَر َكَهْيئَتِِه َيْوَم َقْد اْسَتَداَر َكَهْيئَتِِه َيْوَم   إِنَّ الزَّ

َمَواِت َواْألَْرَض، َوإِنَّ عِ  َمَواِت َواْألَْرَض، َوإِنَّ عِ َخَلَق اهللاَُّ السَّ ةَ ــَخَلَق اهللاَُّ السَّ ةَ دَّ ُهوِر ِعنَْد اهللاَِّ اْثنَا َعَرشَ َشْهًرا، ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثَالَثٌة  دَّ ُهوِر ِعنَْد اهللاَِّ اْثنَا َعَرشَ َشْهًرا، ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثَالَثٌة الشُّ الشُّ

  ُمَتَوالَِيٌة، َوَرَجُب ُمَرضَ الَِّذي َبْنيَ ُمجَاَدى َوَشْعبَاَن. ُمَتَوالَِيٌة، َوَرَجُب ُمَرضَ الَِّذي َبْنيَ ُمجَاَدى َوَشْعبَاَن. 

--   َ َ َأهيُّ ُكم  ،،النَِّساءِ النَِّساءِ   ِيف ِيف   اهللاََّاهللاََّ  اتَُّقوااتَُّقوا  النَّاُس،النَّاُس،  ااَأهيُّ ُكمفإنَّ   ِت ِت بَكلَِام بَكلَِام   ُفروَجُهنَّ ُفروَجُهنَّ   واْسَتْحَللُتمواْسَتْحَللُتم  ،،اهللاهللا  بَأَماَنةِ بَأَماَنةِ   أَخْذُمتوُهنَّ أَخْذُمتوُهنَّ   فإنَّ

ا  بِالنَِّساءِ بِالنَِّساءِ   َواْسَتْوُصواَواْسَتْوُصوا  ،،اهللاهللا اَخْريً ُنَّ ، ، َخْريً ُنَّ َفإِهنَّ تَِني بَِفاِحَشٍة تَِني بَِفاِحَشٍة إِالَّ َأْن َيأْ إِالَّ َأْن َيأْ   ،،َشْيئًاَشْيئًا  ِألَْنُفِسِهنَّ ِألَْنُفِسِهنَّ   َيْملِْكنَ َيْملِْكنَ   َال َال   َعَوانٌ َعَوانٌ   ِعنَْدُكمْ ِعنَْدُكمْ   َفإِهنَّ

ٍح، َفإِْن َأَطْعنَُكْم  ًبا َغْريَ ُمَربِّ ُبوُهنَّ َرضْ ٍح، َفإِْن َأَطْعنَُكْم ُمَبيِّنٍَة، َفإِْن َفَعْلَن َفاْهُجُروُهنَّ ِيف املََْضاِجِع، َواْرضِ ًبا َغْريَ ُمَربِّ ُبوُهنَّ َرضْ َفَال َتبُْغوا َعَليِْهنَّ َفَال َتبُْغوا َعَليِْهنَّ ُمَبيِّنٍَة، َفإِْن َفَعْلَن َفاْهُجُروُهنَّ ِيف املََْضاِجِع، َواْرضِ

ا،  نَِسائُِكمْ نَِسائُِكمْ   َعَىل َعَىل   لَُكمْ لَُكمْ   َال إِنَّ َال إِنَّ ، أَ ، أَ َسبِيًال َسبِيًال  ا،َحق�   ُيوطِئْنَ ُيوطِئْنَ   َال َال ُكْم فَ ُكْم فَ َسائِ َسائِ ُكْم َعَىل نِ ُكْم َعَىل نِ ا َحقُّ ا َحقُّ َفَأمَّ َفَأمَّ   ا،ا،َحق� َحق�   َعَليُْكمْ َعَليُْكمْ   َسائُِكمْ َسائُِكمْ ننَولِ َولِ   َحق�

ُكْم،  ُفُرَشُكمْ ُفُرَشُكمْ  ُكْم،َغْريَ   ِرْزُقُهنَّ ِرْزُقُهنَّ   َفَعَليُْكمْ َفَعَليُْكمْ   َأَطْعنَُكمْ َأَطْعنَُكمْ   َفإِنْ َفإِنْ ، ، ةةاحَش احَش بفَ بفَ   تنيَ تنيَ أْ أْ يَ يَ   َال َال وَ وَ   َتْكَرُهوَنُه ُبيُوَتُكْم،َتْكَرُهوَنُه ُبيُوَتُكْم،  َأَحًداَأَحًدا  ُيْدِخْلنَ ُيْدِخْلنَ   َوَال َوَال   َغْريَ

ا  َفاْعِقُلواَفاْعِقُلوا  بِاملَْْعُروِف،بِاملَْْعُروِف،  َوُكْسَوُهتُنَّ َوُكْسَوُهتُنَّ  َ اَأهيُّ َ   ..َبلَّْغُت َبلَّْغُت   َقْد َقْد   َفإِينِّ َفإِينِّ   َقْوِيل،َقْوِيل،  لنَّاُس لنَّاُس اا  َأهيُّ

  كَِتاَب اهللاَِّ َوُسنََّة َنبِيِِّه. كَِتاَب اهللاَِّ َوُسنََّة َنبِيِِّه. نًا، نًا، َأْمًرا َبيِّ َأْمًرا َبيِّ َوَقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما إْن اْعتََصْمُتْم بِِه َفَلْن َتِضلُّوا َأَبًدا، َوَقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما إْن اْعتََصْمُتْم بِِه َفَلْن َتِضلُّوا َأَبًدا،   --

ُمنَّ َأنَّ ُكلَّ مُ   -- ا النَّاُس، اْسَمُعوا َقْوِيل َواْعِقُلوُه، َتَعلَّ َ ُمنَّ َأنَّ ُكلَّ مُ َأهيُّ ا النَّاُس، اْسَمُعوا َقْوِيل َواْعِقُلوُه، َتَعلَّ َ ْسلٍِم َأٌخ لِْلُمْسلِِم، َوَأنَّ املُْْسلِِمَني إْخَوٌة، ْسلٍِم َأٌخ لِْلُمْسلِِم، َوَأنَّ املُْْسلِِمَني إْخَوٌة، َأهيُّ

ْغُت؟  َماُل َماُل َفَال َحيِلُّ ِالْمِرِئ َفَال َحيِلُّ ِالْمِرِئ  ْغُت؟َأِخيِه إالَّ َعْن طِيِب َنْفٍس ِمنُْه، َفَال َتْظلُِمنَّ َأَنْفَسُكْم، اللَّهّم َهْل َبلَّ   َأِخيِه إالَّ َعْن طِيِب َنْفٍس ِمنُْه، َفَال َتْظلُِمنَّ َأَنْفَسُكْم، اللَّهّم َهْل َبلَّ

اًرا، َيْرضِ   -- ُكْم، َفَال َتْرِجُعنَّ َبْعِدي ُكفَّ اًرا، َيْرضِ َوَسَتْلَقْوَن َربَّ ُكْم، َفَال َتْرِجُعنَّ َبْعِدي ُكفَّ   ..ُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ ُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ َوَسَتْلَقْوَن َربَّ

ُكْم ِآلَدَم، َوآَدُم ِمْن ُتَراٍب   -- ُكْم َواِحٌد، َوإِنَّ َأَباُكْم َواِحٌد، ُكلُّ ا النَّاُس، إِنَّ َربَّ َ ُكْم ِآلَدَم، َوآَدُم ِمْن ُتَراٍب َأهيُّ ُكْم َواِحٌد، َوإِنَّ َأَباُكْم َواِحٌد، ُكلُّ ا النَّاُس، إِنَّ َربَّ َ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاِ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاِ   ،،َأهيُّ

  ..لَِعَرِيبٍّ َفْضَل َعَىل َعَجِميٍّ إِالَّ بِالتَّْقَوىلَِعَرِيبٍّ َفْضَل َعَىل َعَجِميٍّ إِالَّ بِالتَّْقَوىَولَْيَس َولَْيَس   ،،َأْتَقاُكمْ َأْتَقاُكمْ 

ْغُت َهْل َهْل   َأَال َأَال   -- ْغُت َبلَّ   ..اللَّهّم اْشَهْد اللَّهّم اْشَهْد ، ، َبلَّ
  

  



  .ج.عرض، وهو موضع املدح والذم من االنسان.ج.عرض، وهو موضع املدح والذم من االنسان  

  .ال حتل لكم.ال حتل لكم  

  وأفعال أهلها.وأفعال أهلها.وأخالق وأخالق عادات عادات مآثرها، ومآثرها، و    

   ،فال يعمل به يف اإلسالمفال يعمل به يف اإلسالممهدر وساقط وباطل ومردود، مهدر وساقط وباطل ومردود..  

  قصاص وال دية وال كفارة فيها.قصاص وال دية وال كفارة فيها.  ثأر والثأر وال  مرتوكة ال ينبغي املطالبة هبا، المرتوكة ال ينبغي املطالبة هبا، ال  

   اا، فليس لإلنسان إال رأس ماله دون الرب، فليس لإلنسان إال رأس ماله دون الرباملطالبة بهاملطالبة بهباطل ال حيل باطل ال حيل أي أي..  

  .حكم بتحريم الربا.حكم بتحريم الربا  

  .إياس وهو قول اجلمهور، وقيل: حارثة، متام، آدم.إياس وهو قول اجلمهور، وقيل: حارثة، متام، آدم  

  تستصغرون وتستهينونتستصغرون وتستهينون..  

  .هو التأجيل والتأخري، واملراد: تأخري حرمة املحرم إىل صفر.هو التأجيل والتأخري، واملراد: تأخري حرمة املحرم إىل صفر  

    .ليوافقوا عدة األشهر احلرم.ليوافقوا عدة األشهر احلرم  

    .رجع وعاد.رجع وعاد  

   تقرصوا يف حقوقهنتقرصوا يف حقوقهنتظلموهن وال تظلموهن وال ال ال فاخشوه وخافوه فيهن، ففاخشوه وخافوه فيهن، فأي أي..  



     هاهاوقوقحقحق  ااوورعرعااوووصونوها وصونوها أي بأن اهللا استئمنكم عليهن، فاحفظوا أمانته أي بأن اهللا استئمنكم عليهن، فاحفظوا أمانته..  

       أي بإباحته املنزلة يف كالمه أي بإباحته املنزلة يف كالمه :كقوله تعاىل: ، كقوله تعاىل ،M   ]  \  [    Z   ̂  _L      

  ، وقيل: اإلجياب والقبول.، وقيل: اإلجياب والقبول.33  نساء:نساء:الال                                                                                        

    يكم هبن خريايكم هبن خرياأي أوصأي أوص..  

    .أسريات.أسريات  

    .النشوز وسوء العرشة وبذاءة اللسان.النشوز وسوء العرشة وبذاءة اللسان  

    وقيل املراد: ترك مجاعهنوقيل املراد: ترك مجاعهن، ، فال تناموا معهنفال تناموا معهن  أي اعتزلوهن يف الفرشأي اعتزلوهن يف الفرش..  

    وال مهلك، قصد التأديب واالصالحوال مهلك، قصد التأديب واالصالح  غري شديد وال مؤذغري شديد وال مؤذ..  

    .فال تتجنوا عليهن العلل هلجرهن ورضهبن ظلام.فال تتجنوا عليهن العلل هلجرهن ورضهبن ظلام  

     ،أي ال يأذن ألحد تكرهونه يف دخول بيوتكم واجللوس يف منازلكم، أي ال يأذن ألحد تكرهونه يف دخول بيوتكم واجللوس يف منازلكم  

  .سواء كان رجال أو امرأة، قريبا أو بعيدا.سواء كان رجال أو امرأة، قريبا أو بعيدا  

  وفقروفقر، أو باعتبار حالكم واستطاعتكم من غنى ، أو باعتبار حالكم واستطاعتكم من غنى أي بام يتعارفه الناسأي بام يتعارفه الناس..  

