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 قادرة متقدمة دولة إىل2030حبلولءام قطر حتويل إىل ،2008 لسنة 44 رمق

 حبد جبال لشعهبا الكرمي العيش اسمترار تأمني وعىل املستدامة؛ التمنية حتقيق عىل

 حتقيقها إىل البلد يسىع اليت النتاجئ قطر لدولة الوطنية الرؤية حتدد حيث جيل؛

شاملة وطنية لتطوير.اسرتاتيجيات عاما إطارا توفر. أهنا مكا الطويل، املدى عىل
دنفيهنا. وخطط

1 التألية املترابطة األربع الراكئز خالل من التمنوية األفاق الوطنية الروية وتسترشف

م١ االقذحيم اصية3 األجتماءعا لتذمية٠

*لبشرية التنمية—األولى الركيزة
المستهدفة: الغابات

ا متعلمون سكان
 يفي بما المواطنين ويزود المتميزة، العالمية التعليمية األنظمة مستوى إلى يرقى تعليمي نظام ٠

1 ويتضمن القطري، المجتمع وحاجات بحاجاتهم
والمستقبلية. الحالية العمل سوق لعاجات تستجيب تدريب وبرامج تعليم مناهج ٠
فود. كل وقدرات طموحات مع تتناسب الجودة عالية وتدريبية تعليمية فرضا ٠
للجمبع. متاحة الحياة مستمرمدى تعليم برامج ا

 الالزمة بالمهارات القطريين والشباب األطفال تزود وغيرالنظامي النظامي للتعليم وطنية شبكة ٠
ا على تعمل وتقدمه. مجتمعهم بتاء في لالسهام العالية والدافعية

تراثه. على والمحافظة القطري المجتمع وتقاليد قيم ترسيخ -
القدرات. وتنمية واالبتكار اإلبداع على النشء تشجيع -
والمواطنة. االنتماء روح غرس ٠
والرياضية. الثقافية النشاطات من واسعة مجموعة في المشاركة -

 وتخضع مركزية، ارشادات ووفق ناتي وبشكل بكفاءة تدار ومستقلة متطورة تعليمية مؤسسات
المساءلة. لتظام
بالتعاون الناهن و العالم القطاعين بين الشراكة مبدأ على يقوم العلمي البحث لتمويل فعال نظام

 المرموقة. العالمية البحوث ومراكز المختصة الدولياة الهيئات مع
 العلمي. البحث و الفكري و الثقافي- النشاط مجاالت في دوليا دورفاعل

على والحفاظ سالمتها. وتامين حقوقها ورعاية الوافدة العمالة من المرغوبة التوليفة استقطاب
منها- المتميزة المهارات اصحاب
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بعد؛ أما وسلم وصحبه أله وعلى سمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين، رب هلل اسمد

 التعليمية للمناهج معايير أعداد تم قطر، دولة في التطوير ومبادرة الجديد، التعليمي النظام أطار ففي
 معرفيا، الطالب يتعلمه أن يجب ما سدد )حيث التعلدم تطوير لعملية الزاوية حجر تثل باعتبارها المختلفة،

عالية. بكفاءة ذلك توظيف على قادرأ ليكون وسلوكيا( ووجدانيا،

 سالسة للمعلم يحقق سا عرضها في والتدرج والتتابع فروعها وتنوع المادة خصوصية مراعاة التقسيم هذا ويحقق

شوه. مراحل ستلف في حاجاته يشبع وجذاب، سهل بأسلوب مادة للمتعلم ويوفر السنوية، اسطط اعداد في

 والروحية، واسلقية، المعرفية، المتعلم ثسخصسية بناء في مهما مرتكزا تمثل اإلسالمية التربية مادة كانت ولما
 صنع في إلسهامه وأساساً والعالمي، والقومي الوطني اطاره في المجتمع مع لتعامله ومنطلقا والعدلوكية، والفكرية،

 تعتكس المادة، لهذه مناهج اعداد الضروري من فان وأخراه، دنياه في واسعاده باهلل لوهدله واسضارة، التقدم

قطر. في والتعليمية والمجتمعية العدياسية للنهفدة الطموحة اإلهداف

اللجان رئاسة

 علماء من نخبة بتكليف التعليم هيئة قادت فقد اإلسالمية، التربية لمادة الجلي المنظورالوافدح هذا من وانطالقا٠

 والشؤون األوقاف وزارة بمشاركة الرربوي، والميدان للتعليم األعلى والمجلس قطر جامعة من والرربية الشريعة

قطر. دولة في التعليمية النهغدة وتواكب اليه، تطمح ما تخقق مناهج بوفدع اإلسالمية،

 وعلومه، التكريم )القرآن هي؛ مجاالت ستة الى اإلسالمية الشريعة وأقعدام لمجاألت وفقا الكتاب تقعديم تم ولقد

 واألخالق االداب اإلسالمية، والبحوث العسيرة وأهدوله، اإلسالمي الفقه اإلسالمية، العقيدة الشريف، اسديث

اإلسالمية(.

 اإلعدادية، المرحلة في المتعلم تعلمه مما واألذطالق التدرج على الثانوية المرحلة هذه في أمكن ما حرصنا ولقد

 التي والمعاهدرة الجديدة القفدايا بعفن طرح وألى والمهاري، المعرفي التحصديل في متقدم معدتوى ألى بيده واإلخذ

 الفقه ومادة اسديث، مصطلح بعلم اسديث مادة فاتبعنا وقدراته، تطلعاته وتعداير العمري ومعدتواه تتناسب

 جعل أعيننا نصدب وافدعين اإلسالمية، البحوث وأش الغديرة فقه أش الغديرة من وانتقلنا الفقه، أصول بعلم
 عالقة بينهما تتكون بحيث وقفداياه، مشكالته ومعالجة المتعلم حاجات من وقريبا وجذابا شائقا المصددر

بها. وتعلقه للمادة حده أش تودي حميمة

 وهدلى العمل، في والصدواب القصد، في اإلخالص جميعا يلهمنا وأن اسهد، بهذا ينفع أن نعدال تعاش واهلل

وسلم. وصحبه اله وعلى سمد سيدنا على وسلم اهلل



التفصلة. الدرس لموضوعات عرضش
الدر|س هذا في اتعئم ٦

مل ١

التعلم. عملية نهاية فى تحقيقها تتوقع التى االهداف هنا دون
٢ أهدافي أسجل

٢ ز

التعلم. فى وتثيررغبتك الدرس فى الدخول تمهد خطوة أالصلع

واثرائى. وتطويري بنائى مدن فيها النشاط ويتنوع المختلفة، المهارات تنمى فقرة ظ تشا

للدرس. ومراجعتك تعلمك تقودم فى وتعدهم التحويد، مدروس تختص اؤنز

 دأحعطالحات ومعرفتك معلوماتك لتوسيع التالوة مدروس تختص تثقيفية إضافية معلومة

الكريم. القران كتامة فى الرموزالمستخدمة

§

 فى ومعسهم وتأمله، اآلمات فى نحومعنى االنتباه للفت ايمانية تثقيفية اضافية معلومة

تعالى. اهلل لكتاب قراءتك عند لديك التدمر حانت تنمسة
٠

الدرس. فى المقررة الكريم القران آيات تالوة فى الدائك تقويم ——*۵

 وقيمته، عزوحل اهلل لكتاى معرفتك من تزيد الكريم، القران حول تثقيفية اضافية معلومة

مه. األمة وعناية
باافران٠حإآلر

المحفوظ. القرانى النحس استرحاع على قدرتك قساس لك يتيح ذاتى تقويم هدابز

 مختارة وترسة، توحيها التفعديرتحوى دروسى فى الكريمة اآليات وحى من اضافية معلومة

المضفرين. وتامالت السلف اقوال من

الكريم. القران لتفعسيرايات فهمك قياس على يعساعدك ذاتى تقويم ؤيت

فيها. والتوسع الدرس مموضوع المعرفة زيادة على تعياعدك معلومات تقدم اضافة ٠

هعحيح. مشكل ادراكه ضرورة الى االنتباه ولفت الدرس، فى الهـم امرازللمفهوم ٠

 تعالى؛ قوله وحى من الدرس، موضوع حول والبحث االطالع فى للتوسع يحفز سؤال

علماً(. زدني رب )وقل
ازدض

 الحياتية المواقف فى التصدرف كيفية فى للتفكير توجيه خالل من الواقع على اطاللة

نتعلمه. ما خالل من
لث٠دادد

 والحقييط المراحعة على تعساعدك يعسيرة، ممفردات الدرس محتوى فيها تلخصن منحلم

الدرس. فى تلقيتها التى للمعارف

الطمهه ااً،إظذهئني

عمليا. وتطبيقها علمية واحكام توحيهات من الدرس فى حاء ما المتثال ذاتية ميادرة ض



األول الباب
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ب

ا

يتلوأوئحع فيما صحيحا تطبيعا التجويد أحكام يطبق

صحيحا تفسيرا المقررة يضدراآليات



 لذ وي اطبي ؤالغد
 شببن غتى له دوفعن ال با

 ئعثلوئ<٠غبير-خمغزآؤ اًئخزى بي
 غتى ضؤفوى ؤاألخزالفرعي

فجيها نلدنن خفوفن

الدرس هذا في أتعلم

 المد. تعريف

 المد. حروف

المد. أقسام

1

المدود احكام

وعلومه الكريم القرآن
 اآلي
تجويد حا\رإم ١١ألمجال

أهدافي أسجل

ح آحكأما!لمدود

 ولهو طبيعيا اوال وسها
 تجتلبن زوى—الخ بذوناه وال
 بغون فالعئبيعي ضد بعد جا

 ئسجال شغوئ او سيببنكهضرد

دو.حيها في ولهي بذلفخدواي

12 ا صبسجد
وعلومه الكرم القرآن



لمرتهيئة
ألتألية، أملمجوعة يف هلا ألتابعة باحلركة أألوىل أملمجوعة يف أملد حروف من حرف لك هدل

\______________________________________________________________________________________ا،

 كل واستخرج التالية، اآلية اقرا

 المد حروف من حرف فيها كلمة

بشروطها؛ الثالثة

(.نوحيها) لكمة: ىف جمموعة وىه

غتوح٠ قبلهًا ؛ت مخؤم 1ك|ه مضموم قبلها وأو

 @ئئ ^وورثد تعالى: الله قال

لذ! اًئش أليهأ راق و

 ض ضلك هـتبتا أمش طو،

9ؤيئ0ؤ

 <]\[ لكيت وإلو

.[١٧-١٦ ]الذمل:



٤أقسامالمد
المد أقسعام

الفريع املد )الطبييع( األصيل املد

األصلي، المد اوي،
 سبب. إىل حيتاج وال به، إآل احلرف ذات تقوم ال الذي الطبييع وهو

 هيلع. يزيد وال حده عن بتقصه ال اللمية الطبيعة صاحب ألن الطبييع؛ ويمسى

مييش. يقول، متار، مثل:

حركتان. مده: مقدار

إطباقه. أو اإلصبع بفتح يقدر قصري زمن احلركة:

الفرعي، المد ثانيا،
سببني: ألحد زيادته وتكون الطبييع، عن الزائد املد هو

مهز. املد حرف بعد يأيت أن ٠ ١

 سكون. املد حرف بعد يأيت أن .٢

أنواع: ثالثة اهلمز ببب الفريع واملد

 األولى، اخرالكلمة في المد حرف ياتي ان

الثانية. الكلمة اول والهمزفي

 نثة* ٠>ئ * > مذف:
.*ر٠

(.جوازا) حركات خمكن او اربع مده: مقدار

 وليعى المد حرف قبل الهمزة تاتي ان

سدكون. همزوأل المد حرف بعد
 .رأونه ،^إيكئأ* ،*دم١;>مثفى:

حركتان. مده: مقدار

 كلمة همزفي المدد حرف بعاد يأتي ان

واحدة.
 ،ث< >س ،< ل٠ مثفى:

.* >ب

وجوبا. حركات اوخمس اربع مقدارمده:



المد: بأقسام التالي المخطط اكمل

ألمد أقسام

أجؤدهالوتي
حصحية: قراءة أقرأها الدرس،مث يف وردت اليت املدود اآلتية اآليات من أستخرج

 زالوادو ١د—اىف.زجك م$يه،ئت مئ >!^^أقئ : تع.اىل االًه قال

 ًا:;<ى=>أ@وسوسة9876ا5ًدًا)3ائإ

 االص ى مدق ًاليب يف ويل9ه و^^ملك 0 هؤدت ١بئ ىغمنكع 1 ع ةكائ بركه ٠

[٤-١ ]اإلسراء: ]ؤ،< \ سدن

وعلومه الكرم القرآن



المجال

٢٨٦ آياهتا، ٢ ترتيهبا،٢و ١ اجلزء،مدنية

الدرس هذا في اتعلم

سد

١٧٩ - ١٦٨) البقرة سدورة

اهدافي اسجل

[٦٧ ]البقرة: * نئذ.دأأل١ شسئؤوةإةاًئثةئاً ثاد وإذ ^تعاًلى، لله٠ قاًل

--------------------------------------------------٠

 تالوة البقرة سورة من (١٧٩- ١٦٨اآليات) تالوة
صحيحة.