     وقيل املراد: كفر دون كفر.، وقيل املراد: كفر دون كفر.تفعلون فعلهم وتتشبهون هبمتفعلون فعلهم وتتشبهون هبم  كالكفاركالكفارأي أي ،  

    ادةادةــزيزي..  
  

      
  

  بعدما استفتح عليه الصالة والسالم بحمد اهللا تعاىل والثناء عليه والوصية بتقوى اهللا بعدما استفتح عليه الصالة والسالم بحمد اهللا تعاىل والثناء عليه والوصية بتقوى اهللا 

ت بخطبة حجة الوداع، واشتملت عىل ت بخطبة حجة الوداع، واشتملت عىل ، بـدأ يف خطبته العظيمة للمسلمني والتي اشتهر، بـدأ يف خطبته العظيمة للمسلمني والتي اشتهروطاعتهوطاعته

  مواضيع كثرية وهامة يمكن تقسيمهـا إىل ستة بنود، وهي:مواضيع كثرية وهامة يمكن تقسيمهـا إىل ستة بنود، وهي:
  

      وأمواهلم وأعراضهم، ال حيل ألحد وأمواهلم وأعراضهم، ال حيل ألحد   املسلمنياملسلمنياء اء ــوفيه بيان حرمة دموفيه بيان حرمة دم

أيضا تذكري بيوم أيضا تذكري بيوم وفيه وفيه انتهاكها. وأن حرمتها كحرمة يوم عرفة وشهر ذي احلجة والبلد احلرام. انتهاكها. وأن حرمتها كحرمة يوم عرفة وشهر ذي احلجة والبلد احلرام. 

  وأمر للمؤمنني برد األمانات إىل أهلها.وأمر للمؤمنني برد األمانات إىل أهلها.احلساب، احلساب، 
  

    جلاهلية من أفعال وعادات وتقاليدجلاهلية من أفعال وعادات وتقاليدوفيه إبطال كل ما كان عليه أهل اوفيه إبطال كل ما كان عليه أهل ا ، ،

ومن ذلك إسقاط املطالبة بدمائها، وحتريم أكل الربا الذي كان ومن ذلك إسقاط املطالبة بدمائها، وحتريم أكل الربا الذي كان وقطع الصلة هبا من كل وجه... وقطع الصلة هبا من كل وجه... 

  ..االستهانة بمحقرات األعاملاالستهانة بمحقرات األعاملساوسه، وساوسه، وأيضا حتذير للمسلمني من الشيطان ووأيضا حتذير للمسلمني من الشيطان وووفيه وفيه . . سائدا فيهاسائدا فيها
  

      كيوم خلق اهللا الساموات كيوم خلق اهللا الساموات   --̂^عام حجه عام حجه --  وفيه بيان عودة الزمانوفيه بيان عودة الزمان

                    حرم:حرم:ا أربعة ا أربعة شهرا، منهشهرا، منه  1212الشهور عند اهللا الشهور عند اهللا واألرض بعد تالعب اجلاهليني به، وأن عدة واألرض بعد تالعب اجلاهليني به، وأن عدة 

  ..خرياخريا، حيرم تغيريها تقديام وتأ، حيرم تغيريها تقديام وتأحرم ورجبحرم ورجباملاملدة وذو احلجة ودة وذو احلجة وععققذو الذو ال
  

     وفيه بيان كرامة املرأة االنسانية، واحلث عىل اإلحسان إليها، والوصية وفيه بيان كرامة املرأة االنسانية، واحلث عىل اإلحسان إليها، والوصية

، وإلزامها بواجباهتا الزوجية، ، وإلزامها بواجباهتا الزوجية، هبا خريا، وتثبيت حقوقها التي كانت مسلوبة منها يف اجلاهليةهبا خريا، وتثبيت حقوقها التي كانت مسلوبة منها يف اجلاهلية

  ..ورضورة تأديبهـا وإصالحهـا عند نشوزهاورضورة تأديبهـا وإصالحهـا عند نشوزها



  

      الكتاب الكتاب   اسيني للترشيع يف االسالم (اسيني للترشيع يف االسالم (وفيه بيان للمصدرين األسوفيه بيان للمصدرين األس

)، ووجوب التمسك واالحتكام إليهام، وأن االعتصام هبام يضمن للمسلم األمان من )، ووجوب التمسك واالحتكام إليهام، وأن االعتصام هبام يضمن للمسلم األمان من   والسنةوالسنة

  كل ضالل وشقاء يف الدنيا واآلخرة.كل ضالل وشقاء يف الدنيا واآلخرة.
  

     وأنه جيب مراعاة حقوقها، ، وأنه جيب مراعاة حقوقها، بني املسلمنيبني املسلمنيأخوة اإليامن أخوة اإليامن   تقريرتقريروفيه وفيه ،

  . . ااــدها أو هيدمهدها أو هيدمهواملحافظة عليها من كل ما يفسواملحافظة عليها من كل ما يفس

د وهو آدم، د وهو آدم، ــا من أصل واحا من أصل واحــذا البند أن الناس مجيعذا البند أن الناس مجيعــــه الصالة والسالم يف هه الصالة والسالم يف هــكام بني عليكام بني علي

ة لطبقة ة لطبقة ــاضل بينهم مجيعا هو التقوى والعمل الصالح، وأنه ال امتياز وال حصاناضل بينهم مجيعا هو التقوى والعمل الصالح، وأنه ال امتياز وال حصانــزان التفزان التفــوأن ميوأن مي

هام اختلفت هام اختلفت من الناس دون أخرى أمام أحكام الرشيعة حاكمني وحمكومني، ألهنم سواسية ممن الناس دون أخرى أمام أحكام الرشيعة حاكمني وحمكومني، ألهنم سواسية م

  أعراقهم وألواهنم ولغاهتم ... أو تنوعت مسؤولياهتم.أعراقهم وألواهنم ولغاهتم ... أو تنوعت مسؤولياهتم.
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  الزيادة والنَّامءالزيادة والنَّامء..    

  ادة بعوضادة بعوضــل هذه الزيل هذه الزيــي أحد البدلني املتجانسني من غري أن تقابي أحد البدلني املتجانسني من غري أن تقابــادة فادة فــالزيالزي  هوهو..  
  

    
  ::الربا حرام لألدلة التاليةالربا حرام لألدلة التالية



  ..275275البقرة: البقرة:  M<;  :  9  8  7  L   تعاىل:تعاىل:وله وله قق  --


بَ   ̂^َلَعَن َرُسوُل اهللاَِّ َلَعَن َرُسوُل اهللاَِّ   ««قال: قال: أنه أنه     جابر بن عبد اهللاجابر بن عبد اهللا  ييما روما رو  -- بَ آكَِل الرِّ   ،،هِ هِ ــــُه َوَشاِهَديْ ُه َوَشاِهَديْ ــــُه َوَكاتِبَ ُه َوَكاتِبَ ــا َوُمْؤكِلَ ا َوُمْؤكِلَ ــآكَِل الرِّ

  ..رواه مسلمرواه مسلم  »»  ْم َسَواءٌ ْم َسَواءٌ هُ هُ   ::َوَقاَل َوَقاَل 


  ..""  أمجع املسلمون عىل حتريم الربا، وأنه من الكبائرأمجع املسلمون عىل حتريم الربا، وأنه من الكبائر  ""أمجعت األمة عىل أن الربا حمرم. قال النووي: أمجعت األمة عىل أن الربا حمرم. قال النووي:   --



      
  

  لقد مر حتريم الربا بأربع مراحل، وهي:لقد مر حتريم الربا بأربع مراحل، وهي:                
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  ..130130  آل عمران:آل عمران:            
  

44   لربا قليله وكثريه.لربا قليله وكثريه.لل  القطعيالقطعي  التحريمالتحريمببوفيها ختم الترشيع القرآين وفيها ختم الترشيع القرآين  

-.  /     +  ,  !  "   #  $  %  &  '   )  (    *   M  تعاىل:تعاىل:  اهللاهللاقال قال   **          
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IH   G     Q  P  ON  M  L   K  J   RS L :275275  البقرة:البقرة..  

  



      
  

  سالمية الربا ملا فيها من أرضار خطرية وكثرية عىل الفرد واملجتمع، فهو:سالمية الربا ملا فيها من أرضار خطرية وكثرية عىل الفرد واملجتمع، فهو:حرمت الرشيعة اإلحرمت الرشيعة اإل                

  د يف اإلنسان اجلشع واألنانيـة. د يف اإلنسان اجلشع واألنانيـة. يوليول  

  يولد العداوة والبغضاء بني الناسيولد العداوة والبغضاء بني الناس..  

  بالقرضبالقرض  يفيض إىل انقطاع املعروف واملواساة بني الناسيفيض إىل انقطاع املعروف واملواساة بني الناس..  

  .يقيض عىل روح التعاون.يقيض عىل روح التعاون  

   بالباطلبالباطلأموال الناس أموال الناس   ألكلألكليعد وسيلة يعد وسيلة..  

   يف حصول العقاب الدنيوي واألخروي ملن يتعامل به.يف حصول العقاب الدنيوي واألخروي ملن يتعامل به.يعد سببا يعد سببا  

  طبقة فقريةطبقة فقريةوو  طبقة مرتفة تكتسب املال بدون عملطبقة مرتفة تكتسب املال بدون عمل  ،،الطبقيةالطبقية  يؤدي إىل ظهوريؤدي إىل ظهور..  

   روح التنافس، ويعطل املشاريع واالستثامرات التنموية وبالتايل ركود اإلقتصاد.روح التنافس، ويعطل املشاريع واالستثامرات التنموية وبالتايل ركود اإلقتصاد.يقيض عىل يقيض عىل  

  رى الفقرية واملتخلفة.رى الفقرية واملتخلفة.د الدول األخد الدول األخااستعبستعبالستعامر واالستعامر واة يف يد الدول الغنيـة ة يف يد الدول الغنيـة يعد وسيليعد وسيل  
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  الزيادةالزيادة..  

  اآلخراآلخرعن عن   تجانسنيتجانسنيمع زيادة أحد العوضني املمع زيادة أحد العوضني املالبيع البيع   هوهو..  
                                                        

  --   غرام من الذهب األصفرغرام من الذهب األصفر  3030غرام من الذهب األمحر بـ: غرام من الذهب األمحر بـ:   2020بيع بيع..  