اآليات. في والتراكيب المغردات معاني

وعلومه رم



دهيئة *١١

 وأرتلها فادبرها ليلة يف ألبقرة أقرأ ))ألن وخ عباىس بن أش عبد أجلليل ألصحايب يقول
 ،([٢٠٠/١) سالم بن القاسم القرآن، ]فضائل ((( )هذرمة أمجع ألقرأن أقرأ أن من أيل أحب

أيئدا، وقال

 (( (٢)هتذيزأ وألعمر.أن ألبقرة أقرأ أن أحب؛لمين أتدبرمها وألقارعة( زلزلت( )أذأ أقرأ ألن))

،([٣٧/٢) الدين علوم ]إحياء

أملقولة؟ هذه يف عخيت عباىس أبن علهيا ينبه أليت ألفكرة ما ❖ ز

1لئورة ا مقعهد
 الرشيعة. ولكيات اإلميان أصول وفهيا الناس، أقام وبيان الئه، بدين والقيام األرض لعامرة األمة إعداد

-يتالس

أءودداًللهمىاًلشتكاناًليسر

,+*()—0٠
ي;<=>؛العالدج98765432ا

ظ ال 1 ^ض١ش ^أآل م احلذضوتًاال وئمل وق؛ أشته عهتفمل [\] دودت

٠٢٠انًابئ^ن{من|ًاللهم~ًا^^ذوئحئخث٠فآلآلي؛إءنأسؤئزج

٠ص  بألئ١ظ وئمل مخبز وال ا^±مأيئؤ والجب^أمهئ —الأ §ايرئفيدهنخ

 ى0ئرذأصئئ أست ؤأن 0 ؤآائر ئثآئئألرنمل ألشزتو وأكداب ئ أليك أصدله أنئؤأ

—تونط حكؤأئأذكئبسثاىحضجاًاأ!٠ًاؤيًا و

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 
 أيسًا؛ خ^ذئئإليئ د .يئضضجًاك^يىكآ0قًا١ىئ@بوآائم.آلصتوو١ئئدلًا=بل

 هق[ك\]^فيًا'طآل٠x٠م٠ييئ0/وجخ

 Xآلئينذ١وهيامفذ0مغدآ0م^ة'جداشئألقًاألآلضإلددلئكئ
أوئة مل^خك أألقب ألؤىل ًابس§ه ¥ آلم £ أئل ٠كهب ~ ئ}1أ { وة

)٧٩٠١٦٨) قرة

٩ة
القراءة. في السرعة الهذرمة: (١)
والخطأ. السرعة مع القراءة من اإلكثار التهذير: (٢)

وعلومه الكرم القرآن



والتراكيب المفردات معاني

 تدرها وعدم الموعظة سماع فى هم :

.تفهمه وال راعيها صوت تسمع كالهائم

@_خب :>عا

ود ئ ال١
.وتزيينه طرقه :

خالف. : سثاق
ارتكابهم من تعجب لهم؟ صبر أي :

.النار موجبات اًلكار

.الفقر شدة : ا .وأنفقه أعطاه :

.القتال شدة وقت : 0ب.؛ .المرض : وقئ

،األيات موضوع
هلا. مناسبا موضوعا واقرتح املتلوة، اآليات تأمل

السلم
اعس:ءف

 اإلماليئ: والرمس املعحف رمس بني الفروق من

 والياء. والواو، األلف، حذف يف ويقع كثري، وهو احلذف:

 حذفت حيث ؛* >ًاخصك< تعاىل: قوله األلف، حذف أمثلة مفن

 القرآن، يف مواضعها مجيع يف كذلك كتبت وقد العني، بعد أللف ا

)العاملين(. اإلماليئ الرمس حبب كتابهتا يف واألصل

 يف وردت وقد ،*ىوون٠ تعاىل: قوله الواو، حذف أمثلة ومن

)الغاوون(. فهيا واألصل القرآن، من موضعني

 كذلك وقدوردت ،*ؤاليل* تعاىل: قوله الياء، حذف أمثلة ومن

 موضعا، عرش ثالثة مواضعها وعدد القرآن، يف مواضعها مجيع يف

)الدبيني(. كتابهتا يف واألصل

 الالم، حذف مفثال واملمي، الالم حذف أيثا، احلذف وجوه ومن
 وعددها مواضعها، مجيع يف كذلك كتبت وقد ،>ئك< تعاىل: قوله

)الليل(. فهيا واألصل موضعا، وسبعون ثالثة

 يف الوحيد املوضع وهو ،}}ا* تعاىل: قوله النون حذف ومثال

 اللكمة، فيه وردت مواضع ثالثة من النون فيه حذفت الذي القرآن،

)نيجن(. رمسها يف واألصل

وعلومه رم



 <٠ميختًا^حاموملعز ٠تعاىل: االًه قًال ١٠

[.١٦٨ :البقرة]

 عليك فهيل مرة فتحه عىل جترأت إن مفلق؛ باب املعصية

 عىل فاحرص خطوات، تتبعها قد خطوة ويه مرات، فتحه

األوىل. اخلطوة من احلذر

اسهبراس

١٧٣٠

معملي: عند يأيت ما أتلو

.ًا^٠سولوأءقًالهئالتشن وآ ^إئائآلجئًايآلثوخوثتاك :ىتعال ئه قال

 4ال2^^٠&'()*+ج->!ع#$ح تعاىل: ئه قال

765 8^.

>كرمؤإلءئهئرئالقؤذ ود الدعا الح ١<ىى>قع اًا:حغعروا9و > تعاىل: الله قال

 والعاد ئلئدا١ًاذ ئس يضًالوئ س لن وما أبزيت ودم وذم ا_ته ه^تمك محم٩> تعاىل: انله قال

ئإةًاللهكئوئرح70

 وتئيحغؤ اله وًا/, .اكتة , و*ًا+ ١ولتيت أتتئكئ وحومت وئأ #$ ق > تعاىل: ااًله قال

 @ب وق ولئآيب ألثخييف و ةاًلكني وكئ ١ًالرثؤئ ذوى 7 6 ،5٢ 44شس 3 ليب و

.هندة ١دئؤدجملد١قًارإآولثوؤوك وآائم.ًالثاًلوو

 ئ1اً { وته رم ص نيف ديف دتكن وأدًاءليه دا^وف سءمة^م ؤحاك >ئن تعاىل: ااًله قال

.٠}~ك^ال£

ؤليًاألقثبتئذ^ملكئوئة٩§؛رت٠¥القثا مق > تعاىل: انله قال

وعلومه الكريم القرآن



سدألمجال
١٨ أياهتا،

ألحجرأت سدورة

أهدأفي أسدجل

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدودن

وقسوًا قةاؤتقاتعاىل، أش قال

[٤ ]الحجرات:

وعلومه رم



جمذتهيئة
 فقال، المائتين (١) )طسم( علينا؛ يقرا ان فسدألناه الله عبد اتينا قال، معديكرب بن المقدام عن
 بن خباب فاتينا قال، ه، األرت بن خباب ا الله رسول من اخذها فن عليكم ولكن معي هي ما

علينا. فقرأها األرت

يه؟ ما الكرمي، القران اويتعمل حيفظ ان اراد ملن املذكورقاعدة املوقف يف ❖
١٠__________________________________________________________________ر

السورة مقصد
 أسملوا الذين كرثة بعد واألخالق، اإلميان لمكاالت اململ باملجمتع الريق عىل احلجرات سورة تركز

واختالفهم. الوفود عام

-رلرمحكنإحيع

 ئ§اةي ذًاذذال جقوو{اا}~£نين£

 أسنخ ان ٠ ودعننئ خشة ص هئعوى آئنوجمل أشن ± اك آسو رثور—أءدهمل ع^مون

 , ح£ذ()+ $

 شني>^ = < ; :9 87 6 5433ن١تاوأ0.//رير

ومبح ئ ووئ ^حن -ئئريآلم 0 دمي م ين فيلنج ؤ آقا رعن نإل ن٩ ولوئأ @

٠ كري 8 سه وسه أش س _اكد ١ًالسدك ] \ش ائن١زال وئوئق ؤ-كز ؤذه

والتراكيب المفردات معاني

أمعالمك. تبطل أن كراهة : ننكذذش£ به. وجتزموا أمرا تقطعوا ال : ٠القي

.وصائها أخلصها : أمذةًائذوهمل هلا. وخافتون خيفضوهنا : ع^أءم٢

____________________________________________
.وهاكتمل ألمثمت : د

بها والمراد المائتين. عن آياتها تزيد التي المائتين: )طسم( ب: المفتتحة السورة )طسم( (١)
الشعراء. سورة

وعلومه الكريم لعرآن١



ب . ينك .رد٠ر/ ثمر ؤ هري عر/ ر هعإعتنير -- ر ٥٥ /ك

ذ^ؤالىسالفي٠]سئشئ;ئا٠\فذ٠ئ٠.اًؤ

اشورجي٤أ

ى
ؤن ا\} ىح^ىقا{ كوئد م^ملتذهها ؛ن 0آقئلوًائصدكوإ ب١ائخًم^؛ذ ئنه^ذايغ

 -^آلمزا±ئهـاق٠ظ^£ة¥آللةئ^

 ن؛^،^١ء ممةب^حيئ، ءأن؛^_ؤأه مجمم ألس^ ًاؤينءاحمأ٠٠تئلكية

 !ق9خمط^كبفيجمنه^0ة^^هاع

 987د5أ4ائ0ًا#ًا$^ةمإ()*+ة.ة.
 اة0٠شآلا^ملألذىذج^ملىذ٠يًاي :;؛=أة@أقجت

 لةئ^ذًاش

 ٠}ائاًلتت٠ئإناللهك^ئئخ{اا٠وكذين^خذت;د0هه^ا

 شأ^^ىًاحسدس=فمل ± ١ًات^ؤئ همل ازكك ًاس ىبل٠ ول^^ىف ^§§ £ئمل¥

 هةيئلكالخمأهادألمش_0للهممتزلكىفا^تزلكىفاآلئ;اظيس٣ت

ه0 ي^اكسأون ٠ىس الص ًاقذكت يه يي اةًاق 0 ي١مق0تلكلإلجيدآل ن٩ دس

آ

المغرداتوالتر.اكيب معاني

ترجع. : ص .الصاح وادت واستطالت اعتقدت : ىب

.يتقض وال يؤزأ ال : الح .أموركم كل في اعدلوا : ¥

.داأللقان دعضاً دعضكم يدعو ال : ف٠،٠يل .بعضا دعضكم يطغن وال يعت ال : تديرات

.آمتا دقولكم أتخرونه :
.غ ني

أصاًئغدج .يئثصكلم ال : ألك
______________د

ًاؤي؛اكوالوؤمآل٠اىل:عت لئه1قال

[٢ ]احلجرات:

للعمل، حمبطا ا التيب صوت فوق الصوت ربع اكن اذا

ا. وقوله هديه عىل واألقوال اآلراء بتقدمي فكيف

الحجرات سودة

وعلومه زيا(



--------------------------------------------------لن-؛؛اقخم٦ة

مرة. ٨٩ الكرمي القرآن يف وردت ،^ >ئياقن-،امذوأ بقوله: اإلميان أهل نداء

فقط. واحدة مرة ه يتالاجًتئشأ > بقوله: كفروا للذين النداء ورد حني يف

٦___________________________٢

 .....آل '\ \_ يا٠

.......ئال البتي قىصوي*

مج۶٠٠رونملوم............^ؤيي—

و!أمم#و$٠ألرمآليتقرئ............

.......3 ن 1
-جييف/ينأآلك

_ضآلأنًائه ١]اؤظويت
 آلعحوأ£^ألتدل ن نا يع وا} ؤيتي{ شلكاًاًؤى .لممذهتاؤآبرئ...........

—٠ ............ ،

 ا^ع لى عثى راف نن تا٠والذ بك ال^ئأ لى صئ ورع ج م
 ز.-٦٢٦٦٨١- ا٦+ ال..........م٢تشياًية١تأ٢آلجالشملى١حب

 دده^٠شاى٠0
 دشاإًلضيش^^ى،ي^اًغورشمة,أل۵و...........ذوب^و^زال4ئش٦ع؛بء٠\ةكآ

 وبهن آلئو§ زلمثول............£تلم ورص، ش۶*صا آ~ اً}تحيتال {| قئدرر أق اًءئيكاًقباإة
 لق,هض٠هلم،في^ةفي^..........ق٠±ز .......فنجةيئ

 أل0¥0إه٠----٠هئنيائدئ...........يومئدة¥قكئتاًشأل.

ه؛0 آل^^^قبب^تسأقن .؛شحذت........... اًقئئتؤ

اًئبتجغخلي
 أءهنج- ............ي;ائيآل!٠.0ة#أة،ةسغ^٠ثآل ألقتى...

 ............د|}~~,يآحذآ£ذآالو§إةي

ئو,فئةئآليسةجهةئاةو

*( + , - . / 0 
 نكت;قًاةهؤ١؛:ذ£ًا<=>............@اًئ;ا٠ي8ن١,6ة -

 ئأو\ة............آم٠ي.؛^آإلختثيوح^:٠و٦.....٠....