  بيع قنطار من القمح اجليد بقنطارين من الردئ.بيع قنطار من القمح اجليد بقنطارين من الردئ.  --                                              
  

    هَ   ««  ::̂^قوله قوله ، ودليل حتريمه ، ودليل حتريمه ربا الفضل حمرمربا الفضل حمرم هَ الذَّ َهِب   ُب ُب الذَّ َهِب بِالذَّ ةُ   ،،بِالذَّ ةُ َواْلِفضَّ   َواْلِفضَّ

ةِ  ةِ بِاْلِفضَّ ِعريُ   ،،بِاْلُربِّ بِاْلُربِّ   َواْلُربُّ َواْلُربُّ   ،،بِاْلِفضَّ ِعريُ َوالشَّ ِعريِ   َوالشَّ ِعريِ بِالشَّ   َفإَِذاَفإَِذا  ،،بَِيدٍ بَِيدٍ   َيًداَيًدا  ،،بَِسَواءٍ بَِسَواءٍ   َسَواءً َسَواءً   بِِمْثلٍ بِِمْثلٍ   ِمْثالً ِمْثالً   ،،بِاملِْْلِح بِاملِْْلِح   َواملِْْلُح َواملِْْلُح   ،،بِالتَّْمرِ بِالتَّْمرِ   َوالتَّْمرُ َوالتَّْمرُ   ،،بِالشَّ

  ..  عبادة بن الصامتعبادة بن الصامت  حديثحديثمن من   متفق عليهمتفق عليه  »»  بَِيدٍ بَِيدٍ   َيًداَيًدا  َكانَ َكانَ   إَِذاإَِذا  ِشْئُتمْ ِشْئُتمْ   َكْيَف َكْيَف   َفبِيُعواَفبِيُعوا  األَْصنَاُف األَْصنَاُف   َهِذهِ َهِذهِ   اْخَتَلَفْت اْخَتَلَفْت 
  

22    


  والتأجيلوالتأجيل  التأخريالتأخري..  

  نظري التأجيلنظري التأجيل  الزيادة املرشوطة التي يأخذها الدائن من املدينالزيادة املرشوطة التي يأخذها الدائن من املدين..  

  بيع نقد بنقد بيع نقد بنقد   عندعندرض، بل ويكون أيضا يف البيع، رض، بل ويكون أيضا يف البيع، ربا النسيئة ال يكون فقط يف القربا النسيئة ال يكون فقط يف الق  

  ..، سواء اتفق اجلنس أو اختلف، سواء اتفق اجلنس أو اختلفالتأجيل يف التقابضالتأجيل يف التقابضمع مع أو طعام بطعام أو طعام بطعام                                                 

  --  دينار بعد شهردينار بعد شهر12001200  برشط أعادهتابرشط أعادهتادينار دينار 10001000ض ض ااقرتقرتاا..  

  ..يدفع مؤجاليدفع مؤجال  التمرالتمربقنطار من بقنطار من   األرزاألرزبيع قنطار من بيع قنطار من   --                                              
  

  َام   ««  ::̂^قوله قوله ودليل حتريمه ودليل حتريمه   ،،  حمرمحمرم  ربا النسيئةربا النسيئة َام إِنَّ َبا  إِنَّ َباالرِّ ي ي وما رووما رو  ،،»»  النَِّسيَئةِ النَِّسيَئةِ   ِيف ِيف   الرِّ

َهِب   َبْيعِ َبْيعِ   َعنْ َعنْ  ̂ ̂  اهللاَِّاهللاَِّ  َرُسوُل َرُسوُل   َهنَىَهنَى  ««: : أنه قالأنه قال  الرباء بن عازب الرباء بن عازب   عنعن َهِب الذَّ   ..امامعليهعليه  متفقمتفق  »»  َدْينًاَدْينًا  بِالَْوِرِق بِالَْوِرِق   الذَّ



  

      
  

الذهب، والفضة، والرب، والشعري، والتمر، الذهب، والفضة، والرب، والشعري، والتمر، التالية: التالية: الستة الستة األموال األموال يف يف اتفق الفقهاء عىل جريان الربا اتفق الفقهاء عىل جريان الربا 

يف غري هذه األموال يف غري هذه األموال   أيضاأيضا  أن الربا جيريأن الربا جيريإىل إىل   ذهب أكثرهمذهب أكثرهمثم ثم . . . وذلك إذا استجمعت رشائط الربا. وذلك إذا استجمعت رشائط الرباوامللحوامللح

  ..اايف علتهيف علته  اشرتكت معهااشرتكت معهاإذا إذا   قياسا عليهاقياسا عليها  الستةالستة

  فيام ييل:فيام ييل:  عند املالكيةعند املالكية  ويمكن تلخيص علة حتريم الرباويمكن تلخيص علة حتريم الربا
  

       األصنافاألصنافيف يف   واإلقتيات واإلدخارواإلقتيات واإلدخاريف الذهب والفضة، يف الذهب والفضة،   الثمنيةالثمنيةهي هي    

..احتاد اجلنساحتاد اجلنسمع مع   ،،))الرب، الشعري، التمر، امللحالرب، الشعري، التمر، امللح((  ألربعةألربعةاا

     األربعةاألربعة  يف األصنافيف األصناف  ةةاملطعومياملطعومي، و ، و يف الذهب والفضةيف الذهب والفضة  ةةالثمنيالثمنيهي هي  

..سواء احتد اجلنس أو اختلفسواء احتد اجلنس أو اختلف، ، ))الرب، الشعري، التمر، امللحالرب، الشعري، التمر، امللح((
  

  ،يرى املالكية َأنَّ الرب والشعري جنس واحد، حيرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض، يرى املالكية َأنَّ الرب والشعري جنس واحد، حيرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض

 وهكذا كل ما استوت منفعته أو تقاربت مما يقتات ويدخر.وهكذا كل ما استوت منفعته أو تقاربت مما يقتات ويدخر.



    
  

  ::ت الربوية، وهذه القواعد هيت الربوية، وهذه القواعد هيمن أحاديث الربا قواعد عامة الستبعاد املعامالمن أحاديث الربا قواعد عامة الستبعاد املعاماللقد استنبط العلامء لقد استنبط العلامء 
  

11      بقمحبقمح  قمحقمح--، أو طعام بطعام، أو طعام بطعام--ذهب بذهبذهب بذهب--  ة اليشء بجنسه (نقد بنقدة اليشء بجنسه (نقد بنقدــعند مبادلعند مبادل-- ( (

  ..املثلية يف البدلنياملثلية يف البدلنياملساواة واملساواة و* *       فيشرتط:فيشرتط:، ، حيرم التفاضل والتأجيلحيرم التفاضل والتأجيل

  ..(التسليم الفوري يدا بيد)(التسليم الفوري يدا بيد)  التقابض يف جملس العقدالتقابض يف جملس العقد* *                                                                                                                         
  

22    (ذهب بفضة، أو قمح بتمر)(ذهب بفضة، أو قمح بتمر)عند مبادلة شيئني متفقني يف العلة خمتلفني يف اجلنس عند مبادلة شيئني متفقني يف العلة خمتلفني يف اجلنس  

  ..(التسليم الفوري يدا بيد)(التسليم الفوري يدا بيد)  التقابض يف جملس العقدالتقابض يف جملس العقد* *     رتط:رتط:فيشفيش، ، جيوز التفاضل وحيرم التأجيلجيوز التفاضل وحيرم التأجيل
  

33      اضل اضل ــــوز التفوز التفــجيجي  ر)ر)ــ(ذهب بتم(ذهب بتمة ة ــــــة شيئني خمتلفني يف اجلنس والعلة شيئني خمتلفني يف اجلنس والعلــــد مبادلد مبادلــــعنعن

اوي أو بغريه، اوي أو بغريه، ــــم بالتسم بالتســــن أن يتن أن يتــــة فيمكة فيمكــــــدأ احلريدأ احلريــــ، ويعود التبادل إىل مب، ويعود التبادل إىل مبانانــــط الرشطط الرشطــوالتأجيل، ويسقوالتأجيل، ويسق

  ..را أو مؤجالرا أو مؤجالفوفو


    
  

  ذهب بعد شهر.ذهب بعد شهر.من المن ال  غغ100100من الذهب بـ: من الذهب بـ:   غغ100100باع باع   --11

  يف يف الفوري الفوري ، وذلك الختالل رشط التقابض ، وذلك الختالل رشط التقابض (لعلة الثمنية)(لعلة الثمنية)  هذا البيع حمرم وهو من ربا النسيئةهذا البيع حمرم وهو من ربا النسيئة  

.جملس العقد.جملس العقد  
  

  ..كغ من األرزكغ من األرز22كغ من الشعري بـ: كغ من الشعري بـ: 11اشرتى اشرتى   --22

   ولكن يشرتط التقابض الفوري يف جملس العقد حتى ال نقع يف ربا ولكن يشرتط التقابض الفوري يف جملس العقد حتى ال نقع يف ربا ، ، الختالف اجلنسالختالف اجلنس  جائزجائزهذا البيع هذا البيع

  ..))لعلة املطعوميةلعلة املطعومية((  النسيئةالنسيئة
  

  ..فورافورا  دوالراتدوالرات110110بـ: بـ:   دوالردوالر100100باع باع   --33

  النقدالنقداملرشوطة يف بيع املرشوطة يف بيع   ، وذلك الختالل املساواة، وذلك الختالل املساواة(لعلة الثمنية)(لعلة الثمنية)  هذا البيع حمرم وهو من ربا الفضلهذا البيع حمرم وهو من ربا الفضل  

  ..بجنسهبجنسه



  

  قناطري من السالطة املستوية حاال.قناطري من السالطة املستوية حاال.  44ن من السالطة امللفوفة بـ: ن من السالطة امللفوفة بـ: مبادلة قنطاريمبادلة قنطاري  --44

   هذا البيع جائز، وال يشرتط التامثل لعدم وجود علة ربا الفضل يف البدلني املتجانسني وهي هذا البيع جائز، وال يشرتط التامثل لعدم وجود علة ربا الفضل يف البدلني املتجانسني وهي

  ..))االقتيات واالدخاراالقتيات واالدخار((
  

  بعد شهر أو أكثر.بعد شهر أو أكثر.  ديناردينار1150500000عىل أن يعيدها عىل أن يعيدها   ديناردينار1010000000اقرتض اقرتض   --55

  ود الزيادة املرشوطة عىل رأس املال يف القرض مقابل األجل وهو ربا النسيئة.ود الزيادة املرشوطة عىل رأس املال يف القرض مقابل األجل وهو ربا النسيئة.هذه املعاملة حمرمة، لوجهذه املعاملة حمرمة، لوج  
  

  بيع كتابني بكتاب.بيع كتابني بكتاب.  --66

   البدلني ليسا من األموال الربويةالبدلني ليسا من األموال الربويةهذا البيع جائز، ألن هذا البيع جائز، ألن..  
  

  كغ مشمش إىل أجل.كغ مشمش إىل أجل.33كغ تفاح بـ: كغ تفاح بـ: 11مبادلة مبادلة   --77

   الفوري، والذي يشرتط الفوري، والذي يشرتط هذه املعاملة حمرمة، وهي من ربا النسيئة، وذلك لعدم حصول التقابض هذه املعاملة حمرمة، وهي من ربا النسيئة، وذلك لعدم حصول التقابض

  ..))علة املطعوميةعلة املطعومية((عند وجود عند وجود 
  

  ..مؤجالمؤجال  دجدج58005800كغ من العسل بـ: كغ من العسل بـ: 22بيع بيع   --88

   ،فال يشرتط يشء.، فال يشرتط يشء.الختالف اجلنس والعلةالختالف اجلنس والعلةهذا البيع جائز، هذا البيع جائز ،  
  

  ..شهراشهرا2020مليون سنتيم تدفع مقسطة عىل مدة مليون سنتيم تدفع مقسطة عىل مدة   5050بـ: بـ:   حيل الذهبحيل الذهبمن من   غغ8585بيع بيع   --99

  لثمنية)، وذلك الختالل رشط التقابض الفوري يف لثمنية)، وذلك الختالل رشط التقابض الفوري يف هذا البيع حمرم وهو من ربـا النسيئة (لعلـة اهذا البيع حمرم وهو من ربـا النسيئة (لعلـة ا  

  جملس العقد.جملس العقد.
  

 من القمح، عىل أن يأخذ املقابل بعد أسبوع.من القمح، عىل أن يأخذ املقابل بعد أسبوع.  كغكغ100100من الشعري بـ: من الشعري بـ:   كغكغ150150 باعباع  --1010

   هذا البيع حمرم لتضمنه كال الربوين الفضل (لعلة االقتيات واالدخار مع احتاد اجلنس) والنسيئة هذا البيع حمرم لتضمنه كال الربوين الفضل (لعلة االقتيات واالدخار مع احتاد اجلنس) والنسيئة

  لرشطان التامثل واملساواة، والتقابض الفوري يف جملس العقد.لرشطان التامثل واملساواة، والتقابض الفوري يف جملس العقد.(لعلة املطعومية)، وقد اختل فيه ا(لعلة املطعومية)، وقد اختل فيه ا
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  من الربح وهو الزيادةمن الربح وهو الزيادة..  

  وربح معلوم، وربح معلومالبيع برأس املالالبيع برأس املال. أو هو: . أو هو: بيع ما اشرتى بثمنه، وربح معلومبيع ما اشرتى بثمنه، وربح معلوم ،..  

   ألف دينار. ألف دينار.   5050ألف دينار، ويل ربح ألف دينار، ويل ربح   500500أن يقول: بعتك السيارة برأس مايل أن يقول: بعتك السيارة برأس مايل  

  ألف دينار.ألف دينار.  5050ألف دينار وتربحني فيها ألف دينار وتربحني فيها   500500أو أن يقول: اشرتيتها بـ أو أن يقول: اشرتيتها بـ                                                     

    

د املشرتي فيها عىل أمانة البائع يف اإلخبار د املشرتي فيها عىل أمانة البائع يف اإلخبار بيع املرابحة من بيوع األمانة، وسميت بذلك العتامبيع املرابحة من بيوع األمانة، وسميت بذلك العتام  --

  برأس مال املبيع ( السلعة )، وبيوع األمانة ثالثة، وهي:برأس مال املبيع ( السلعة )، وبيوع األمانة ثالثة، وهي:

  أن يبيعة السلعة برأس ماهلا.أن يبيعة السلعة برأس ماهلا.  أ. بيع التولية:أ. بيع التولية:

  أن يبيعه السلعة برأس املال وربح معلوم.أن يبيعه السلعة برأس املال وربح معلوم.  ب. بيع املرابحة:ب. بيع املرابحة:

  س املال وخسارة معلومة.س املال وخسارة معلومة.أأأن يبيعه السلعة برأن يبيعه السلعة بر  ::املواضعةاملواضعةجـ. بيع جـ. بيع 
  

22
  بيع املرابحة عقد جائز بإمجاع العلامء، ومن أدلة مرشوعيته ما ييل:بيع املرابحة عقد جائز بإمجاع العلامء، ومن أدلة مرشوعيته ما ييل:                        


، وقوله ، وقوله 275275  البقرة:البقرة: M9  8  7L   تعاىل:تعاىل:ولــه ولــه ققاآليـــات القرآنية الدالــة عىل مرشوعية البيع، كاآليـــات القرآنية الدالــة عىل مرشوعية البيع، ك          

  ، واملرابحة بيع بالرتايض بني العاقدين.، واملرابحة بيع بالرتايض بني العاقدين.2929  النساء:النساء: M   G  F  E  D  C   B  AH  Lسبحانه: سبحانه: 


ا  َولِّنِيَولِّنِي  ««: : ̂^بعريين فقال له بعريين فقال له   أنه ملا أراد اهلجرة ابتاع أبو بكرأنه ملا أراد اهلجرة ابتاع أبو بكر  ̂^روي عن النبي روي عن النبي ما ما            اَأَحَدُمهَ   ،،»»  َأَحَدُمهَ

ٍء،  بَِغْريِ بَِغْريِ   َلكَلك  ُهوَ ُهوَ : : َفَقاَل َفَقاَل  ٍء،َيشْ ا  ««  ::َفَقاَل َفَقاَل   َيشْ اَأمَّ   ..الزيلعي يف نصب الرايةالزيلعي يف نصب الرايةذكره ذكره   »»  َفَال َفَال   َثَمنٍ َثَمنٍ   بَِغْريِ بَِغْريِ   َأمَّ


  لدنلدن  منمن  الناسالناس  تعاملهاتعاملها  وقدوقد  رشائطهارشائطها  لوجودلوجود  مرشوعةمرشوعة  عقودعقود  وهيوهي  ««: : األمانةاألمانة  بيوعبيوع  عنعن  املوصيلاملوصيلقال قال                           

  ، ومن ذلك:، ومن ذلك:»»  هذاهذا  يومنايومنا  إىلإىل  األولاألول  الصدرالصدر

  ِيف ِيف   َيَضعُ َيَضعُ   َمنْ َمنْ   ُعُقَلَهاُعُقَلَها  ييُيْربُِحنِ ُيْربُِحنِ   َمنْ َمنْ  ««أنه كان يشرتي العري فيقول: أنه كان يشرتي العري فيقول:   ما روي عن عثامن بن عفان ما روي عن عثامن بن عفان   --                          

  رواه البيهقي.رواه البيهقي.  »»  دِينَاًرادِينَاًرا  ييَيدِ َيدِ 

ْيُت   قال:قال:  ،،َغلِيظًاَغلِيظًا  إَِزاًراإَِزاًرا    َعِيلٍّ َعِيلٍّ   َعَىل َعَىل   َرَأْيُت َرَأْيُت  ««وما روي عن أيب بحر عن شيخ هلم قال: وما روي عن أيب بحر عن شيخ هلم قال:   --                           ْيُت اْشَرتَ   بَِخْمَسةِ بَِخْمَسةِ   اْشَرتَ

ِ َأْرَبَحنِ   َفَمنْ َفَمنْ   َدَراِهمَ َدَراِهمَ  ا  فِيهِ فِيهِ   ييَأْرَبَحن ادِْرَمهً اهُ   بِْعُتهُ بِْعُتهُ   دِْرَمهً اهُ إِيَّ   رواه البيهقي.رواه البيهقي.  »»  إِيَّ
  

33
  ة حال رشعيا ملشكلةة حال رشعيا ملشكلةــ بيع املرابح بيع املرابحويعتربويعتربا للحرج عنهم، ا للحرج عنهم، ــــة الناس ورفعة الناس ورفعــــرشع هذا البيع سدا حلاجرشع هذا البيع سدا حلاج

  اإلستثامر والتمويل اإلسالمي، وبديال عن املضاربة التي تضيق عن تلبية حاجات أوسع نطاق من الناس.اإلستثامر والتمويل اإلسالمي، وبديال عن املضاربة التي تضيق عن تلبية حاجات أوسع نطاق من الناس.
  



44
  يشرتط لصحة بيع املرابحة ما ييل:يشرتط لصحة بيع املرابحة ما ييل:        

  ..أن تكون السلعة مملوكة للبائعأن تكون السلعة مملوكة للبائع  --11

  ..معلوما للمشرتيمعلوما للمشرتي  --رأس املالرأس املال--أن يكون ثمن السلعة أن يكون ثمن السلعة   --22

  ..أن يكون الربح معلوما للبائع واملشرتيأن يكون الربح معلوما للبائع واملشرتي  --33

  ..أن يكون عقد الرشاء األول صحيحا ال فاسداأن يكون عقد الرشاء األول صحيحا ال فاسدا  --44

  ..-- األموال الربوية عند مبادلة اجلنس بمثله األموال الربوية عند مبادلة اجلنس بمثلهفال تصح املرابحة يففال تصح املرابحة يف--ال يرتتب عىل املرابحة ربا ال يرتتب عىل املرابحة ربا ن ن أأ  --55
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  ،اجلزء والنصيب واحلصةاجلزء والنصيب واحلصةوهو وهو   من القسط،من القسط..  

  أوقات معلومةأوقات معلومة  يفيفل، يؤدى مفرقا عىل أجزاء معلومة، ل، يؤدى مفرقا عىل أجزاء معلومة، ثمن مؤجثمن مؤجبب، ، الالعقد عىل مبيع حعقد عىل مبيع ح..  

  ..، يدفع مفرقا يف أوقات حمددة، يدفع مفرقا يف أوقات حمددةبيع يشء بثمن مؤجلبيع يشء بثمن مؤجلأو هو: أو هو:                                                           

    ألف دينار، ألف دينار،   600600  وبالتأجيلوبالتأجيلألف دينار، ألف دينار،   400400اال اال ا حا حرجل يريد رشاء سيارة ثمنهرجل يريد رشاء سيارة ثمنه

  ألف دينار. ألف دينار.   2525قسطا كل شهر قسطا كل شهر   2424عىل عىل   اايدفعه مقسطيدفعه مقسطوو  ،،فيشرتهيا بالثمن األخريفيشرتهيا بالثمن األخري
  

22
ومن أدلة ومن أدلة دت الزيادة يف الثمن مقابل األجل، دت الزيادة يف الثمن مقابل األجل، بيع التقسيط من البيوع املباحة اجلائزة، وإن وجبيع التقسيط من البيوع املباحة اجلائزة، وإن وج                        

  مرشوعيته ما ييل:مرشوعيته ما ييل:


!  "  #  $  %  &  '  )  M ، وقوله سبحانه: ، وقوله سبحانه: 275275البقرة:البقرة: M9  8  7L   تعاىل:تعاىل:ه ه ولـولـقق          

+*   )  L :282282البقرة:البقرة..  


  ،،َمْعُلومٍ َمْعُلومٍ   َأَجلٍ َأَجلٍ   إَِىل إَِىل   َطَعاًماَطَعاًما  َهيُودِيٍّ َهيُودِيٍّ   ِمنْ ِمنْ   اْشَرتَىاْشَرتَى  ^̂  النَّبِيَّ النَّبِيَّ   َأنَّ َأنَّ   ««: : --ريض اهللا عنهاريض اهللا عنها--ما روتـه أم املؤمنني عائشة ما روتـه أم املؤمنني عائشة           

  ..متفق عليهمتفق عليه  »»  َحِديدٍ َحِديدٍ   ِمنْ ِمنْ   دِْرًعادِْرًعا  ِمنْهُ ِمنْهُ   َواْرَهتَنَ َواْرَهتَنَ 
  

33
سدا حلاجة الناس وحتقيقا ملنفعتهم، فبيع التقسيط فيه مصلحة لكل سدا حلاجة الناس وحتقيقا ملنفعتهم، فبيع التقسيط فيه مصلحة لكل   --بيوعبيوعكغريه من الكغريه من ال--رشع هذا البيع رشع هذا البيع                         

من البائع واملشرتي، والتي تتمثل يف زيادة املبيعات بالنسبة للبائع، وأما املشرتي ففي حصوله عىل سلعة من البائع واملشرتي، والتي تتمثل يف زيادة املبيعات بالنسبة للبائع، وأما املشرتي ففي حصوله عىل سلعة 

  ..حيتاجها وال يملك قيمتها يف احلال، وإنام يسدد ثمنها فيام بعد أقساطا تتناسب وقدراته املاليةحيتاجها وال يملك قيمتها يف احلال، وإنام يسدد ثمنها فيام بعد أقساطا تتناسب وقدراته املالية
  

44
  يشرتط لصحة بيع التقسيط ما ييل:يشرتط لصحة بيع التقسيط ما ييل:        

  ..--  كبيع العينةكبيع العينة  --  أن ال يكون بيع التقسيط ذريعة إىل الرباأن ال يكون بيع التقسيط ذريعة إىل الربا  --11

  ..أن يكون البائع مالكًا للسعلةأن يكون البائع مالكًا للسعلة  --22

  ..أن يكون األجل معلوماً أن يكون األجل معلوماً   --33

  ..أن تكون السلعة املبيعة حالة ال مؤجلةأن تكون السلعة املبيعة حالة ال مؤجلة  --44



  ..--  األثامن واملطعوماتاألثامن واملطعومات  --  با النسيئةبا النسيئةأن يكون العوضان مما ال جيري بينهام رأن يكون العوضان مما ال جيري بينهام ر  --55

  ..أن يكون الثمن يف بيع التقسيط دينًا ال عيناً أن يكون الثمن يف بيع التقسيط دينًا ال عيناً   --66

  ..أن يكون بيع التقسيط منجزاً أن يكون بيع التقسيط منجزاً   --77

أن ال يشرتط البائع عىل املشرتي زيادة يف الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه يف الوقت املحدد.أن ال يشرتط البائع عىل املشرتي زيادة يف الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه يف الوقت املحدد.  --88
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  ا.ا.ــــة رصفة رصفــــــومنه سميت العبادة النافلومنه سميت العبادة النافل، ، ادةادةــــــالزيالزي  

  بيع نقد بنقد، احتد اجلنس أو اختلفبيع نقد بنقد، احتد اجلنس أو اختلف..  