 نق 0 آلعحوأ أئلوأ ;امنني يئ ىي^ائبت ا0 مو وخ ظ سئ

 §ًاحق
............جق^آل0.^±ئ^ة^^......

 ص؛............آلقدؤوا............

 )* (سأمأ ؤةإ٠ ...........جت#٢!0............

 ;=>@ة^^............987ق542ا0ذ

[٠نأ£جًاس£ءإةاشط.........وا٦,هتير٠ل٠

ص

الحجرات سورة

وعلومه الكرم القرآن



ظقيألمجال
وعلومه ألكرم ألقرأن

أإلسدالمية أألمة خيرية

1
عمران ال سدورة من (١١٢-١١اآليات).

أألسال.ية لصيح-األمة
24 ا صبسجد

وعلومه الكرم القرآن

٣ ترتيهبا،٣ أجلزء،مدنية

٠ ابزيريوءئرةخلقًائيثق اق فإة]ًاذثش_ووئاوتعاىل، أش قال

[٣٣ عمران: ]آل

ألدرس هذأ في أتعلم

 والتراكيب. المغردات معاني

 لآليات. العام المعنى

اآليات. إليه ترشد ما

١

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدودن

٠٠ هتا،

أهدأفي أسجل



لم

هجبئة
 األعظم، المقصود فهو والتفهم، بالتدبر القراءة وتسن السيوطي: الدين جالل الحافظ الجاللين تفسير صاحب يقول

 به يلفظ ما معنى في بالتفكير قلبه يثفل أن ذلك وصفة ...القلوب وتستنير الصدور تنشرح به األهم، والمطلوب
 وإذا واستغفر، اعتذر مضى فيما عنه قصر كان فإن ذلك، قبول ويعتقد والنواهي، األوامر ويتأمل آية، كل معنى فيررف

. وطلب تضرع دعاء أو وعظم، نزه تنزيه أو وتعون، أشفق عذاب أو وسأل، استبشر رحمة بآية مر

يه؟ مفا الكرمي، لتدبرالقران املرشدة النصاحئ من مجلة املقولة يف ❖

1ددورد ا مقعهد
النصارى. وخاصة الكتاب أهل شهبات ورد وبيانه، مكاله بعد اإلسالم عىل الثبات

يبلي١قاًقكانيأغوذأللله

ال\]ًاي_سآش;و

 =ًااىت ; 9 8أنثنجقر 6 لتل5و وئ4آل كأو س2110 / مثمك >
أذاىئن 9 ًائشثو ألثووئكوآطاًئخًا ^م ١@ ائن ٠٠ًا>تد

ن ه0٠

 يف١وسدوكأآلإلزدمإلد 0^^وذؤيتب ا\ممل وزت س٢ين ؤب

بر 0 سوة ؤكزأ^ؤ

والتراكيب المفردات معاني
بم

تعالى، الثه هو ومخرجها وأبرزت، أظهرت : 1 .أمة خير وجدتم أي :
١

.ده للعلم وحذف .الله طاعة عن الخارجون : انشثو

.ووعد وتكذيب شعل من فقط، دالسان يرا ضررا : ش .مقاومتكم على يقدرون وال ينهزمون : ال0٠

.حال كل في دهم محطة الذلة صارت : .وجدوا : سوا وده د

سبب ألنه حبال؛ وسمي الله، من وذمة دعهد : ال]اؤ٦ .رجعوا :
.الخوف وزوال األمن به يحصل .الفقر : ئ

ا__________________________________
.والغساد والشر الظلم في الحد مجاوزة االعتداء: : يءوك

اإلسالمية مة

وعلومه الكرم القرآن



لأليات، ألعام ألمعنى

 الثنرئ 6 ١دك_5ووئ4آل و3 س2 ازعق 0 / . >

بر 9ة8و

تتطلق؟ من وعلى أمة؟ خير هي من

 أنفع ألهنم األمم؛ خري املمحدية األمة هذه أن اآليات هذه يف ٠ الله يبؤن
 حبكه يأخذ إمنا األمة هلذه ٠ الله فرضها اليت اخليرية هذه لكن للناس، الناس

 عن والهني باملعروف األمر من ،٠ الله ذكرها اليت برشوطها عيل من مهنا

 أن رسه )من قال: أنه ه معر عن روي وتعاىل، سبحانه بالله واإلميان املنكر
.([١٠٢/٧) تغيره في الطبري ]رواه فهيا(، انله رشط فليؤد األمة هذه من يكون

 وانقمسوا تطلق؟ من عىل باخليرية احلمك يف العمل أهل بني خالف وقع وقد

فريعني: إىل
 ألهنم علهيم؛ انله رضوان الكرام الصحابة مه باخليرية املراد أن منهما، أألول

 ((قزني ألغاسى نير ))ا: قال اخليرية، وأوصاف رشوط فهيم حتققت الذين مه
فهيم. بعلت الذين أي ؛الشيخان[ ]رواه

عىل بناء ؤه، الصحابة بزمان مقيدة وليت مطلقة اخليرية هذه أن وألثاني،

 التي اآلمور وبين زميلك، ناقش

 بسعيبها المحمدية اآلمة استحقت

اآلمم. باقي على اآلفضلية

أألسال.ية لصيح-األمة

 أمة. خري وجئ.مت واملعىن: تامة، بر مثتمل> تعاىل: قوله يف )اكن( أن

 وهو .األلباني[ وصححه أحمد ]رواه -خيرأألمج((( أمتي صعدت، ))ا: قال الراحج، وهو

مجيعها. األمة يف عام
 هذه يف تعاىل بانله اإلميان عىل املنكر عىل والهني باملعروف األمر وقدم

لملجمتع. عظمية مصاحل من فيه وملا وأمهيته، شأنه إعمث اآلية؛

ألثوئوكوأطالخاً مأ ١@ ئان اًئد،*\<= >;

بر آلثسقو

حالهم؟ هي وما ألكتاب؟ أهل ٠ ألله وجه بو(

 هلم خريا لاكن اإلسالم من به جاء ومبا ا حممد بالنيب الكتاب أهل ولوآمن

يدعوهنا. اليت الاكذبة اإلميان دعوى من

 آمنوا الذين ،ميه ألثونوبغ قهتم> بقوله: الكتاب أهل حال سبحانه بني مث

حيفخدىي. سالم بن اللله وعبد اكلنجايش، وصدقوه، ا اللله برسول

 ،٠ انله طاعة عن خارجة فاسقة الكثرية والكرثة بر الشقوة وتغالمه>

 والكفر الضاللة عىل فهم والرشائع، العقائد من كتهبم يف جاء مبا يعملوا مل

والعصيان. والغق
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ألمومنين؟ تعالى أش بغز وبم باألذى؟ ألمرأد ما —

 يقاتلومك وإن وطعن، سب من بألهتم يسريا رضرا إال يرضومك لن أي
 خمذولون أهنم به أبرئمك الذي شآهنم مث شياك، منمك ينالوا أن غري من يهنزموا

ينرصون. ال

بر س١و_سأئ ال,\]أس قتادعفوأ١ضببءياًاًؤة >

رجعوأ؟ وبم ذلك؟ من أستثنى وما ألكفار؟ على تعالى أش كتب ماذأ —

 يأمنون، فال اكنوا أيمتا الكتاب أهل عىل واصفار الذلة تعاىل الله كتب لقد

بصاحبه. املرضوب البيت حييط مكا هبم وأحاط واهلوان، الذل هبم ونزل

 وضذب الذئة عقد وهو ،٠ انله بذمة اململين، وذمة انله بذمة اعتصموا إذا إال

الناس. من واملهادنات املعاهدات اململين وذمة علهيم، اجلزية

بر بءيلماًتتذكة٠وم واًءودعئمالينأس>

 (١) واملكتة الفاقة، ولزمهتم ٠ الله من الشديد للغضب متوجبني رجعوا أي:
جوانهبم. مجيع من هبم حميطة

مائءضوأ١د إل هـ ًاالا وهلون 0 ؛^^وذؤيتب ا\

بر مواك ^-ًا

ألكتاب؟ أهل وألصغارعلى ألذل سبب ما —
 وقتلهم ،٠ الله بادات حجودمه بسبب والدمار والغضب والصائر الذل ذلك

تعاىل. اللبه أوامر وعصياهنم متردمه وبسبب وطغياائ، ظلتا األنبياء

 ٠بمال > تعالى: قوله

 مستانفة، جملة ٠يئصروئ

 النون. فيها ثبتت ولهذا

 )وعدل الزمخشري: قال

 حكم إدى الجزاء حكم عن به

 قيل: كانه ابتداء اإلخبار

 مخذولون انهم اخبركم ثم

 ولو التصعر، عنهم منتبط

 التصعر نغي لنكان فجزم

 النصر بينما بقتالهم مقيدا

 ]الكشاف، مطلق(. وعد

.[٣٠٨/١ج

وشحها. النفس فقر وقيل: والضعف، الفقر والمسكنة: والحاجة، الفقر الفاقة: (١)

وعلومه الكرم القرآن



@

 ويزاس و @ي< نجع =إ>بذ = <وأريىع>^(الين9 > تعادى: الله قال

 0 توى الثتا حقاؤأ لزجًا ؤخ^ادوأيتتذوئ عئموأ يتا تريذدإذ

. [٧٩ -٧٨ ئدة:1]امل بر ١ح^^ؤأية^^لزك ٩ئو

اللعن؟ بنواسرائيل استحق بسدببها التي الصدفات ما

 الواجسب ما المسلمين؟ بعضن عند موجودة الصدفات هذه بعضن أن تجد هل

ذلك؟ تجاه علينا

ظ( قح
 أقئوئوك >قتميأ :تعالى قاًل

 بحث١ بر آننسثو وأخ^دهـم

التي الثعخصديات بعضن عن

األيات، اليه ترشد ما
األخرى. األمم سائر عىل اإلسالمية األمة أفضلية .١

املتكر. عن والهني باملعروف األمر بواجب بقيامها مرهونة األمة خريية . ٢

 قاموا إذا إال هلم صالح وال األمم، قوام املنكر عن والهني باملرروف األمر .٣

حبقه.

 الكتاب، اهل من باإليمان تتصدف

 بالغسق تتصدف التي والشخعديات

عندك. ودونها

 غريه. من خريا اكن املنكر عن وهنيا باملرروف أمرا اإلنسان ازداد لكما أنه . ٤

اخلير. إرادة يدعون أهنم مع بالرسول كفروا حيث الكتاب؛ بأهل التنديد . ٥

سبحانه. به الالئق الوجه عىل له ثابتة الصفة وهذه ،٠ لئه الغضب إثبات . ٦

 بالدين، تمسدكوا الذين الكتاب اهـل من لجزء مدح تفريق تعاذى الفه فرق

بعد غيرتحريف من فيهم نزل كما بدينهم تمسدكهم الكتب هـل٠ا ينفع فهل

-رتن

وعلومه رم



ر----------------------------------------------;بماقطت٦

 دئذوفوهنوك و32لنب0.^/> تعاىل: الله قال

بر9 8 7 6

بتقصاهنم. اخلير ويتقص (، املصلحني ) وجود األمة يف اخلير مقياس

أل__________________________________ر

ألشنقيطي، ألمشيخ

 العديد له ومغر. وحمقق عامل املختار. حممد بن األمني حممد

 سن يف العمل طلب اآلن(، )موريتانيا شتقيط بالد يف ولد الكتب. من

 وآثر احلج، إىل رحل مث املاليك، الفقه وررس القرآن حففظ مبكرة،

 عىل وتتملذ شيوخها، عىل فدرس العودية، العربية اململكة يف البقاء

 الرشعية واللكيات العملية املعاهد يف الددرير توىل عملاهئا، من كثري

 رابطة يف وعضوا العملاء كبار هيئة مضن واكن واملدينة، الرياض يف

 يف البيان أضواء املهشور تغريه أبرزها كتب عدة ترك اإلساليم. العامل

 بعد فميا وأمته املجادلة، سورة إىل فيه وصل الذي بالقرآن القرآن إيضاح
 حيث بابه، يف ممتزيا الشنقييط تغري وعد سامل. عطية الشيخ تمليذه

حمققة. ومائل نافعة علوما أودعه

بم
ه_.١٣٩٣ عام مبكة الشنقييط تويف

٦

وعلومه الكرم القرآن



ي٠ألقئفه ١٠
فهمته الذي المعنى األية

<. / 0 1 2 3 4 
بر9 8 7 6 5

 ^م ئنإ ١@ ئان ٠=ًا>كب١<ك >;

بر0يةماىئض

ال0ق.يالألشى^^مل >

,_ة٠٠ال٦رايكائح!٠>صئ

بر ًال^^كه ملم ودعت لله٢إين هب١و;وك ئي٢

 وثهؤة 0 يكثروة.كلحت ا\ ًامن >ديف

بر0 سدوة ؤنو جنوًا ٩ يف دص ًاآلكتًاء
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فانن فوقنا. من نؤد ولم نبديبنا.خزنتا في خزفتنا لؤآنا فقالوا، منفوقهم.