  ..بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو أحدمها باآلخربيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو أحدمها باآلخر  أو هو:أو هو:                                                    

  ىل عملة الريال لينفق عىل نفسه، فيرصف ىل عملة الريال لينفق عىل نفسه، فيرصف رجل يريد احلج إىل بيت اهللا احلرام وحيتاج إرجل يريد احلج إىل بيت اهللا احلرام وحيتاج إ

    ما معه من الدينار اجلزائري بام حيتاجه من عملة الريال السعودي.ما معه من الدينار اجلزائري بام حيتاجه من عملة الريال السعودي.
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  َتبِيُعواَتبِيُعوا  َال َال   ««: : ̂^قوله قوله   دل عىل جوازهدل عىل جوازهقد قد وو  اتفق العلامء عىل جواز بيع الرصف، إذا توفرت رشوطه.اتفق العلامء عىل جواز بيع الرصف، إذا توفرت رشوطه.

َهَب  َهَب الذَّ َهِب   الذَّ َهِب بِالذَّ ةَ   َسَواءٍ َسَواءٍ بِ بِ   َسَواءً َسَواءً   إِالَّ إِالَّ   بِالذَّ ةَ َواْلِفضَّ ةِ   َواْلِفضَّ ةِ بِاْلِفضَّ َهَب   َوبِيُعواَوبِيُعوا  بَِسَواءٍ بَِسَواءٍ   َسَواءً َسَواءً   إِالَّ إِالَّ   بِاْلِفضَّ َهَب الذَّ ةِ   الذَّ ةِ بِاْلِفضَّ ةَ   بِاْلِفضَّ ةَ َواْلِفضَّ َهِب   َواْلِفضَّ َهِب بِالذَّ   بِالذَّ

َهُب   ««  ::̂^وقوله وقوله   ..البخاريالبخاريرواه رواه   »»  ِشْئُتمْ ِشْئُتمْ   َكْيَف َكْيَف  َهُب الذَّ َهِب   الذَّ َهِب بِالذَّ ةُ   ،،بِالذَّ ةُ َواْلِفضَّ ةِ   َواْلِفضَّ ةِ بِاْلِفضَّ   َيًداَيًدا  ،،بَِسَواءٍ بَِسَواءٍ   َسَواءً َسَواءً   بِِمثْلٍ بِِمثْلٍ   ِمْثالً ِمْثالً   ......  بِاْلِفضَّ

  ..متفق عليهمتفق عليه  »»  بَِيدٍ بَِيدٍ   َيًداَيًدا  َكانَ َكانَ   إَِذاإَِذا  ِشْئُتمْ ِشْئُتمْ   َكْيَف َكْيَف   َفبِيُعواَفبِيُعوا  األَْصنَاُف األَْصنَاُف   َهِذهِ َهِذهِ   اْخَتَلَفْت اْخَتَلَفْت   َفإَِذاَفإَِذا  ،،بَِيدٍ بَِيدٍ 
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حوائجهم، كالذي يملك حوائجهم، كالذي يملك الناس عىل تلبية وقضاء الناس عىل تلبية وقضاء بني بني تعاون تعاون الالأجل تيسري أجل تيسري من من   بيع الرصفبيع الرصفرشع رشع 

ال ال ــــ، أو عنده فرع من الذهب فرييد مبادلته بآخر، واليشء نفسه يق، أو عنده فرع من الذهب فرييد مبادلته بآخر، واليشء نفسه يقالفضة فرييد رصفها بالذهب حلاجته إليهالفضة فرييد رصفها بالذهب حلاجته إليه

  ..يف حتويل العملة إىل عملة أخرىيف حتويل العملة إىل عملة أخرى
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  ::يشرتط لصحة بيع الرصف رشطانيشرتط لصحة بيع الرصف رشطان        


َهُب   ««: : ^̂  ، لقوله، لقولهاحتد اجلنسان أو اختلفا، جتنبا لربا النسيئةاحتد اجلنسان أو اختلفا، جتنبا لربا النسيئةسواء سواء                    َهُب الذَّ َهِب   الذَّ َهِب بِالذَّ   »»  َوَهاءَ َوَهاءَ   َهاءَ َهاءَ   إِالَّ إِالَّ   ِرًباِرًبا  بِالذَّ

  ..متفق عليهمتفق عليه  »»  بَِيدٍ بَِيدٍ   َيًداَيًدا  َكانَ َكانَ   إَِذاإَِذا  ِشْئُتمْ ِشْئُتمْ   َكْيَف َكْيَف   َفبِيُعواَفبِيُعوا  األَْصنَاُف األَْصنَاُف   َهِذهِ َهِذهِ   اْخَتَلَفْت اْخَتَلَفْت   َفإَِذاَفإَِذا  ««: : ^̂  وقولهوقوله  ..رواه البخاريرواه البخاري


  ..بالفضة إال مثال بمثل وزنا بوزنبالفضة إال مثال بمثل وزنا بوزن  ذهب أو الفضةذهب أو الفضةفال يصح رصف الذهب بالفال يصح رصف الذهب بال                  

  

    
]]  114114  [[حل تقويم صفحة: حل تقويم صفحة:   --


  



mm





    


  واالمتزاجواالمتزاج  هي اإلختالطهي اإلختالط..  

  اتفاق بني اثنني أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي معني، ابتغاء الربحاتفاق بني اثنني أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي معني، ابتغاء الربح  ::هيهي..  

  ..اشرتاك اثنني فأكثر بامليهام أو بدنيهام، لغرض حتصيل الربحاشرتاك اثنني فأكثر بامليهام أو بدنيهام، لغرض حتصيل الربح  ::ييأو هأو ه                                                    
  

    
  عقد الرشكة من العقود اجلائزة املرشوعة يف اإلسالم.عقد الرشكة من العقود اجلائزة املرشوعة يف اإلسالم.                        

  مرشوعيتها الكتاب والسنة واإلمجاع.مرشوعيتها الكتاب والسنة واإلمجاع.وقد دل عىل وقد دل عىل                         



    ..2929::النساءالنساء  : : Mrq  p  o  n   m  l  k  j i  Lله له قوقو  --          

̄   °± ::  Mوقوله وقوله   --              ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦   ¥     ¤  £  ¢  ¡  �  L 

  ..واخللطاء هم الرشكاءواخللطاء هم الرشكاء  ،،2424::صص


ِ   ««: : أنه قالأنه قال  فيام يرويه عن ربه فيام يرويه عن ربه   ̂^عن النبي عن النبي     رواه أبو هريرةرواه أبو هريرةما ما   --           ِ أنا ثالُِث الرشَّ يَكْنيِ ما ملْ َخيُْن يَكْنيِ ما ملْ َخيُْن أنا ثالُِث الرشَّ

  ..أبو داودأبو داودرواه رواه   »»  أَحُدُمها صاِحَبُه فإذا خاَنُه َخَرْجُت ِمْن َبْينِِهامأَحُدُمها صاِحَبُه فإذا خاَنُه َخَرْجُت ِمْن َبْينِِهام

    ..فأقرهم عليهافأقرهم عليها  يتعاملون بالرشكةيتعاملون بالرشكةوالناس والناس   ̂^رسول اهللا رسول اهللا   عَث عَث فقد بُ فقد بُ   وأما من السنة التقريرية:وأما من السنة التقريرية:  --        


أمجع املسلمون أمجع املسلمون   ««، قال ابن قدامة: ، قال ابن قدامة: وا يف بعض أنواعهاوا يف بعض أنواعها، وإن اختلف، وإن اختلفالعلامء عىل جواز الرشكةالعلامء عىل جواز الرشكةفقد أمجع فقد أمجع         

  ..»»  عىل جواز الرشكة يف اجلملةعىل جواز الرشكة يف اجلملة
  

  

    
احلكمة من ترشيع الرشكة بوجه عام هو وجود احلاجة املاسة إليها، فأباحها اإلسالم سدا هلذه احلاجة، احلكمة من ترشيع الرشكة بوجه عام هو وجود احلاجة املاسة إليها، فأباحها اإلسالم سدا هلذه احلاجة،                 

  .. تنمية أمواهلم واستثامرها تنمية أمواهلم واستثامرهاوحتقيقا للتعاون البناء بني أفراد املجتمع يفوحتقيقا للتعاون البناء بني أفراد املجتمع يف

كام تؤدي الرشكة دورا هاما يف تطوير احلركة اإلقتصادية، فإن كثريا من املشاريع ال يمكن اإلنفراد هبا كام تؤدي الرشكة دورا هاما يف تطوير احلركة اإلقتصادية، فإن كثريا من املشاريع ال يمكن اإلنفراد هبا                 

كثر من طرف، وال يتم هذا إال بعقد كثر من طرف، وال يتم هذا إال بعقد أأ، وحينئذ تكون احلاجة ماسة إىل مسامهة ، وحينئذ تكون احلاجة ماسة إىل مسامهة --لقلة املال أو لعدم وجود اخلربةلقلة املال أو لعدم وجود اخلربة--

  الرشكة.الرشكة.
  

    
          

::الرشكة ثالثة أنواع، وهيالرشكة ثالثة أنواع، وهي





  


   أن يشرتك اثنان يف مال هلام ليتجرا به، ويكون الربح واخلسارة بينهامأن يشرتك اثنان يف مال هلام ليتجرا به، ويكون الربح واخلسارة بينهاموهي وهي..  

  ويندرج حتت هذه الرشكة أنواع وهي:ويندرج حتت هذه الرشكة أنواع وهي:  

رشكة املضاربة.رشكة املضاربة.  --                  رشكة املفاوضة.     رشكة املفاوضة.       --رشكة العنان.              رشكة العنان.                --
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  أن يشرتك شخصان يف مال هلام عىل أن يتجرا به والربح بينهامأن يشرتك شخصان يف مال هلام عىل أن يتجرا به والربح بينهام: : هيهي..  

  ..أن يشرتك إثنان أو أكثر عىل أن ال يترصف أحدمها يف مال الرشكة إال بإذن صاحبهأن يشرتك إثنان أو أكثر عىل أن ال يترصف أحدمها يف مال الرشكة إال بإذن صاحبهأو هي: أو هي:                                             

  رشكة العنان جائزة عند مجيع الفقهاء، وقد ثبتت مرشوعيتها بنفس أدلة مرشوعية الرشكةرشكة العنان جائزة عند مجيع الفقهاء، وقد ثبتت مرشوعيتها بنفس أدلة مرشوعية الرشكة..    

   مليون دينار جزائريمليون دينار جزائري  33أن يساهم إثنان يف تأسيس رشكة لتجارة القامش برأس مال أن يساهم إثنان يف تأسيس رشكة لتجارة القامش برأس مال  

دمها يف هذه دمها يف هذه أحأحيترصف يترصف ال ال ، عىل أن ، عىل أن منهاممنهام، ويكون الربح وكذا اخلسارة عىل قدر مال كل واحد ، ويكون الربح وكذا اخلسارة عىل قدر مال كل واحد ليعمال فيهاليعمال فيها

  الرشكة إال بإذن اآلخر.الرشكة إال بإذن اآلخر.
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  ..التفويضالتفويض  --    ، ، املساواةاملساواة  --      ::للمفاوضة يف اللغة عدة معان، ومنهاللمفاوضة يف اللغة عدة معان، ومنها  ـة:ـة:ــــلغـلغـ--

  ..رشوط خمصوصةرشوط خمصوصةببيشرتكا يف مال عىل عمل يشرتكا يف مال عىل عمل إثنان أو أكثر عىل أن إثنان أو أكثر عىل أن   يتعاقديتعاقدأن أن هي: هي:   ::اصطالحااصطالحا--

  ة ة ــــــاء حق الترصف يف شؤون الرشكاء حق الترصف يف شؤون الرشكــــفوض فيها لكل من الرشكفوض فيها لكل من الرشكرشكة يرشكة ي  أو هي:أو هي:                                              

  ..دون استئذان من الرشكاء اآلخريندون استئذان من الرشكاء اآلخرين                                                                          

    رشكة املفاوضة جائزة عند أكثر أهل العلم، ويدل عىل جوازها أهنا عقد عىل جتارة رشكة املفاوضة جائزة عند أكثر أهل العلم، ويدل عىل جوازها أهنا عقد عىل جتارة

  . . 2929النساء:النساء: M  D  C   B  AHG  F  E L بالرتايض، وقد قال اهللا تعاىل: بالرتايض، وقد قال اهللا تعاىل: 

   يكون الربح وكذا اخلسارة عىل يكون الربح وكذا اخلسارة عىل عىل أن عىل أن ، ، احلديداحلديدأن يساهم إثنان يف تأسيس رشكة لتجارة أن يساهم إثنان يف تأسيس رشكة لتجارة

  ..إذن اآلخرإذن اآلخر  بدونبدونهذه الرشكة هذه الرشكة مال مال أن يترصف يف أن يترصف يف وجيوز ألحدمها وجيوز ألحدمها منهام، منهام، مال كل واحد مال كل واحد رأس رأس قدر قدر 
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  --القطعالقطع  من القرض، وهومن القرض، وهو  مشتقمشتق  ـة:ـة:ــــلغـلغـ..  

  عقد رشكة بني طرفني عىل أن يدفع أحدمها نقدا إىل اآلخر ليتاجر له فيه، عقد رشكة بني طرفني عىل أن يدفع أحدمها نقدا إىل اآلخر ليتاجر له فيه، هي: هي:   ::اصطالحااصطالحا--          

  ..ويكون الربح بينهام حسب ما يتفقان عليهويكون الربح بينهام حسب ما يتفقان عليه                                                                        

  ..دفع مال آلخر، ليتجر فيه مقابل جزء من الربح، يتفقان عليهدفع مال آلخر، ليتجر فيه مقابل جزء من الربح، يتفقان عليه: : ييأو هأو ه                                                                                              

  ،وقد دل عىل ذلك ما ييل:وقد دل عىل ذلك ما ييل:  اتفق الفقهاء عىل مرشوعية القراض وجوازه،اتفق الفقهاء عىل مرشوعية القراض وجوازه  



M  E تعاىل: تعاىل: قوله قوله   --             D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9

G  F  HL :تجارة، والقراض نوع من التجارة.تجارة، والقراض نوع من التجارة.، فاآلية الكريمة قد أباحت ال، فاآلية الكريمة قد أباحت ال2929النساء:النساء  



والعامل يف عقد والعامل يف عقد ، ، 2020املزمل:املزمل: MQ  P  O  N  M  L  K  JL   وقوله أيضا:وقوله أيضا:  --          

  القراض يرضب يف األرض وينترش فيها يبتغي من فضل اهللا.القراض يرضب يف األرض وينترش فيها يبتغي من فضل اهللا.



  اْشَرتَطَ اْشَرتَطَ   ُمَضاَرَبةً ُمَضاَرَبةً   َماالً َماالً   َدَفعَ َدَفعَ   إَِذاإَِذا  املُْطَّلِِب املُْطَّلِِب   َعْبدِ َعْبدِ   ْبنُ ْبنُ   اْلَعبَّاُس اْلَعبَّاُس   َكانَ َكانَ   ««: : أنه قالأنه قال  روي عن ابن عباس روي عن ابن عباس ما ما   --          

ىَ   َوالَ َوالَ   َوادًِياَوادًِيا  بِهِ بِهِ   َينِْزَل َينِْزَل   َوالَ َوالَ   َبْحًراَبْحًرا  بِهِ بِهِ   َيْسُلَك َيْسُلَك   الَ الَ   َأنْ َأنْ   َصاِحبِهِ َصاِحبِهِ   َعَىل َعَىل  ىَ َيْشَرتِ   َفُرفِعَ َفُرفِعَ   َضاِمنٌ َضاِمنٌ   َفُهوَ َفُهوَ   َفَعَل َفَعَل   َفإِنْ َفإِنْ   َرْطَبةٍ َرْطَبةٍ   َكبِدٍ َكبِدٍ   َذاَت َذاَت   بِهِ بِهِ   َيْشَرتِ

ُطهُ  ُطهُ َرشْ   ..رواه البيهقيرواه البيهقي  »»  َفَأَجاَزهُ َفَأَجاَزهُ  ̂ ̂  اهللاَِّاهللاَِّ  َرُسولِ َرُسولِ   إَِىل إَِىل   َرشْ

والناس يتعاقدون املضاربة، فلم ينكر عليهم، والناس يتعاقدون املضاربة، فلم ينكر عليهم،   ̂^: فقد ُبعَث رسول اهللا : فقد ُبعَث رسول اهللا وأما من السنة التقريريةوأما من السنة التقريرية  --          

  بامهلا وسافر به إىل الشام قبل أن يبعث.بامهلا وسافر به إىل الشام قبل أن يبعث.  --ريض اهللا عنهاريض اهللا عنها--خلدجية خلدجية   ̂^وفيه تقرير هلم عىل ذلك، بل وقد ضارب وفيه تقرير هلم عىل ذلك، بل وقد ضارب 



مجاعة من الصحابة أهنم كانوا يدفعون مال مجاعة من الصحابة أهنم كانوا يدفعون مال أمجعت األمة عىل مرشوعية القراض، وقد روي عن أمجعت األمة عىل مرشوعية القراض، وقد روي عن 

  . . اليتيم مضاربة، ومل ينكر عليهم أحد، فكان إمجاعااليتيم مضاربة، ومل ينكر عليهم أحد، فكان إمجاعا

   ويكون ، ويكون ليتجر له به يف بيع اخلزفليتجر له به يف بيع اخلزف  --العاملالعامل--يدفع رجل رأس مال لرجل آخر يدفع رجل رأس مال لرجل آخر أن أن ،

  ..ملهملهيخرس عيخرس عففالعامل العامل أما أما فتكون من مال صاحب املال، وفتكون من مال صاحب املال، واخلسارة اخلسارة   بحسب ما يتفقان عليه، أمابحسب ما يتفقان عليه، أماالربح الربح 
  

  


  --الفعل واملهنة والصنعةالفعل واملهنة والصنعةهو هو ج. عمل، وج. عمل، و  ـة:ـة:ــــلغـلغـ..  

  أو أكثر يف عمل من األعامل كاخلياطة واحلدادة والنجارة، أو أكثر يف عمل من األعامل كاخلياطة واحلدادة والنجارة، أن يشرتك اثنان أن يشرتك اثنان   ::وهيوهي  ::اصطالحااصطالحا--                                            

  ..بح هذا العمل بينهمبح هذا العمل بينهمعىل أن يكون رعىل أن يكون ر                                                                                                                

  ع.ع.ــل، والصنائل، والصنائــدان، والتقبدان، والتقبــاألباألبوتسمى هذه الرشكة أيضا برشكة: وتسمى هذه الرشكة أيضا برشكة:                                             

    دل عىل دل عىل قد قد ، و، وهذه الرشكة جائزة، ودخلها يكون بني الرشكاء بقدر عمل كل منهمهذه الرشكة جائزة، ودخلها يكون بني الرشكاء بقدر عمل كل منهم

  مرشوعيتها ما ييل:مرشوعيتها ما ييل:



'  )  (  *   +  ,  -  .  "  #  $  %  &  M تعاىل: تعاىل: قوله قوله   --          

0  /L :فجعل اهللا تعاىل الغانمني رشكاء فيام غنموا بقتاهلم، وهو نوع من رشكة األبدانفجعل اهللا تعاىل الغانمني رشكاء فيام غنموا بقتاهلم، وهو نوع من رشكة األبدان، ، 4141األنفال:األنفال..  

          

يوم بدر، فأصاب سعد فرسني، ومل يصب ابن مسعود يوم بدر، فأصاب سعد فرسني، ومل يصب ابن مسعود     شارك سعداشارك سعدا    مسعودمسعودابن ابن   أنأنروي روي ما ما   --          

  ..شيئا، ومل ينكر عليهامشيئا، ومل ينكر عليهام

          

فالناس كانوا يتعاملون هبذه الرشكة يف سائر األعصار من غري نكري عليهم من أحد، وهذا يدل فالناس كانوا يتعاملون هبذه الرشكة يف سائر األعصار من غري نكري عليهم من أحد، وهذا يدل   --          

  عىل إمجاع العلامء عىل مرشوعيتها.عىل إمجاع العلامء عىل مرشوعيتها.
      

    هذه الرشكة شائعة اليوم يف ورشات احلدادة والنجارة والبناء، وهلا أمثلة يف رشكات هذه الرشكة شائعة اليوم يف ورشات احلدادة والنجارة والبناء، وهلا أمثلة يف رشكات

    واملعادن، ورشكات التفريغ والشحن... إلخ.واملعادن، ورشكات التفريغ والشحن... إلخ.التنقيب عىل البرتول التنقيب عىل البرتول 
  



  


  --أرشافهأرشافه، أي ، أي وجوه البلدوجوه البلد  تتنقول: جاءنقول: جاء، ، ةةــالقدر والرتبالقدر والرتبمن الوجاهة، وهي من الوجاهة، وهي   ـة:ـة:ــــلغـلغـ..  

  رشاء سلعة بالنسيئة، عىل أن رشاء سلعة بالنسيئة، عىل أن أو أكثر يف أو أكثر يف عند الناس عند الناس   وجيهانوجيهانأن يشرتك أن يشرتك وهي: وهي:   ::اصطالحااصطالحا--                                            

  ..يبيعاها بالنقد حاال، ثم يدفعان ثمن السلعة، ويقتسامن الربح بينهاميبيعاها بالنقد حاال، ثم يدفعان ثمن السلعة، ويقتسامن الربح بينهام                                                                                                                

   ألن الرشكة إنام تتعلق باملال أو العمل ومها معدومان هنا، ألن الرشكة إنام تتعلق باملال أو العمل ومها معدومان هنا، ، ، باطلة عند املالكيةباطلة عند املالكيةهذه الرشكة هذه الرشكة

، كام أن كل رشيك يعاوض صاحبه بكسب غري ، كام أن كل رشيك يعاوض صاحبه بكسب غري لعلععىل أصحاب السعىل أصحاب الس  مع ما فيها من غرر وغش وتدليسمع ما فيها من غرر وغش وتدليس

  حمدد وال مكتسب بصناعة أو عمل خمصص.حمدد وال مكتسب بصناعة أو عمل خمصص.
  