فانفتيت خشناته، من وهذا من.حسدنانته هذا فيعطى وضربنهذا، .مهذا.
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 القيامان يؤم ياتي من امتي من الثفبسن ان)) فقال، متاع وال للد درهم ال من

وشفق مانهذا. واكن هذا ؤقذف هذا. شدتم قد وياتي .وزكان موصيا يعدالن

 ثم غليه. فطزخت خطاياهم من اخذ غليه. ما يقضي انن نتبل، -حسدنانتلد

.((النار في خرح

 . ((-جميعا ؤنجؤا نجوااير|يهةإ غلى اخدذوا وان جميعا. هلكوا ازادوا وما يتركوخة*

 أيب حديث خالل من غريه عىل يعتدي من عاقبة سوء يتعرف 2.2.2

فينا المفلس قالوا، المفبسل؟(( ما اتدرون )) قال: اغ ألغيب عن ٠ل هريرة

 فأشدابذيعفدهم .غلىسعفينهاً استهموا قؤم كمثبه فيفا والواقع ٠ ا خدود غلى

غلى مزوا الماء من استقوا ادا اسفلها في الذين فغان اسفلها. ٢٦غ-ف٠وياعداالها

در

 خالل من أملنكر عن وألهني باملعروف أالمر أمهية يتعرف 2.2.1

القايتم مثن )) ا: أس لوسر قال قال: ودملقبشري بن ألنعامن حديث

الفشريف اصدبه

 ضاء المساغدةفى الشريفة النبوية األحاديثد ببوندح

المطم. لدى الجماغة روح

الثنربغى دهديث١



الدرس ١أتعلمفيهذ

رت.

ظريف

 أتعصف اؤويأمرون ،1تءوكلم آمه ٢حمؤ وولئل تعش: |لله قًال
[.١٠٤: ]ًالءمران ه وننهذدضآلثتدحوأولدملقهلمًاملعلحوئ

 الحديث. في والتراكيب المغردات معاني

وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعنى

الدعوة. أساليب من —

الحديث. في التشبيه بيان —

ألعمالهم. التبريرية المغدين معاذير —

 به. والرضا المنكر على السكوت عاقبة —

الحديث. من يستفاد ما

أسىع هدفني أدون(



حآتهيئة
[.١١٧ ]هودة٠١كإحوك ألألهاك لظاةرلذألةإاًئئزثئدثًاج وهتا جؤ تعاىل: قال

 الناىس؟ عن وتعاىل تبارك الله عذاب ميتع الذي الرشط ما ❖

والصاحل؟ املصلح بني الغرق مائر

نم

لم

شرح آل تغظ

يعول،: ا الله سبغنرسول فاز: ١بسيرؤج بن، الدغغاز ص

 فاهدابد سفينة، على استهنوا قوم كمثل، فينا والواقع الله خدود عدى القائم مغنو
 على مروا الماء مذ استقوا إداا اشغلها الذينفي فغانة أشغلنا، وبعشهم ها اعان بعخهم

 فانيتركوخم دودامذفوقنا، نعديبناخزقناولم اداخزقننافي مخ فقالوا: مذفوقنهم،
(١) البخاري[ ]رواه ((ونجوا.جميعا نجوا ايديهم عدى اخذوا والن جميعا، خلفوا دوا ازا وما

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 بن سعد بن بشري بن النعامن : ونسبه اسدمه
 بأىب يكىت ،٠ اخلزرىج األنصاري ثعلبة
حصبة. وألبيه له اللبه، عبد

 من اإلسالم يف مولود أول اكن والدته:
يف هشرا عرش بأربعة اهلجرة بعد وبد فقد األنصار،

للهجرة. الثانية التة

 بعض وعن ا التيب عن روى :واعماله فغدله
 الكوفة، عىل ه معاوية استعمله وقد الصحابةخقيض

محص. عىل مث

 باجلود وعرف ممتزيا، وخطيبا شاعرا اكن: صفاته

والكرم.
للهجرة. ٦٤ ستة حبمص ا هشيت. مات : وفاتنه

أل__________________________ر

المعنى الغلمة

بها. الملتزم عليها المحافظ الله خدود على القائم

لالثم. المرتكب الله حدود في المتهاون فيها الواقع

اقترعوا. اسدتهموا

الشرب. أي: السقيا؛ أرادوا اسدتقوا

الماء. لتستخرج مكانتا ثقتا نعديبنا في خرقننا

السفتة. خرق من أرادوا عما منعوهم ايديهم على اخذوا

والتراكيب: المفودات معاني

فيه(. واالستهام القسمة في يقرع )هل الشركة، كتاب البخاري، صحيح (١ )

... المسؤولية
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االجمالي، المعنى
 باملعروف االمر يف وتعاوهنم األمة، أفراد تاكفل إىل الرشيف احلديث يدعو

اهلالك. من لألمة وجناة والغضائل، اجلئ لدعامئ تثبهيا املنكر، عن والهني

 مظاهر بعضن زميلك مع عدد

 يمكنك ألتي بيئتك، في ألمنكر

 بوأجبك١قم دم أوأنكارها، تغييرها

ذلك. في

 ركبوا محاعه مكثل فيه: الواقعني( الباخل وأخل هيلع القامئين( احلى أخل كتثل

 بعضهم فأصاب افتامها، عىل اقرتعوا وقد مقصدمه، إىل توصلهم سفينة

 يرشبوا أن أحبوا إذا أسفلها يف الذين فاكن أسفلها، بعضهم وأصاب أعالها،
 غري من يتقوا يك نصيهبم يف الفينة خيرقوا أن هلم فبدا فوقهم. من عىل مروا

 املاء يلبث مل ذلك، يفعلون أعالها يف مه من تزكهم فإن فوقهم. من يضاروا أن

 يريدون، ما وبني بيهنم وحالوا منعومه وإن اجلميع، فيغرق حوفها يدخل أن

أسفلها. يف من وجنا أعالها يف من دجا

 يف يفسدون واملعايص الباطل أهل واإلصالح احلق أهل ترك. فإن وبالبثل:

 بواجهبم وقاموا باملرصاد، هلم وقفوا وإن مجيعا، هيلكوا أن يلبثون ال األرض

 جنوا احلدود، بإقامة أيدهيم عىل ورضبوا املنكر، عن وهنوا باملعروف فأمروا

 متقرة. البنيان، قوية فتبىق واستقامهتا، ديهنا لألمة وحفظوا مجيعا،

 [٢٥ ]!النغال: < أيكةنللئوأونثم وقرأيتنذالضنأييين > تعاىل: قال

 أظهرمه، بني املنكر يعروا أال املؤمنني ٠ انله ))آمر يه: مباس ابن قال

 طريق من الطبري ]أخرجه الظامل((. وغري الظامل فيصيب بالعذاب، ٠ انله يهئم

 ان)) يقول: حيث ا؛ الرسول حديث من شاهد األثر وهلذا ،طلحة[ أبي بن علي

 وهم ظهرانيهم يين المنغر يروا ختى الفائدة. يعمل العامة يعذبه ال ٠ الغة
((والعامة الفائدة الغة غذب ذلك فعلوا فادا ينغرون. فال ينغزون ان غلى تنادرون

.حسن[ إسناده حجر: ابن وقال أحمد، ]رواه

مسائل، غدة غلى الحديث اشتمل وقد

املثل: رضب الدعوة أساليب من األوىل: املسألة

 بيان خالهلا من يتطبع اليت الدعوية، األساليب من عدد إىل حباجة الداعية إن

هبا. وإقناعهم لملدعوين توضيحها يريد اليت واحلقائق املعاين

 رضب أسلوب الداعية: عهنا يتغين ال اليت الدعوة أساليب أمه من ولعل

 وتعني املطلوب، املعىن فهم عىل تاعد املحوسة الواقعية فاألمثال املثال.

األذهان. يف يتقر حية صورا مهنا وجتعل املجردة، األفاكر إدراك عىل



احلديث: يف التشبيه بيان الثانية: املسألة

 لألمواج عرضة واسع حبر يف العامئة بالفيتة احلديث يف املجمتع تشبيه ورد

 االجتاهات وتباين األهواء، باختالف للتأثر عرضة املجمتع وكذلك املتالمطة،

واآلراء. الفكرية

 حيرصون الفيتة راكب أن، فمكا الفيتة، براكب املجمتع أفراد سه وكذلك

 الغرق، إىل هبا يؤدي مهتم تفريط وأي بالمهتا، حياهتم الرتباط سالمهتا، عىل

 حياهتم عىل حرصهم جممتعهم عىل حيرصوا أن جيب املجمتع أفراد فكذلك

 إىل به يؤدي قد وأمته، املجمتع بالمة يرض فاد أو اسهتتار وأي وأمهنم،

تعاىل. الله من العقوبة وإنزال التخلف
 احلرام، وحيرمون احلالل، حيليون الذين ٠ الله حدود عىل القامئين تشبيه ويف

 مبن وتوجهيها األمة قيادة ويتولون املتكر، عن ويتقون باملعروف، ويأمرون

 مكا ماكنهتم، وعظمي مراتهبم، علو إىل إشارة ذلك ويف الغيتة، أعىل يركبون

الرفيع. واملاكن العلو هلم الغيتة أعىل يف الراكبني أن

 أسفل أصابوا دمن هلا واملتهتكني احلدود يف الواقعني تشبيه فيه أن مكا

وفادمه. جهلهم إىل إشارة الغيتة،

 ووجه الشريف الحديث في الثالث التشبيهات التالي المخطط خالل من اكمل

بينهما: الشبه

ألمعاهلم. التربيرية املفسدين معاذير الثالثة: املسألة

 هبا يغالط اليت الباطلة املعاذير ويه مهمة، نقطة احلديث يف التبوي املثل يتربز

 إىل ورشه رضره يتعدى فساد إىل تؤدي واليت أمعاهلم، لتربير عادة املفسدون

 السفيتة أسفل راكب باعتذار احلديث يف املعاذير هذه متثيل وجاء املجمتع،

 وكذلك أعالها. يف من إيذاء يريدون ال ألهنم موقعهم؛ من خرقها يريدون بأهنم

لصاحل يعملون أهنم توهمل معاذير ألمعاهلم يقدمون املجمتع يف املفسدون

الشريي سيث١



 من أالستفادة يمكنك كيف

 أالجتماعي ألتوأصل تقنيات

 في بوك فيعن و تويتر ء
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 أه أنجاها ألتي ألطائفة ضن -

ألعذأب؟ من تعالى

 في محصورة النجاة هل —

أالية؟ بحسب ألمصلح أم ألصالح

التفامنبة المسؤولية

الشريف دهديث١

 أهواء أحصاب إما احلقيقة يف ولكهنم الخشصية، احلرية بدعوى أو املجمتع

 ألن األمعال؛ هذه تربر أن يعقل ال لذا مضللون؛ وإما جهلة، وإما وهشوات،
 يف يتبب مما وسالمته، املجمتع أمن إىل مث أوال، األفراد إىل يتعدى رضرها

البرشية. املجمتعات يف الكونية تعاىل الله سئة وفؤ( وهالكه دماره

 احلرية من هذا وأن ميلكون، فميا أحرار بأهنم تمليح نصيبنا( )يف قوهلم: ويف —

 يه وإمنا القمي، عن واخلروج العبث تعين ال احلرية أن يوا وقد الخشصية،

إيذاهئم. وعدم مصاحلمه ومضان اآلخرين حقوق بضامن منضبطة

به. والرضا املنكر عىل الكوت عاقبة الرابعة: املألة

 كرثت مغدون فيه يوجد أن جممتع، أي مهنا خيلو ال اليت االجمتاعية الظاهرة

 جهلهم أو وهشواهتم أهواهئم بسبب فادمه اكن وسواء قلت، أو نبهتم
 يبب ألنه املجمتع؛ عىل خطرا بشلك وأمعاهلم ترصفاهتم فإن وضالهلم،

ودماره. هالكه
 أنفهم، حق جتاه ٠ الله حدود عىل والقامئين املصلحني مسؤولية تربز وهنا

 ومل املنكر، عن ويهنوا باملعروف يأمروا مل مه فإن علهيم. املجمتع وحق

 يستحقون فإهنم أنفهسم، بإصالح واكتفوا املفسدين، أيدي عىل يأخذوا

 عن والهني باملعروف األمر بواجب لتقصريمه واهلالك العذاب نزول عندها

 ع ويم > تعاىل: لقوله وظملهم لغسادمه باملفسدين نزل مكا املنكر،
[.٥٩ لكهف:١] < آلعركثآذدككئلمقا>ئدأوتايتاًؤهمثوءدا

 مفن عنه، دفعه عىل قادر وهو للهالك غريه املرء يرتك أن القوة من اكن فإن

خمتارا!! طايعا معه نفسه هبلك أن واخلف احلئق
 سنة مفن به، يرضون وال املنكر عن فيهنون بواجهبم املصلحون يقوم وحني
 وتعاىل سبحانه أشار ولقد املغدين، القوم إهالك يريد حني يتجهيم أن ٠ الله

 الهني هو جناهتا سبب اكن الزمان من مىض فميا طائفة إىل الكرمي القرآن يف

س وتعاىل سبحانه قال حني األرض، يف الغاد عن
رع وئنذ ًايذا سن ٠زاليال الص يف ًاقكاد ض بك. ؤه اؤلوأ مب

[. ١١٧—١١٦ ]هود: ١بحوك ألألهكا خلم

 لسان عىل ٠ انله لعهنم فقد :لعربة إرسائيل بين من كفروا الذين يف لنا وإن

 9 > تعاىل: لقوله املنكر عن وسكوهيم ،٠ اللبه حدود بتعدهيم أنبياهئم،
 ودويىفبذذفيسابوأ تنخع طق ي>ايقى=<عوئأ۶;:

 ئخ^رتوئال^^ئطاؤأ 0 ألع^هـآركهطا>وأ ١أس^وك٠وطاز

.[٧٩-٧٨ ]المائدة: < سؤئ

36



الحديث، من يستفاد ما

 املسامهة يف ودورها وحمكة، بصرية عىل وجل عز الله إىل الدعوة أمهية — ١

املجمتع. إصالح يف

هبا. واإلقتاع احلقائق لتقريب األمثال استخدام الدعوة أدب من —٢

 عن والهتي باملعروف باألمر يكون املجمتع واستقرار صالح مضان —٣

املجمتع. أفراد بني املتكر

 اهلالك. من لكه املجمتع جناة لضامن املفسدين أيدي عىل األخذ رضورة — ٤

 املتكر. عن والهتي باملعروف واألمر التتاحص برتك يكون املجمتع هالك — ٥

املجمتع. سالمة يف خطري خرق هو إمنا املجمتع يف يرتكب متكر لك — ٦

مصاحلمه. ومضان اآلخرين حقوق بضامن مقيدة وإمنا مطلقة ليست احلرية —٧

ط سى ....