    
  ..]] 121 [[حل تقويم صفحة:  -                  
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 بقاع متالصقات

 جياور بعضها بعضا، خمتلفة الرتبة.

 .صنو: الواحد، واملعنى: ج 

 عدة نخالت جمتمعة يف منبت واحد.
  

 /بيان عظمة اهللا تعاىل وقدرته التي ال حتد.1

 /دعوة القرآن إىل التدبر والتفكر يف آيات اهللا الكونية إلدراك وحدانية اخلالق وعظمته.2

 .التفكر يف آيات اهللا الكونية يوصل إىل اإليامن وزيادته/3

 اإلنسان./الكون مسخر خلدمة 4

/من دالئل وحدانية اهللا تعاىل ومظاهر قدرته: تنوع الثامر والفواكه واختالف طعمها 5

 وألواهنا وأحجامها رغم أهنا تنبت يف تربة واحدة وتسقى بامء واحد.

 .اهللا خالق كل يشء، وهو بذلك املستحق للعبادة وحده/ 6

1










2
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.بغري دعائم وأساطني  

 .جباال ثابتة 

 حتى ال تتاميل بكم

 رب وخيتل توازهنا.وتضط

 .خلق ونرش 

 كل ما يدب عىل األرض من

 املخلوقات.

.نوع وصنف 

.هبيج حسن املنظر 

 /بيان عظمة اهللا تعاىل وقدرته التي ال حتد.1

 تفكر يف آيات اهللا الكونية إلدراك وحدانية اخلالق وعظمته./دعوة القرآن إىل التدبر وال2

 /العلم طريق لإليامن، واستغالل الكون وخرياته.3

 /الكون مسخر خلدمة اإلنسان.4

/من دالئل وحدانية اهللا تعاىل ومظاهر قدرته: خلق الساموات بغري عمد ترى، وإرساء 5

 طر، وإنبات النبات.اجلبال لتثبيت األرض، وبث الدواب فيها، وإنزال امل

 /التذكري بحكمة اهللا تعاىل يف خلقه، كخلق اجلبال حلفظ توازن األرض.6

 /اهللا خالق كل يشء، وهو بذلك املستحق للعبادة وحده.7

 /بيان أن كل األحياء تتألف من ذكر وأنثى.8

 /بيان أمهية املاء يف إحياء الكائنات.9

1










2
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.القلوب  
  

 /بيان عظمة اهللا تعاىل وقدرته يف خلق اإلنسان.1

 /دعوة القرآن اإلنسان إىل التدبر والتفكر يف كيفية خلقه.2

 /تعدد نعم اهللا تعاىل وفضائله عىل اإلنسان.3

 /بيان أن من وسائل اإلدراك والفهم واملعرفة: السمع والبرص والفؤاد.4

 /وجوب شكر اهللا تعاىل عىل نعمه.5

1










2
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 .حيفظ وحيمي  

 ال يستطيع أحد أن 

حيمي ويدفع الرش عمن أراده اهللا 

 بمكروه. 

 فكيف ختدعون 

 وترصفون عن احلق.

.قهر وغلب 
  

 /مرشوعية مناقشة انحرافات املرشكني وإبطاهلا باألدلة والرباهني القاطعة.1

 /اهللا وحده خالق  كل يشء ومالكه واملترصف فيه.2

 ربوبيته./بيان إقرار املرشكني لوحدانية اهللا تعاىل يف 3

 /بيان أنه البد من حتقيق توحيد األلوهية للدخول يف اإلسالم.4

 ده من حيمي وحيفظ./اهللا وحده النافع والضار، وهو وح5

 /توحيد الربوبية يستلزم توحيد األلوهية.6

 /تنزيه اهللا تعاىل عن الصاحبة والولد.7

 /بيان كذب املرشكني فيام ينسبونه هللا من الرشكاء واألوالد.8

 /مرشوعية استعامل الدليل العقيل إلحقاق احلق وإبطال الباطل.9

 /الكون خيتل ويضطرب بتعدد اآلهلة.10
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.ال يمل وال يكل وال يفرت 

 النفع الدنيوي كاملال

 والصحة والعافية.

.الفقر واملرض واخلوف 

.يؤوس، فاقد األمل 

.بعد الشدة والبالء 

.وما أعتقد  

.شديد  

 ن يف الرساء والرضاء./بني حال اإلنسان قبل اإليام1

 /ذم اليأس والقنوط يف الشدة، والكرب والغرور واجلحود لنعم اهللا يف الرخاء.2

 /شكر اهللا تعاىل عىل نعمه ال يكون إال بنسبتها إليه.3

 /تقرير عقيدة البعث واجلزاء.4

/من صفات الكافرين: شدة اليأس والقنوط يف الرضاء، وجحود نعم اهللا تعاىل، وادعاء 5

 أحقيتهم هلا يف الرساء، وإنكار البعث، والغفلة عن يوم احلساب.

 /بيان جزاء الكافرين األليم يوم القيامة.6
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.عجلوا وبادروا 

 والغنى.اليرس 

.العرس والفقر 

 حيبسون الذين 

ويكتمون وخيفون غضبهم يف 

 نفوسهم.

 /وجوب املسارعة إىل حتصيل مغفرة اهللا تعاىل بالتوبة النصوح والعمل الصالح.1

 /املتقون هم أهل اجلنة وورثتها بحق.2

 /بيان سعة اجلنة وعظم خلقها.3

 /بيان بعض صفات املتقني.4

 /فضيلة اإلنفاق يف سبيل اهللا يف الرساء والرضاء.5

 /فضيلة كضم الغيظ، وحتمل األذى، والعفو عن امليسء.6

 /حمبة اهللا تعاىل للمحسنني.7
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.أمر 

طلعني.رقباء وم 

.ترشعون وختوضون 

.خيفى ويغيب 

.اللوح املحفوظ  

 /بيان سعة علم اهللا تعاىل وإحاطته بجميع شؤون العباد وأعامهلم.1

 /بيان أنه ال يغيب عن اهللا تعاىل يشء يف األرض وال يف السامء.2

 وأثر ذلك استقامة األعامل وصالحها./وجوب استحضار رقابة اهللا تعاىل يف النفوس، 3

 التذكري بأن اهللا مع االنسان يراقبه ويراه ثم حياسبه يوم القيامة عىل ما عمل من خري أو رش./4

 /إثبات اللوح املحفوظ، وأن مقادير اخللق مجيعا مكتوبة فيه.5
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 فضلنا ورشفنا آدم وذريته بالعقل والعلم

والنطق واعتدال اخللق وإرسال الرسل وتسخري مجيع ما 

يف الكون...

 /اإلنسان خملوق مكرم عند اهللا تعاىل.1

 /بيان تفضيل اإلنسان عىل الكائنات بالعقل والتفكري والتدبر.2

 /الكون مسخر خلدمة اإلنسان.3
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.يتأملون ويتفكرون 

.تفاوتا وتناقضا 

 /وجوب تدبر القرآن الكريم لتقوية اإليامن واستنباط األحكام وأخذ العرب.1

 .خلو القرآن الكريم من التناقض واالختالفبيان /2

 دليل قاطع عىل أنه كالم اهللا عز وجل.خلو القرآن الكريم من التناقض واالختالف  /3
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 .وجدنا 

.ال يعرفون احلق والصواب

  ./ذم التقليد األعمى1

 النهي عن تعطيل العقول./2

 /حرمة تقليد من ال علم له وال بصرية يف الدين.3

 /جواز اتباع أهل العلم يف أقواهلم وآرائهم املأخوذة من الوحي اإلهلي.4

 /الدعوة إىل حترير العقل من اخلرافات والضالالت املوروثة عن األولني.5
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 مغاليقها التي ال تفتح، واملعنى: طبع عىل قلوهبم

فال يفهمون القرآن وال يتدبرون عظاته وال يعرفون احلق.

 القرآن الكريم لتقوية اإليامن واستنباط األحكام وأخذ العرب./وجوب تدبر 1

 /بيان أمهية تدبر القرآن الكريم يف حياة القلوب وصالحها.2

 /عدم التدبر يؤدي إىل موت القلوب وغفلتها.3

 /القلوب امليتة القاسية حمرومة من فضائل النظر والتدبر والتفكر يف آيات اهللا القرآنية.4
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.األشباه والنظائر 

.نجعلها ونقدمها 

.أهل العلم والفهم واإلدراك والتدبر 

 /استحسان رضب األمثال لتقريب املعاين لألفهام.1

 /ال يفقه أمثال القرآن إال الذين يستخدمون عقوهلم.2

 /احلث عىل طلب العلم والرتغيب يف إعامل العقول.3

 فضل العلامء عىل غريهم، ألهنم يتدبرون القرآن بعقوهلم./بيان 4
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  تعاقبهام، إذا ذهب أحدمها خلفه 

 اآلخر.

.السفن واملراكب  

 تقليبها يف اجلهات، ونقلها من حال إىل 

 حال ( باردة وحارة، عاصفة ولينة، ملقحة وعقيمة ...).

املذلل واملسري بأمر اهللا.  

 .يتفكرون  

حلبس.املنع وا -  

 ا اهللا فهو تلكم امللكة التي وهبه -  

لإلنسان، والتي هييأ هبا لدرك العلوم، واالهتداء إىل اخلري 

 .والصالح، والتمييز بني احلسن والقبيح والنافع والضار

 بيان عظمة اهللا تعاىل وقدرته التي ال حتد./1

/دعوة القرآن الكريم إىل التدبر والتفكر يف آيات اهللا الكونية إلدراك وحدانية اخلالق 2

 وعظمته.

 /العلم طريق لإليامن، واستغالل الكون وخرياته.3

 /الكون مسخر خلدمة اإلنسان.4

/من دالئل وحدانية اهللا تعاىل ومظاهر قدرته: خلق الساموات واألرض، وتعاقب الليل 5

والنهار، وإجراء الفلك يف البحر، وإنزال املطر، وخلق الدواب وبثها يف األرض، 

 وترصيف الرياح وتسخري السحاب.

 التذكري بحكمة اهللا تعاىل يف خلقه./6

 /اهللا خالق كل يشء، وهو بذلك املستحق للعبادة وحده.7

 /بيان أمهية املاء يف إحياء الكائنات.8

 /بيان أمهية الرياح يف حياة الناس.9

/الذي حيي األرض بعد موهتا، قادر عىل إحياء املوتى مرة أخرى وبعثهم للحساب 10

  واجلزاء.
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 وضع األمور يف مواضعها، واإلصابة يف الفهم 

 والقول والعمل.

أصحاب العقول الراجحة واملفكرة. 

 تعاىل هيب احلكمة من يشاء من خلقه./اهللا 1

 /بيان فضيلة العقل، وأن من وهب احلكمة فقد أويت خريا كثريا.2

 /بيان أنه ال يستفيد وال يتعظ بمواعظ القرآن إال أصحاب العقول الراجحة.3

 /وجوب االتعاظ بمواعظ القرآن لصالح القلوب واألحوال.4
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.الشك 

.من اخلرص وهو الكذب واإلفك والبهتان 

 /اهللا خالق كل يشء ومالكه واملترصف فيه، وهو بذلك املستحق للعبادة وحده.1

/بيان أن املرشكني ال يستندون يف رشكهم إىل أدلة قطعية وحجج واضحة، بل إىل ظنون 2

 وخياالت فاسدة.وشكوك 

 /بيان كذب املرشكني فيام ينسبونه إىل اهللا تعاىل من وجود الرشكاء.3

 ؤدي إىل الكذب عىل اهللا تعاىل.ي/اتباع الظنون والشكوك 4

 /بيان فضل العلم واتباعه يف الوصول إىل احلقائق الثابتة.5
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.دليل واضح وحجة ظاهرة قوية 

.اختلق وكذب 

 /بطالن عبادة غري اهللا لعدم استنادها إىل دليل قطعي وحجة واضحة.1

 /أعظم الظلم الرشك باهللا تعاىل.2

 /بيان كذب املرشكني وافرتائهم فيام ينسبونه إىل اهللا تعاىل من وجود الرشكاء.3
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.تسكن وترتاح وهتدأ  

 تعاىل سكون النفس وطمأنينة القلب. /من آثار ذكر اهللا1

 /احلث عىل ذكر اهللا واإلكثار منه.2

 الغفلة عن ذكر اهللا تعاىل تؤدي إىل اضطراب النفوس واإلحساس بالقلق واخلوف./3

 /السعادة تكمن يف قوة الصلة باهللا والقرب منه.4

 /طمأنينة القلب من عالمات وآثار اإليامن باهللا.5

 إصالح القلوب./احلث عىل اإلهتامم ب6
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 القرآن الكريم، وفيه نصيحة

 وتوجيه وإرشاد لكم.

    شفاء من القلق

وغريها  ... والنفاق واجلهل والشك

 من أمراض النفوس.

.إرشادا للناس إىل احلق 

 /بيان فضل القرآن الكريم.1

/القرآن الكريم كتاب موعظة وهداية ورمحة وشفاء ملا يف الصدور من األمراض 2

 املختلفة.

/يف العمل بمواعظ القرآن الكريم وهداياته حصول االستقامة والرمحة 3

 والشفاء.

1














2
















3
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 والرساري. اءـاإلم 

 الظاملون املعتدون املتجاوزون

  حدود اهللا.

 /وجوب حفظ الفروج عام حرم اهللا تعاىل.1

 /من صفات املؤمنني العفة عن احلرام.2

 وصوهنا عن الزنا./حفظ الفروج يكون بسرتها عن األنظار، 3

 /حتريم الزنا وسائر العالقات اخلارجة عن نطاق الزواج الرشعي.4

 /تعدي حدود اهللا وجتاوزها يؤدي إىل اهلالك يف الدنيا واآلخرة.5

 /يف جتنب املحرمات وقاية للجسم من األمراض واآلفات.6
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 /يف القرآن الكريم شفاء ألمراض النفوس واألبدان.1

 /القرآن الكريم أنزل ملن آمن به وعمل هبداياته.2

 /اإلعراض عن القرآن الكريم يؤدي إىل اهلالك واخلرسان يف الدنيا واآلخرة.3

1 













2 
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.قذر يؤذي 

 /حرمة اجلامع أثناء احليض ملا فيه من الرضر.1

 /جواز إتيان الزوجة بعد طهارهتا من احليض.2

 /حرمة وطء املرأة من الدبر.3

 /وجوب التطهر من الذنوب بالتوبة، ومن النجاسات واألقذار باملاء.4

 /بيان حب اهللا تعاىل للمتطهرين.5

 /بيان حرص اإلسالم عىل املحافظة عىل صحة اإلنسان بتحريمه كل ما يرض بصحته.6
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 يكفوا ويرصفوا نظرهم عن

 املحرمات.

النظر من يصونوها 

 الوقوع يف احلرام. ومن ،إليها

.أطهر 

 /وجوب غض البرص عن النظر إىل ما حرم اهللا.1

 /وجوب حفظ الفرج وصيانته عن احلرام.2

/يف غض البرص حفظ لألعراض، وهو من أسباب زيادة اإليامن وطمأنينة 3

 النفس وعفتها.

 /وجوب احلياء والسرت والعفاف، فإن اهللا رقيب خبري.4

1
















2
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.ما مات بغري تذكية  

 هو الدم املسفوح من الذبيحة

 الذبح.عند 

ذبح لغري اهللا.   

دعته الرضورة.  

  غري ظامل بقصده وطلبه 

 احلرام.

.وال متجاوز حد الرضورة  

 اخلنزير وما ذبح لغري اهللا./حتريم أكل امليتة والدم املسفوح وحلم 1

 /الرخصة يف أكل املحرمات املذكورة عند االضطرار وخوف اهلالك.2

 /الرضورة تقدر بقدرها.3

/بيان يرس الرشيعة اإلسالمية وسامحتها يف عدم مؤاخذة املضطر إذا أكل مما حرم 4

 اهللا بقدر الرضورة.

وحرم عليهم اخلبائث /من رمحة اهللا بعباده أنه أحل هلم الطيبات ملنفعتها، 5

 لرضرها.

1
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.من اجلنابة وهي احلدث األكرب  

 جمتازي املسجد من باب

 إىل باب.

.جامعتم 

 /حرمة الصالة عىل السكران حال سكره حتى يصحو ويعود إىل رشده.1

 /وجوب الغسل من اجلنابة.2

 واملكوث باملسجد عىل اجلنب حتى يغتسل أو يتيمم./حرمة الصالة 3

 /الرخصة للجنب يف العبور واإلجتياز للمسجد بدون مكث.4

 /جواز التيمم يف حال فقدان املاء أو العجز عن استعامله.5

 /بيان صفة التيمم، وأنه يكون بكل أجزاء األرض الطاهرة.6

 /اإلسالم دين النظافة والطهارة.7

 اىل العفو واملغفرة ملن أخطأ وعىص من عباده ثم تاب./من صفات اهللا تع8

1
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.حرض وأدرك 

 ن الكريم./بيان فضل شهر رمضان، وفضل القرآ1

 /وجوب صيام رمضان عىل من أدركه من املكلفني.2

 /الرخصة باإلفطار للمريض واملسافر.3

 /وجوب القضاء عىل من أفطر لعذر.4

 /بيان يرس الرشيعة اإلسالمية وخلوها من العرس واحلرج.5

 /مرشوعية التكبري يوم العيد وليلته شكرا هللا تعاىل عىل نعمة اهلداية.6

 اهللا تعاىل عىل نعمه، وأن شكره يتم بطاعته واجتناب معصيته./وجوب شكر 7

1
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 بيان بعض صفات املؤمنني./1

 استحباب اإلنفاق يف سبيل اهللا يف كل األحوال./2

 /استحباب كظم الغيظ، والعفو عن امليسء، ورد السيئة باحلسنة.3

 /اهللا تعاىل حيب املحسنني.4
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 /وجوب تقوى اهللا واخلوف منه.1

 /وجوب الصدق يف األقوال واألعامل والنيات.2

 /الصدق صفة من صفات املؤمنني املتقني.3
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 كمننمتحنلكم وننختربل.  

 /ابتالء اهللا عز وجل لعباده سنة كونية.1

 /بيان تعدد صور اإلبتالء.2

 /وجوب التحيل بفضيلة الصرب عند نزول الشدائد واإلبتالءات.3

 /بيان فضل الصرب وثوابه العظيم عند اهللا تعاىل.4
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 .رد وارصف 

 حمبب. صديق قريب  

 /بيان أن احلسنة ال تتساوى مع السيئة.1

 /وجوب رد السيئة من األخ املسلم باحلسنة من القول والعمل.2

 العدو صديقا./بيان أن اإلحسان والعفو ورد السيئة باحلسنة جيعل 3

 /بيان فضيلة العفو عن امليسء ورد السيئة باحلسنة.4

 
 
 

M 8 7 l  k  j  i  h  gm  

  s  r  q  p  o   n

  y  x  w  v  u    t

�  ~  }  |  {     z¡    £  ¢

  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤L 

 

   اجلار القريب 

 .بسبب النسب أو املصاهرة

 غري القريب. اجلار 

 الرفيق يف السفر 

 واحلرض.

 .العبيد واإلماء  

 كثري التطاول  ،متكربا

 .هبمناقبعىل الناس والتعاظم 

 /وجوب إفراد اهللا تعاىل بالعبادة دون من سواه.1

 /حتريم الرشك باهللا تعاىل.2

 /وجوب بر الوالدين واإلحسان إليهام.3

 /بيان رضورة اإلحسان إىل اآلخرين، وتأكده يف األصناف املذكورة يف اآلية.4

 /ذم وحتريم اإلختيال والتكرب والفخر، وبيان كره اهللا تعاىل هلا.5
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 /بيان أن أصل كل البرش آدم وحواء.1

 /احلكمة من جعل البرش شعوبا وقبائل هو تيسري التعارف والتعاون فيام بينهم.2

 التفاضل بني الناس مجيعا عند اهللا تعاىل هو التقوى والعمل الصالح./ميزان 3

 /حتريم التفاخر باألنساب.4

 /اهللا خبري بعباده، عليم ببواطنهم وظواهرهم.5
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.اختلفتم 

 .عاقبة ومآال 

 نواهيه./وجوب طاعة اهللا تعاىل بامتثال أوامره واجتناب 1

 واتباع سنته. ^/وجوب طاعة الرسول 2

 /وجوب طاعة أويل األمر يف غري معصية اهللا تعاىل.3

 .^/وجوب االحتكام يف كل خالف إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 4

 /من لوازم اإليامن باهللا واليوم اآلخر االحتكام إىل الكتاب والسنة. 5

 بالكتاب والسنة. /بيان أن اخلري والصالح يكمن يف التمسك6
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  تميلوا إليهال 

 .تألفوهاو

 /إثبات خلق حواء من آدم.1

عظمة اهللا ووحدانيته أن خلق للبرش أزواجا من جنسهم حتى /من دالئل 2

 حتصل بينهم السكينة والطمأنينة.

 /من أسس استقرار واستمرار العالقة الزوجية يف اإلسالم املودة والرمحة.3

/دعوة القرآن إىل التدبر والتفكر يف آيات اهللا يف األنفس إلدراك وحدانية 4

 اخلالق وعظمته.
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 /وجوب التعاون بني الناس عىل طاعة اهللا وفعل اخلريات.1

 /حتريم التعاون عىل الظلم وفعل املعايص ونرش الفساد.2

 /وجوب تقوى اهللا تعاىل واخلوف منه.3

/التعاون عىل فعل اخلري والرب يؤدي إىل اطمئنان القلوب ومتاسك املجتمع 4

 وترابطه وترامحه.

 /من صفات املؤمنني: تقوى اهللا، والتعاون عىل الرب واخلري.5
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 قائمني باحلق هللا عز وجل. 

 العدلشاهدين ب. 

 ال حيملنكم. 

 بغضكم هلم. 

 /وجوب القيام بحقوق اهللا تعاىل.1

 /وجوب العدل واإلنصاف مع الصديق والعدو قوال وفعال، حكام وشهادة.2

 /وجوب تقوى اهللا تعاىل واخلوف منه.3

 /العدل من صفات املتقني.4

 إحاطة علم اهللا، واطالعه عىل أعامل العباد./بيان 5
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 حماورة واستعانة برأي 

 اآلخرين.

 /وجوب طاعة اهللا واالستجابة ألوامره ونواهيه.1

 /وجوب إقامة الصالة عىل وجهها املرشوع واملحافظة عليها.2

 /بيان أمهية الشورى ورضورهتا يف حياة الفرد واملجتمع.3

 /استحباب االنفاق يف سبيل اهللا تعاىل.4

حافظة عىل الصالة، واالنفاق يف سبيل /من صفات املؤمنني: طاعة اهللا، وامل5

.  اهللا، والتزام الشورى
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