 دورالعضيد عن تعرفه ما اكتب

 المجتمع سالمة على الحفاظ في

وأمنه.

ظ( قح
للحديث: دراستك ضوء يف التالية، املواقف يف رأيك بني

 الناس! ويرتكه سلطان. عيل ألحد وليس يل، بدا ما أفعل يقول: شاب —

لشأنه. استصغارا

 حرية إهنا أكتب. فميا حر أنا يقول: كتبه، ولرتوجي للهشرة االاكذيب يترش —

 العتقادمه بأمره؛ ويهترتون الناس، ويرتكه يل. بدا ما وأكتب الرأي،

له. يقرأ من بقلة

 ليسى اإلنسان كان ان

 فهل انكارالمنكر، بمقدوره

 يغبر لم ان حرج من عليه

المنكر؟

 هات المنكر؟ انكار مراتب ما

قولك. يعضد حديثا

 أفعل أن أستطيع ماذا ويقول: يصلحه فال املجمتع، يف فادا يرى خشص —

املجمتع؟ إلصالح وحدي

 ويرتكه هذا. بفعيل أحدا أرض ال أنا يقول: االمتحان، يف دفس طالب —

جناحه. يف ورغبة هيلع، إشفاقا الناس

الدسؤك
 مدرستك من امثلة هات
 لمنكر مظاهر فيها تبين

تغييره. ويمكنك

التفامغلة سؤولية
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العلمية ٠هفرخالهب

احلديث: هذا يف درست ما خالصة أكئب

الحديث، يتناول

التوجيهات

مش

التايل: بالعمل أبادر الدرس هذا يف تعملن ما خالل من

التضاسية

ظريف



ا اسى

الشريف ايجديثل\

الدرسى هذا في أتعلم

أهدافي اسمجل
١

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدودن

الحقيقي اسى

.نت.

طائ سائوان ص @مؤ>تؤ٢= < ويًات;ًاذعذ > تعاىل: الله قال

[.٤٧ ]االنبياء: ٠
_____________________________________٥١

سرئدليًاؤتادةأ ^^دجكؤ

6]________________________________

 الحديث. في والتراكيب المغردات معاني

وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعئى

عتها. المئهي الظلم أنواع —

 اإللهي. العدل بقانون مشمولة العباد حقوق —

الحديث. من يستفاد ما
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لمرتهيئة

[.٢٥ ]التحل.. بر ائيرروئ الاك عز دصوئهنربزث ورأجتك* وس أيتة أوزارمه/ىآلبزم معلوأ >تعاىلل ل1ق

بدنغريه؟ األحسدان حيمل مىت ❖

شوح 9 تغظ

قاذ: ا النبى اذ ه هريرة ابي عن

 مئ ل٦املما< ان)) فقاذ: متداع، لذوال درهت( ال من فينا المغلسان قالوا: ((املعبدئ؟ ما ذنوند)

 وقذهنذاوالكمناذخدندا، هذا، شمت فنك ويايت وزاكة. وصيام بضال؛ القيامة يوم يايت مئ اميت

 فنيث.فسدناتننقبل فان ضدناننه. وهذامئ ضدناننه هذامئ فيععىح هذا. ورشب هذا. دم ؤشعك

(١) والترمذي[ ملم ]رواه (الناب يف ظرخ دم هيلع، فئلرغث مئ.حفنايتامه أبعخ غليه، ما يقخدي ان
------------------------------------------------------------------------------------هم

 من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 مشس، عبد اجلاهلية ىف امسه واكن ،ه المياىن الدوىس خصر بن الرمحن عبد وحسدبه! اسفه
 المين، ىف األزد بطون من ميانية قبيلة دوس، من وهو الرمحن، عبد ومساه ا الله لوسر ففريه

قومه. ىف وماكنة رشف ذا اكن

لوسر اكن مبه: عن يقول )اكن ،مكه ىف هرة حيمل اكن ألنه هر؛ بأىب ا- الله لوسر كائه كنيته!

 من اىل أحب يالذكر ككئؤىي )ألن يقول: اكن ولذلك هريرة(، أبا الناس ويدعوىن هر، أبا يدعوىن: ا- الله

.[٦٠٥ /٣]المتدرك:ج باألنىث(. تكوئى أن

 التة ىف خيرب عام املدينة اىل وهاجر ،٠ الدوىس معرو بن الطفيل يد عىل المين ىف أسمل إسالمه!
للهجرة. السابعة

ا الله لرسول مالزمته ببب ،1^ الله لوسر حلديث وحقثا رواية الصحابة أكرث من واعماله! فخدله

حديثا. ٥٣٧٤ احلديث: كتب ىف وله له. ا التىب دعاء وبربكة

وتبوك. وحنيائ مكة وفتح مؤتة هشد ! جهاده

بالبقع. ودفن ه_. ٥٩ سنة توىف !ننه وفا
أل__________________________________________________________________________ر

 والرقائق القيامة صفة كتاب والترمذي: الظلم. تحريم باب واآلداب والصلة البر كتاب مسلم: رواه (١)
والقصاص. الحساب شأن في جاء ما باب: والورع.



والتراكيب، المفردات معاني

المعنى الكلمة

آلخر. الثة سيل عىل وجه إذا اللكام قيح الشتم

احلديث. يف املراد وهو بالزنا االهتام ده قصد مث ذلك، حنو أو أوححر هيم مطلعا الرس القذف

ألك. ما يهتلك اآللك ألن رده؛ عدم عىل اإلرصار مع حق دغري املال أخذ عىل الداللة أكلمالهذا

قتله. أو جرحه أي دم سعفك

.٠ انله لوجه حياته يف فعلها اليت احلتة اخلصلة أي حتة؛ مجع الحسنات

يشء. مهنا يبق ومل انهتت فنيت

وقصد. معد عن يكون الذي الذنب ويه خطيئة، مجع اخلطايا خطاداهم

اإلجمالي، المعنى
 بأسلوب بدأ ا- الرسول أن الرشيف احلديث هذا يف النبوي البيان بديع من

 قضية عىل الدنيا احلياة صور من معروفة صورة متخدائ للتشويق، االستفهام

 ليبني اململ، ألخيه اململ ظمل أمر عىل مشددا اآلخرة، يف اجلزاء قضايا من

 من الظامل جسل يف مما عباده حقوق بتديد يكون القيامة يوم ٠ الله عدل أن

هو؟ من املفلس عن ا- سأهلم حيث حنات؛

 متاع، وال له درمه ال من فينا املفلس عملهم: وبلغة عرفهم يف هوجار مبا فأجابوا

 املفلس إن ا: هلم فقال املفلس، حقيقة عن ا سيخربمه ما إىل وتشوقوا
 صاحلة، أمعاال معل الذي القيامة، يوم احلتات من املفلس هو احلقييق

 الدنيا، احلياة يف االعتداء بأنوع الناس عىل اعتدى لكنه عظمية، حبنات وأىت

 يقىض أن قبل حناته فتيت فإن احلق، والقصاص بالعدل حناته من فيأخذون
تعاىل. بانله والعياذ النار، يف طرح مث هيلع فطرحت سيائهتم من حذ هيلع ما

 عن تطرح الذنوب فكأن الظهر، عىل ثقيل كعحمل واليائت اخلطايا شهبت وقد

جهمن. يف يطرح مث أثقاله فزتداد الظامل ظهر إىل املظلوم ظهر

 عىل الدال إن، الرشط حرف ا استعمل حسناتد(( فنيت فإنا ا: وقوله
 ثواب هبا يضاعف اليت ٠ الله رمحة واسع إىل إشارة فيه، مشكوك بعده ما أن

 مظامل من هيلع ما يدد أن قبل املؤمن، حنات تفىت أن معها ويقل احلتات،

احلقوق. أحصاب

 هات زميلك مع بالتعاون ٠

في النبوية األساليب بعضن

الناسى. دعوة ٠



 العباد حقوق ان األثر في ورد

 وحقوق المشاححة، على بنيت

 المسامحة، على بنيت تعالى الله

 فهمك ضوء في القول هـحا اشرح

للحديث.

الحديث، في عنه المنهي الظلم انواع
 القيام، حق به قامت إن واآلخرة الدنيا يف البرشية سعادة فيه مبا جاء اإلسالم إن

 العقل، النفس، )الدين، اخلمس: الرضورات عىل احلفاظ إىل اإلسالم وهدفذ

 أمعال وجود مع القيامة يوم مغلائ الظامل ا التيب وعد املال(. العرض،

 أي يف أخاه ظمل أو اخلمس، الرضورات هذه إحدى عىل اعتدى إذا له صاحلة
ويه: عهنا هنى مظامل عدة احلديث هذا يف ورد وقد اجلوانب، هذه من جانب

 على المعتدي نتيجة بين قارن

 الناس سبم ومن بلسانه الناسى

واإلخرة. الدنيا في لسفانه من

اللشريف الحديث عنها نهى مظالم

 شمت وحىت الوالدين، وشمت النفس، وشمت الناس كشمت
اللكام(. من القيح أو السيق، هو )الشمت اجلمادات.

الشعتم

 من وهو العرض قذف به ويراد فيه، ليس مبا اإلنسان ريم
الذنوب. اكئر

القذف

وإيذاهئا. علهيا واالعتداء حق بغري النفس كقتل
 بينغم واعراضكم وامؤالغة( ءكم دما ان))ا الله لوسر قال

هذا(( بلدكم في هذا فهركم في هذا، يؤمغم كحرمة خزام،

٠ [الشيخان دواه]

الدماء سعفك

اإللهي، العدل بقانون مشمولة العباد حقوق
 هذا يف اآلخرين عىل العدوان من بالتحذير اململين، بصالح ا التيب اهمت

 للناس ما يؤدي بأن مظملاته، من يتحلل أن اإلنسان عىل جيب وأنه احلديث،

 اآلخرة يف أما يتطيع، مما الدنيا يف القصاص يكون حىت مماته، قبل حياته يف

 فاملظلوم احلنات، إال فيه ليس نفه، يفدي حىت دينار وال درمه هناك فليس

 ا: قال القيامة. يوم وافيا أخذه وإال الدنيا، يف أدركه إن يشء حقه من يضيع ال
 ((الثرنا؟ الشخداة من الجنحا؟ للشناة يقناد القيامة.حتى يوم اهلها الى الحقوق تؤدن )ا

.ملم[ ]رواه

 هيلع حصل ما بقدر بعدب بل النار، يف خيلد أنه يعين ال احلديث هذا ولكن

 أهل من اكن إن اجلنة إىل مآله ذلك بعد مث هيلع، طرحت اليت الغري سيائت من
النار. يف حيتد ال املؤمن ألن اإلميان؛

لمئساصقيقي١

الشريف دهديث١
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 في ألمذكورة أألمور في تأدل

 أالنسفان يخسدر ألتي ألحديث

 ألذي أالمر ما حسدناته، بسدببها

جميعا؟ يربطها

التالية: املواقف يف تفعل ماذا تني

املدرسة. عامل ويسب بالسوء يتلفظ لك زميال رأيت —

طويلة. هشورا سائقه راتب دفع يف يتأخر جارمك —

سيارة. حادث له سئب آخر عىل بالرضب يعتدي السائقني أحد —

 ألذي ألتالي ألحديث رتب

 من ألسدالمة طريق ألى يرشد

 ألقيامة: يوم أإلفآلس

 — ويده — سلم — )المسدلمون

من(. — لسدانه — من — ألمسدلم

الحديث، من يسدتفاد ما

اململين. تعلمي أساليب يف 1 النيب تنويع — ١

.٠ انله عباد ظمل ملن الشديد الوعيد —٢

من الظامل أمعال جسل يف مما يكون القيامة يوم املظامل حقوق متديد —٣

وسيائرتط. حسثارتط

اآلخرة. ومفلس الدنيا مفلس حقيقة بيان — ٤

 اآلخرة. قبل الدنيا يف خصومه من اإلنسان يتحلل أن عىل ا الرسول حث —ه

النار. صاحهبا استىح احلسنات غلبت إذا السيائت أن —٦

حنفتن
ألقيامة. يوم أالفالسن أدى تودي أعماال فيها تبين وأقعك من أمثلة هات

 مصطلح الدرس في ورد

فما الخمس، الضرورأت

الخمس؟ الضرورأت

ا اسى

٩دهديثالشرب١
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العلمية ٠هفرخالهب

احلديث: هذا يف درست ما خالصة أكئب

الحديث، يتناول

التوجيهات

ض

التايل: بالعمل أبادر الدرس هذا يف تعملن ما خالل من



ذحي 1

وأحصابه وآله ا النيب حفبة معىن يتعرف 3.4.1

ية٠سآل

السالم عليهم وأنبيائه تعاش الله برسل يؤمن 3.4

االسالمية العقيدة



الميةسالشبةاإل

الدرس هذا في أتعلم

سالمية

ئليبي!لث^صيحثبهحةتحب

 جئ اليه أخب أنمون خفى أخدنمغ( يوبن إل )) ا: التيب قال قال: ه أنس عن

عليه[ ]متفق أحفعيئ(( والداس وولد؟ والدد؟

̂ .1 بمحمد اإليمان مقتضيات

ا التبي بيت آل

.ا التبي أصحاب
 الثه )رضوان الصحابة أو البيت آل سب حكم

عليهم(.

أهدافي اسجل



اإلتهيحة
سن—الثين ١+ود 6*آعفرلكوالئ١رئذديكو#$يملدع —>! قًاذتعًاىل:

[.١٠ ]الحشر: ٠ 7ذ6 54 اضوأ 21ئا0 /

املؤمنني؟ عباده ا الله امتدح بغ( ❖

اإلسالم؟ يف الشدرللسابقني سالمة امهية ما ❖
١٠__________________________________________________________________ر

ملحيد:

ا، لئه هبا نتعبد عظمية عبادة هيلع الصالة من واإلكثار الغيب حقبة

 اإلسالم، أصول من عظمي وأصل وتعاىل، سبحانه إليه هبا نرترب وقربة

 فيجب الستة، اإلميان أراكن أحد وهو اإلدمان، دعامئ من أساسية ودعامة
وأنه وصفيه، وعبده ورسوله الئه نيب الله عبد بن حممد بأن نؤمن أن

 حقوق عليتا له مجيعا؛ للثقلني مبعوث املرسلني، وأرشف األنبياء خامت

^.1 وحمبته طاعته مهنا
،٠بمحمدؤ اإليمان مقتضيات

 مهنا: أمورا منا يقتيض 1 حممد بنبينا اإلميان إن

أخرب. فميا وتصديقه سنته، واتباع برشيعته، والعمل وطاعته، حمبته،

 رير وذطال أؤؤؤ ةسوئئئحأ^ًاىوغرئعز ذق—>ذع@ة تعاىل: قال

[.٣٢ -٣١ معرد ]آل٠ ٠أًاذوًالرآلجنئةؤأ؛ةًاهـالمئئلج00 8

:ا حممد نبينا برسالة يؤمن مل من خغم
 األنبياء من غريه أو 1 مبمحد يؤمن ومل بالئه آمن من إميان يصح ال -

قالتعاىل: الالم، علهيم

 ئغرك^٠وقاؤأسيتاكوملعثا الثرىنلدقك^ئكديرنئبه وراثإه

[.٢٨٥ ]البقرة:

 أراكن من ركيائ ركائ هدم فقد 1 حممد نبينا برسالة يؤمن مل هن وهلذا

 تعاىل: قال الاكفرين، عداد يف صار ألنه تعاىل؛ الله عقاب واستحق اإلميان،

 أؤى وحلؤكب رثوإب ئرذعق أذى آلهكب ودعء 0 ^سوأ ئ^اًاقن،سوأ >

٠ ١^يد ظنئنتح كد وًا^وًاالر ورسه ألدوه و^^كهء وشب]ًاسجين^ أزن

.[١٣٦ ]النساء:

 قومه ألى 1 النبي يبعئ لم

 قال كافة، الناسى ألى بل خامدة،

 اأًلراى ش؛خيها > تعالى.-

x أم رغود
٠[١ه٨ األعراف:]

٠۶،١رهئه،٢وي1-الذبيعمحئ

-اسالمية
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 اشد أخد وها رايتني لمن

 مني، الفو لرسول بغشا

 قن أفون أن أني أحب، وال

 فنؤ ققتئئن، مئن، استمكنت

 من لكنت الجال تلك على مدت

 كار، أسلمت،ما فلما النار، أذل

 الله رول مئ ألئ، أحب احن

 مئن، عيني في احل وال ،٠
 عدني امأل اك، اطيى كئبت وما

 اك، سدلت ولو لن، مئناحألال

 دئ١ ذمه الي ر،٦لمنطق مم صعهو١

 عنى ولومدت مئن، قيضيه امألن

 اقون لرحوتاك، الحال تندغة

.ملم[ ]رواه الجئة* اخل *مئ

ظ( قح
 مجموعتين، الى الطالب المعنم يشئم

 المناسب بالتكليف تقوم مجموعة كل

لها:

 بمطالعة تقوم األووى: المجموعة

 للترمذي، المحمدية ئل1الشه كتاب

 المنجابة على.حدبا امثلة وتستخرج

.٠للنبي

 بجمع تقوم الثانية: المجموعة

 مجدة كيفية في الطف بعضن اقوال

.٠ النبي

، ا النبي محبة لحعكم

 حمبوب لك عىل ٠ حمبته وتقديمل ممل، لك عىل ٠ النيب حمبة جتب

 يومئ إل )) :٠ الله لوسر قال قال: ه مالك بن أنس عن تعاىل، الله سوى

 .ملم[ ]رواه ((أجتبين والناس ووابدد؛ ولدده مئ اليه انمون؛.حبذ أحذنمم.خفى

 الناس، مجيع وعىل واألهل والولد النفس عىل يقد.؛ أن تقتيض ٠ وحمبته

حتبة )ولك م: القمي ابن قال وسنته هديه وقبول والتعظمي املحبة يف

 ٠ الله لوسر مكحبة وتعظميه، الله ملحبة تبعا جتوز فإمنا للبرش وتعظمي

 الله ملحبة حيبونه أمته فإن وتعظميه، مرسله منحبة متام من فإهنا وتعظميه،

له(. الله إلجالل وجيلونه وعظملونه له،

اتباعه! دون ا النبي محبة ادعاء حكم

 ألن وهنى؛ أمر فميا يتبعه ال وهو ٠ النيب حمبة ممل يديع أن ميكن ال

 فال وإال به، واالقتداء اتباعه إىل حمالة ال تغيض ٠ للنيب املحبة حقيقة

 مئؤ<جلآلمصوة ائًكن > تعاىل: قال اتباع، غري من املحبة هلذه معىن

[.٢١ ألحزاب:١]

.البخاري[ ]رواه ((مني فنيسى سنتي رضبعئ -ئ )) :٠ وقال

! ا محبتناللنبي اسباب

أنه: ومهنا ^،٠ النيب حمبة علينا توجبة اليت األسباب تتعدد

للعاملين. رمحة املبعوث .١
به. وعرفنا ا، انله إىل دعانا الذي هو . ٢

الدين. أحاكم لنا وبؤن ورشيعته، تعاىل انله رسالة بلغنا .٣

النور. إىل الظملات من ٠ انله نقلنا يديه عىل .٤

...........................................فئأط
 مجبنة الى توصدلك عملية خطوات اربع اكتتب مجموعتك: افراد مع بالتعاون

٠ :٠ النبي
١................................................

٢. .............................................. .
٣. .............................................. .
٤. ...............................................



:1الذبي ست
 آل ومه الصدقة، علهيم حرمت الذين 1 حممد النيب آل مه: البيت آل

 املطلب، عبد بن احلارث وبنو العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عيل،

مجيعًا. وأوالده ا، النيب وأزواج

 وأكدته الكرمي القرآن هيلع نصل كبري، فضل <1 الله لوسر بيت وآلل —

 لذئيئصقًاجئثهدؤًاالق> تعاىل: قال النبوية، السنة

يف^.محًاسفمهب يد1أيكذهألطئنأهئويطآلإئئ١طدكسألثلو0

[.٣٣ ب:١]األحز ٠

 ((.بيتي اهل في الله اذكركم)) قال: ا الله لوسر أن املطهرة السنة ويف —

.ملم[ ]رواه
 )ارقبوا قال: أنه هيلع موقوفا في الصديق بكر أيب عن ٠ معر ابن وعن

 واحرتموه راعوه ارقبوا: ومعىن .البخاري[ ]رواه بيته( أهل يف 1 حممدا
وأكرموه.

علهيم: الله رضوان البيت اهل جتاه الواجب

 وأن وقدرمه، حقهم هلم نعرف وأن ،1 النيب بيت آل حمبة علينا جيب
 احلقد أو هلم ، البئ من قلوبنا تثمل وأن هبم، تليق اليت مزنلهتم نرنهلم

 اد.خلن اإل الحيد البيتح اهل أليبغشنا بيده، شدي اللذي )) :1 لقوله علهيم،
 الصحابة من البيت بآل خاىص وهذا .األلباني[ وصححه حبان، ابن ]رواه ((النار اللد

 النيب مع هلب كأيب مهنم الاكفر أما املؤمنة، والقرابة علهيم النه رضوان

اآلخرة. يف وال الدنيا يف ال نبه ينفعه فال ،1

البيت: اهل من ا النبي نساء

 رضوان البيت أهل من بالتأكيد وهن املؤمنني، أمهات هن 1 النيب ناء
تعاىل: قوله والدليل علهيم، النه

 ممض ۵@ه اً>ىجق ==9ائ8ا^6ا532ً !1 ٠

 أتت \س] ص^تكم ورثة؛ائئايرداًقجت اًلئه ألهئل أيكذه ويفي

 اًلئذ1تا..كقىسةسا.كباًقوولجئئؤإ١وثرك 0 _^شه

 نعصها يف رصحية اآلية فإن وهيلع، .[٣٤ —٣٢ ]األحزاب: ٠ ؟0

البيت. أهل من هن 1 النيب ناء أن عىل

 النبي بيت ألل ذهنية خارطة ارسم

 وأعمامه واسرته مبيدانسدبه

 ثم ،1 وازواجه وبناته وابناءه

 وطثها مناسبة، لوحة في اجعلها

٠فصلك في

النبي نساء ان قول اصل ما

المؤمنين؟ امهات 1



 غير من ٠ النبي اقارب عن ماذا

 • المحبة من لهم هل المومنين؟

٠ المسلمين؟ من آلله ما والحقوق

 او السلف من احن يقل لم

 او البيت، اهـل بعمدير.ة الخلف

 ان يجب كالقران اقوالهم ان

 لألنبياء العصمة اذ بها؛ يعذل

 يخطئون قد البيت واهل فقط،

 ويصيبون غيرهم، يخطئ كما

 لهم ولكن غيرهم، يمئيب كما

.٠ النبي قرابة حق

!ا النيب آل حمبة السدريف

 ذلك ألن ؛٠ النيب وصية فهيم وحنفظ ونكرمهم، ٠ النيب آل حنب إننا

 والله وإلمياهنم، لقرابتمب هلم وحمبتنا وإكرامه. ٠ النيب حمبة من لكه

 حممد عىل صل )اهلمل تهشد: لك يف علهيم بالصالة أمرنا وتعاىل سبحانه

يقول: ى٠ الشافيع لإلمام قصيدة ويف خنمد(، آل وعىل

الزم فرخو هو بل *-*-* مسنة فهيم واخلب

ولكمب تهشيدة يف *-*-* اآلل ذكر فبغري

بئائ تكون ولن *-*-* هياء صالتمك اكدت

علهيم! الله رضوان البيت إلل توقريالصحابة
 الكرام، الصحابة لدى عالية ماكنة علهيم اللبه رضوان البيت آلل اكنت لقد

:يأىت ما أمثلهتا ومن
 ٠ الله لوسر لقرابة بيده، نغيس أوالذي :ه لعيل قال ه بكر أبا أن ثبت

.(١) قرابىت(( من أصل أن من إيل أحب

 احلسن فرأى خرجمييش، مث العرص، ىلص ه بكر أبا أن الصحيح يف وجاء

 ثبيه ال بالنيب، شبيه أبأيب وقال: عاتقه، عىل حفمله الصبيان، مع يلعب

بأيب. أفديه أي :))بأيب(( ومعىن ، (٢) يضحك(( وعيل بعيل،

 ه طالب أيب بن عيل بنت لكثوم أم تزوج ه اخلطاب بن معر أن وثبت

.(٣) بيهنام الصادقة للعالقة عنه
 عبد بن بالعباس استسىق حقطوا إذا اكن ه اخلطاب بن معر أن وثبت

 نتوشلل ودا فتسقينا، بنبينا إليك نتوسل كنا إدا ))الهئمل فقال: ،ه املطلب

احلياة. قيد وهوعىل أي .(٤) فيسعون(( قال: فاسقنا، نبينا بعمل إليك

 حىت نزال راكبان، ومها ؤض بعمثان أو بعمر مر إذا ه العباس اكن —
.(٥) ٠ اللبه لوسر لعمل إجالال جياوزمها

.ه بكر أبي عن (٣٧١٢) برقم البخاري أخرجه (١)
.ه الحارث بن عقبة عن (٣٥٤٢) برقم البخاري أخرجه (٢)
 برقم لأللباني، الصحيحة الللة في ه طالب أبي بن علي من كلثوم أم عمر خطبة انظر (٣)

عمرحيغإ. ابن عن وطرقها (٢٠٣٦)
.ه أنس عن (٣٧١٠و) (،١٠١٠) برقم البخاري أخرجه (٤)
.ه المطلب عبد بن العباس ترجمة في حجر البن التهذيب وتهذيب للذهبي، النبالء أعالم سير انظر (٥)



: 1 النبي اصحاب
 وماتوا به مؤمنني 1 النيب لقوا الذين لك مه: علهيم الله رضوان الصحابة

ردة. ذلك يتخلل ومل اإلميان، عىل

:يأيت مبا الععريف ويتضح

 1 النيب ير مل أمعى اكن مكتوم أم بن الله عبد ألن الرؤيا؛ غري اللقاء أن .١
حصابيا. اكن به اللقاء مبجرد ولكنه

 كأيب به مؤمنني يكونوا ومل 1 النيب لعوا من إلخراج :باإلميان اللقاء تعييد . ٢

جهل.

 الذي األسدي طليحة مثل ذلك بعد ارتدوا من إلخراج اإلميان: عىل وماتوا .٣

.1 النيب وفاة بعد اإلسالم إىل عاد مث ارتد

ؤجت: الصحابة جتاه علينا الواجب

مجيعا. هنيس حمبهتم . ١

لبعضهم. أو هلم بعض أو غل شائبة أي من القلب تطهري . ٢

 وجهادمه وفضائلهم حماسهنم وذكر ونه، علهيم والثناء عنمب، الرتيض .٣
 من بالئقعش يومه أن شأنه من ما لك عن اللسان وكغق .1 الئه لوسر مع

 تكفري أو تكفريمه أو فهيم، والقدح عن.سبلهم فضال وماكنهتم، قدرمه

لكه. ذلك من يالته عياذا تفيقهم، أو بعضهم،

ذلك. يف ومعاداته أبغضهم من بغض . ٤

هض الصحابة فضائل

 ذهبا ئعد٠ا مغل انقى احدكم فنؤان اصحابي. تسعبوا الأ :1 الله لوسر قال

.(١)((والنصيغن الحدهم مد بلع ما

.عليه[ ]متفق ((فزني تيرالناسى )) :1 وقال
 قدرمه؛ حق علهيم الله رضوان الصحابة نقدر أن علينا يوجب الفضل وهذا

 واختصاصهم اإلسالم، يف بسبقهمل وذلك القرون؛ وخري األمة، أفضل ألهنم

 يف علهيم تعاىل النبه أثىن وقد الدين، ئعلة ومه ،1 النيب حصبة برشف

 وًاؤيأقبعومه الثر أالوزة#ألثبيجزوئ١وألجشوئبك٠ فقال: التزنيل حممك
) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

.[١٠٠ ]التوبة: ٠ : 9 8 76

 فضائل كتاب في وملم (٣٦٧٣) برقم 1 النبي أصحاب فضائل كتاب في البخاري أخرجه (١)
(.٢٥٤٠) برقم الصحابة سب تحريم باب الصحابة،

 لمواقف دراسدتك خالل من

 قدد عليهم، الله رضوان الحدحابة

 بها استحقوا انهم ترى األمورالتي

العظيم: الفخدل هذا

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٤

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .٥

٠۶ط٠وهو٠مضةالنبي

-اسالمية
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 الذي الشريف الحديث عن ابحث

 زماننبانهم آلهـل ٠ النبي يشهد

 كتابك في اكتبن ثم القرون، خير

زمالئك. على وألقه

 التي الرضوان بيعة هي ما

 األفضلية أصحابها استحق

غيرهم؟ نلىسم

الكرام! الصحابة مراتب
 خري ألهنم األمة؛ أفضل مه علهيم الله رضوان الصحابة أن اعتقاد جيب

 األولون االبقون مه اجلملة عىل فأفضلهم مراتب، عىل ومه القرون،

 األوس من األنصار مث املهاجرون ومه واهلجرة، واجلهاد اإلسالم إىل

 لئ$وئالروأؤيأاًئزمث زالس ال خؤوشتوئث تعاىل: لقوله واخلزرج،
) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

. [١٠٠ ]التوبة: ه :986

علهيم. الله رشوان األوائل اخللفاء لألمئة البيت ال حبذ
 هغجومجيعا، وعمثان ومعر بكر أبا حيبون ٠ الله لوسر بيت آل اكن لقد

:روي ما ذلك ومن منازهلم؛ ويزنلوهنم
 (:ه طالب أيب بن عيل )أي: أليب؛ قلت قال: ه احلنفية بن حممد عن
 قال: فن؟ مث قلت: ،ه بكر أبو قال: ؟٠ الله لوسر بعد خري الناس أي

 من رجل إال أنا ما قال: أنت. مث قلت: عمثان، يقول أن وخشيت معر، مث

.(١)اململين

 واستخرج الفتح، سدورة أدى ارجع

 الرضوان، بيعة أهـل تمدح التي اآلية

 بشرتهم الذي العظيم ألفضدل وما

اآلية. بن

بالجنة: المبشرون اسدرة

٢ ه الصديق أبوبكر
اب

ه الخطاب عمربن
٠٠٠ حهع عفان بن عثمان

ي

حهه طالب أبي بن على

ه الفه عبيد بن طلحة

ه العوام الزبيرين

ه وقاص أبي بن سعد

 حهه عوف بن الرحمن عبد

 حهه زيد بن سعيد

حهه الجراح عامربن أبوعبيدة

به وسط واله٠التبجأ٠مجئغ

إلسألميةا مقيدة

 (،٣٤٦٨) برقم ((خبيال لومننمتتخذاال :٠ النبي قول باب المناقب، كتاب في البخاري أخرجه (١)
(.٤٦٢٩) برقم التفضيل في باب السنة، كتاب في داود وأبو
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 أبنائه أحد يمسي أن يفته مل أنه وغه للخلغاء يف عيل حمبة عىل ددل ومما

 احلسن سىئ وقد هلم. إكرامايف بعمثان وثالثا ،يف بعمر وآخر ،يف بكر بأيب

 بكر بأيب أبنائه أحد سىئ يف احلسني وكذا بكر، بأيب أبنائه عليوثخئجأحد بن

 البيت. آل بقية وكذلك وعمثان، معر ابنيه سىئ العابدين وزين بعمر، وآخر

 املصاهرة، مسلت حىت توسعت بل األمساء، عىل املحبة تقترص ومل

 رقية 1 وزوج معر، بنت وحفصة بكر أيب بنت عائشة 1 النيب فزتوج

 لعمر لكثوم أم بنته يف عيل وزوج ،يف النورين ذي لعمثان بنتيه لكثوم وأم

 حممد اإلمام من مزتوجة اكنت الصديق بكر أيب وحفيدة ،يف اخلطاب بن

 قامئة بيهنم العالقة اكنت وهكذا ،يف الصادق جعفر له وولدت يف الباقر

واإلجالل. والتوقري واملحبة املودة عىل

الكرام: الصحابة وبايق البيت آل بني املتبادلة املحبة

 الكرام، الصحابة وبايق 1 النيب بيت آل بني املتبادلة املحبة مدى تبنب لقد

اآلتية: باألمثلة بيادا األمر ونزيد
 وهو الله عبد بن جابر عىل دخلنا قال: سعد بن عطية عن شيبة أيب ابن روى

 أيب بن عيل عن أخربنا فقلت: عينيه، عىل حاجباه سقط وقد كبري، شيخ

.(١)البرش خري من ذاك قال: مث حاجبيه، فرفع قال: ؟يف طالب

 القتال كرهت صغني، إىل يف عيل سار ملا قال: العامري لكيب بن جري عن

 فقالت: ؤغيف املؤمنني أم احلارث بنت مميونة عىل فدخلت املدينة، فأتيت

 عامر، بين من قلت: أهيم؟ من قالت: الكوفة، أهل من قلت: أنت؟ ممن

 إىل عيل سار قلت: بك؟ جاء ما قرب، عىل وا رحب، عىل رحبا قالت:
 نعم، قلت: بايعته؟ أكنت قالت: هاهنا، إىل القتاذجفثت وكرهت صغني

.(٢) به كبىل وال صل ما فوالئه معه، فكن إليه فارجع قالت:

 (،٣٢١٢٧) برقم ٣٧٣/٦و ،٥٠٤/٧ طالب: أبي بن علي فضائل شيبة، أبي البن المصنف (١)
علي. فضائل في أحمد ورواه

.١٤١ ،٣ المتدرك: في الحاكم أخرجه (٢)



:االسالم امتثل الذي الجيل ما

٠ حياتن؟ شدوون كل في امتثال خير

يخالطن أن الجيل هذا لمثل هل
 ٠ من ان أم والحقدوالغزه، لبغضن ا

 ال حقيقة االسالم باخالق تطبع

كريم؟ ذل.غلق ال أ جوفن في يرسو

 العشرة من الصحابة أحد اختر

 موقفا واذكرلن بالجنة، المبسرين

. شخصيتك في أثرت قمدة أو

 األزرق بن نافع جاء بسوء، ه عليا ذكر من عىل ١٦هلج معر ابن أنكر ولقد

 رأسه معر ابن إليه فرفع قال: عليا ألبغض إين والله فقال: رأسه عىل فقام

 .(١) فهيا وما الدنيا من خري سوابقه من سابقة رجال تبغض الله، أبغضك فقال:

 ذلك، عن ه طالب أيب بن عيل له ليسأل به يزنل فميا يكتب ه معاوية واكن

 فقال ،ه طالب أيب بن عيل مبوت والفقه العمل ذهب قال: قتله بلغه فملا

.(٢) عنك دعين فقال: الشام، أهل منك يمسع ال عتبة: أخوه له

 الله لوسر رأيت فقال: مخإخييت عيل بن احلسن ليق أنه ه هريرة أيب وعن
 قال: أقبله، حىت٠ الله لوسر قئل الذي املوضع فاكشف بطنك، بل ٠

.(٣) فقبأله احلسن، وكشف

عليهم! الله رضوان اوالصحابة البيت ال سب حكم
 عىل التطاول وعدم مجيعهم، البيت وآل الصحابة تقدير وجوب األصل

 ما احاذ مغل ادفى اخدنمم فنوان اصحابي. تسبوا أل)) :٠ لقوله مهنم، أحد

.(٤) ((وألنصيفن اخدهم ح بلع

أع على وشبهم

 بالكفر معمظهم ويصف أويثب العشق، أو بالكفر لكمه ويصفهم يهبم أن .١
كقلته. ألهنم والئ؛ الكرمي القرآن يف طعن هذا ألن كفر؛ فهذا العتق؛ أو

 وعدالهتم، ديهتم يف يقدح قلعائ فضله عىل النصوص تواترت من يثب أن . ٢

الراحج. عىل كفر فهذا — ه ومعر بكر أيب — اكلشيخني

 العملاء فهذا؛ عدالته، أو دينه يف بفضله النصوص تتواتر مل من يثب أن .٣

 الصحبة، حيث من سبه إذا إال يكفر ال أن :قال من مهنم فيكعره؛ قولني عىل
مطلقا. بكعره قال من قول الثاين والقول العمل، أهل من كثري قول وهذا

 العهم إىل يرجع وإمنا وابعدالة، الدين يف يطعن ال سبا بعضهم يثب أن . ٤
 نغق فهذا البخل، أو الفهم قلة أو الرهد بعلة بعضهم يصف كأن والعمل،

التعزير. فاعله يتحق

.٣٧١/٦ شيبة: أبي البن المصنف (١)
.٤٥ —٤٤ /٣ البر: عبد البن األصحاب معرفة في االستيعاب (٢)
يخرجاه. ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذا وقال: ١٦٨/٣ المستدرك: في الحاكم أخرجه (٣)

 فضائل كتاب في وملم (٣٦٧٣) يرقم ٠ النبي أصحاب فضائل كتاب في البخاري أخرجه (٤)
(.٢٥٤٠) برقم الصحابة سب تحريم باب الصحابة،



 كفر؛ فهذا منه، القرآن برأها مما يسبهبا أو ؤغه عائشة املؤمنني أم يعذف أن . ٥

للقرآن. تكذيب ألنه

كفر. فهذا معتجيف عائشة منه انله برأ مما املؤمنني أمهات يقذف أن . ٦

الدين: يف قدح الصحابة ندبة
 ويف الصحابة يف قدح هو بل فقط، الصحابة يف قدحا ليس الصحابة سب

تعاىل: الله رشيعة ويف 1 النيب

وأمناؤه أحصابه يكون أن يقتيض فألنه ؛1 الله لوسر يف قدحا كونه أما •

فميا تكذيبه يقتيض وكذلك اخللق، رسار من أمته عىل وخلفاؤه

ومناقهبم. فضائلهم من به أخرب

 1 الله لوسر وبني بيننا الواسطة فألهنم الله؛ رشيعة يف قدحا كونه وأما •
الرشيعة. من نقلوه فميا ثقة يبو، مل عدالهتم سقطت فإذا الرشيعة، نقل يف

 هـذا في تعلمت ما ندوء في

الدرسى:

 زمالئك الى ذلك عن تحدث

٠الغصل في

 اذاعة في يعرنن بعمل قم

 ٠الموضوع هذا في مدرسية

 ذلك عن بسديطة مقالة اكتب
٠فصلك في وعلقها





اجلها أحاكم يتعرف 4.6.1

سسالميوئه١

الجهاد ألحكام الشرعية المقاصد يهيئ4.6

وأهموله االسالمي الفقه



واصوله االسالمي الفقه اك ٤١ المجال

الجهاد احكالم

 بالعينة. يعتم دبا أدا :>)اكقول، الله ربعون سبغت قال،: ؤض معر ابز، عن،

 دالاليثزعه عليكم الله شلط الجهاد. ٠ؤقزغكة بالردغ، وزضيدم البقر,، ادنادبة واخذتغ(

.داود[ أبي سنن صحيح في األلباني وصححه وأبوداود أحمد ]رواه (دينكم( إلى تزجعوا لحدى

الدرس هذا في اتعلم

 الجهاد. تعريف

الجهاد. مفهوم

 الجهاد. أهداف

وجوبه. شروط

 والوطن. والمال والعرض النفس عن الدفاع أهمية

الحالي. العصر في الجهاد معوقات

الشهيد.

 الحالي. العصر في للجهاد العدة إعداد صور

وثلرامهؤا. األمة عرة في الجهاد تطبيى أئر

أهدافي اسجل
٦

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدودن

 الجها حىم١

٠اإلسالميووى ص
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جزتهيئة
 الكنائس على وال الغرمات على يعتدوا ولم فيها، احدا يقتلوا لم القدمى، المسلمون فتح عندما

اودورالعبادة.

 كامل، بشنكل المدينة ودمروا أهلها، مئ العقا ٨٠ أكثرمن قتلوا القدمى، الصليبيون دخل وعندما
طرقاتهان في انهارالدماء واجروا

اخرى؟ ألغراىن يقاتل ومن الله؟ سبيل جهادايف يقاتل مر، بني الغرق ما ❖

أل_________________________________ر

مايأيت، وامكل الفقه، عمل خريطة تأمل ❖

الفقه اقسام

ة
والخصومات القفداء الجنايات الشخصية األحوال المعامالت ت الباد

لح

الجهاد والعمرة الحج الصيام الزكاة الصالة الطهارة

القسم الكتاب الباب الدرس عنوان



مقدمة،
 والدفاع سبيله، يف بالقتال وأمرنا الكرمي، القرآن يف اجلهاد أمر ا، الله ذكر

 ي؛اتر0* تعاىل: انله قال الطاعة. أمعال يف باإلخالص وأمرنا دينه، عن
وائة^أ٠كيليًامشيأئظ^^٠ وهلدوذيف بمي عذاب س زأد^^ؤ

 ^ئ|ينمبح^±جمي— ه§^آلئصة

<0 أصنني مش زيب وج أش ٤مسي ورصئ 0 دق م جت يف
.[١٣ -١٠ ]العف:

 الناس إليه لينظر يقاتل ال جهاده، يف خملطا يكون أن هيلع جيب فاملجاهد
 الله مرضاة ابتغاء معله يكون أن ينبيغ بل جشع. إنه عنه ليقال أو التعظمي، بعني

املقبولني. من ٠ الله عند يكون حىت تعاىل
 رداة، ويقاتله محية، ويقاتله جشاعة، ملقاتل الرجل عن 1 الله لوسر سئل وقد

 هي الله كنمة لتكون قانتاه من )) ا: الله لوسر، فقال الله؟ سبيل يف ذلك أي

.عليه[ ]متفق ((الله سبيل فهوفي العليا

الجهاد، تعريف
املشقة. واحمتال الطاقة يذل لغة: اجلهاد

 والدفاع اإلسالمية الدعوة أئر يف املتطاع جهده اململ ددل واصطالحا:

عهنا.

الجهاد، مفهوم
وخاص. عام مفهومان: للجهاد

 وااللزتام التلكيف، مبسؤولية ومملة مسمل لك قيام للجهاد: العام فاملفهوم --
 للهلئبدإل اينحريو > تعاىل: قال وإخالص، صدق عن انله بأحاكم

[.٦٩ ت:ر]اؤعئكب < صماًص^حيىسة١ئيتاًولل

ومملة. مسمل لك عىل عني فرض وحمكه:

األعداء. ومقاتلة الالح محل هو للجهاد: اخلاص واملفهوم —ب

حالتان: له وحمكه

 البعض به قام إذا اإلسالمية. الدعوة لنرش ابتداء، كعاية يرض يكون األوىل:
 ًائئؤيذوشليذغلمش^آظئئالقإلسيف١وئلةمش > تعاىل: قال الباقني. عن سقط

 < ١روأاي(كئريللهدوك وينذروأللههذد؛ ألس يثععوئأيف مح.؛منمحمه

.[١٢٢ ]التوبة:



:حاالت يف ممل لك عىل عني فرض يكون الثانية:

جتك > تعاىل: لقوله العلثة، وحرض املعركة اململ هشد إذا ٠ ١  ازأ١ائائاً

[.٤٥ ذفال:ء]اال < داليىأداف^ب^ةبؤأوأدطروأأقخثها

 دا داًؤةااًئسءامذوأ > تعاىل: لقوله اململين، بالد يف العدو نزل إذا .٢
[.١٥ ]األذغاًل: < ثلماألذكار¥فئئ.اًئيك<كرو±ئاذال

.الشيخان[ ]رواه فانغزوا(( اشثنفزتم ادا ))حلديث: اململين، اإلمام استنفر إذا .٣

٤اهدافالجهاد
مهنا: عدة، أهداف اإلسالم يف للجهاد

 ويلوأ تعاىل: قال اململين، عىل املعتدين اعتداء ورد الدولة، محاية .١
[.١٩٠ البقرة: ] وآلقتدواك^اًقذالصىألئثدال^ لث^^أللهاؤيني^^ؤ بى

تعاىل: قال اإلسالمية، الدعوة رس طريق يف تقف اليت العوائق إزالة .٢
 دركحفةيئوذالاللةك.آلةبا±أؤإى§ طى ودنؤاللم >

[.٣٩ ]االنفال: أصئايثئركمة^

تعاىل: قال اإلسالم، مساحة املنهتزين للعهود، والناكثني املمتردين تأديب .٣

 ألخ£ اله ٠ص^ دهئم ى }ؤأ اهم { س الهم x وإن >
.[١٢ :التوبة ] < ال,تئئلميتتهوئ آلا§ ¥ا

وجوبه، شروط
اجلهاد. يف مأمون غري الاكفر والن الفروع؛ سائر لوجوب رشط النه اإلسالم: (١

 يا قلت قالت: ؤخيف عائشة حلديث علهين، جيب فال الناء أما الذكورة: (٢
 والعفرذا( الفح فيه. تثان ال بمهاد ))فقال: جهاد؟ الناء عىل هل انله، لوسر

 )دلل بطال: ابن قال لضعفها. القتال؛ أهل من ليت والهنا ؛البخاري[ ]رواه

الناء(. عىل واجب غري اجلهاد أن عىل عائشة حديث

 عن فيتختف مافة يقطع تتعلق عبادة النه العبد؛ عىل جيب فال احلرية: (٣

 )اكن ا: النيب أن روي وقد اكحلج. العبد، عىل جتب فمل سيده، خدمة

 اجلهاد(. دون اإلسالم عىل العبد ويبايع واجلهاد، اإلسالم عىل احلر يبايع

.صحيح[ :حديث وقال الملقن ابن ]رواه

 جدمعملخ معر ابن عن البنية. ضعيف الصيب الن الصيب؛ عىل جيب فال البلوغ: (٤

 جئزين فمل سنة، عرشة أربع ابن وأنا أحد يوم ا النيب عىل ))عرضت قال:

 فأجازين(( سنة عرشة مخس ابن وأنا اخلندق يوم هيلع وعرضت للقتال يعين

.ملم[ رواه ]

 الموبقات، السبع حديث راجع

 المتعلق الجزء شرح راجع ننم
علىزمالئك. وألقه بالجهاد

 بالد احدى العدوفي نزل إذا

كل على يجب فهل المسلمين،
 لقتاله، الخروج المسلمين

البلد ذلك اهل على يجب ام
ذلك؟ تفصيل ما وحدهـم؟

الجهاد احكان(
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 البلوغ، عىل هبا يتدل عالمة الن أن عىل باحلديث اجلمهور استدل وقد

 اعترب النيب إن وقالوا: البالغ، وغري البالغ بني فاصل سنة عرشة اخلىم وأن

البلوغ. عالمة السن(

التلكيف. أهل من لىي ألنه جمنون؛ عىل جيب فال العقل: (٥

 املريض فأما النفقة، عىل قادرا فيبدنه، حصحيا يكون أن ويه االستطاعة: (٦

 اليت األعذار أحصاب من ألهنم جهاد؛ علهيم جيب فال واألعرج واألمعى
 وآللك حدآللكًاالحءح اللك قدلك > :تعاىل قال اجلهاد، من متغ

اجلهاد. ترك يف إمث وال حرج ال يعين .[ ١٧ :الغتح ] < \ آتص

 ١ًاؤئالجتظوئلكابك واللك أتيلك ألئئاكوأللك لك' > :٠ وقال

[.٩١ ]التوبة:< {نصحودئوورشإؤكاكاًلللئسوكصونكليرعوئةغثبر١ححاد

للجهاد، للخروج الوالدين اسعتئذان
 عني ئرض برمها ألن أحدمها، أو أبواه، له يأذن مل إذا اجلهاد من املرة ميغ
 التيب إىل رجل جاء *أنه :العحيحني يف ثبت ملا كفاية، فرض واجلهاد هيلع،

 ((فجاهد ففيهما قال: نعم. قال: والداد؟ احي)) فقال: اجلهاد، يف يتأذنه ا
 أصبح إذا أما الدعوة، ورش االبتداء حالة يف اجلهاد اكن إذا وهذا .عليه[ ]متفق

 أشد فهو الدفع قتال )وأما :٠ تميية ابن قال ألحد. إذن فال عني فرض اجلهاد

 الذي الصائل فالعدو إمجاعا، واجب وهو والدين، احلرمة الصائزآعن دفع أنواع

 رشط، له يشرتط فال دفعه، من اإلميان بعد أوجب يشء ال والدنيا الدين يغد

 دفع بني التغريق فيجب العملاء، ذلك عىل ئعثل وقد اإلماكن، حبب يدفع بل

.[٥ ج_ الكبرى، ]الفتاوى بالده(. يف طلبه وبني الاكفر الظامل الصائل

والوطن، والمال والعرنى النفسى عن الدفاع اهمية
 املرشوعة، واحلقوق العقل منطق تتجاوز واألمطاع الهشوات أن البعض عند نالحظ
 الدين، عن الدفاع اإلسالم رشع لذلك رادعا، اكن ما إال يشء أمامها يقف وال

 اإلسالم إن بل أحدها، عىل االعتداء عند والوطن، واملال، ض، والعر واقىع
 األمور هذه أحد عن دفاعا مات من أن وبني الله، سبيل يف جهادا ذلك لك -كد

 الله لوسر قال القتال. وساحات املعركة، يف سقطوا الذين الهشداء أجر فله

 والنايئ داود أيب وعند ،وسلم[ البخاري ]رواه فهوفهيد(( ماله دود، قنتاه ئ ))ا:

 فهوشهيد، دينه دودة قتله ولمن فهوفهيد,، اهيه دون قتل ولمن )) زيادة: والرتمذي

.وغيره[ األلباني ]صححه فهوشهيدا( دمه دونة قتل ومن



العصرالحالي، الجهادفي معوقات
 النحو عىل جماالهتا وتنوعت احلاىل، عرصنا ىف اجلهاد معوقات تعددت
اآليت:

املعنوية: املعوقات أ.

 والفزو اخلليق، والغاد تعاىل، انله عىل التولك وضغف العقيدة، يف اخللل

االجمتايع. والتفكك والرتف، العقول، عىل أثر من يرتكه وما الفكري

املادية: املعوقات ب.

والترشيع. القانون يف لألعداء التبعية -

والتلح. والتدريب اإلعداد ضئف —

الصحيح. غري املوضع يف الرثوات إهدار—

 زمالئك مع بالتشاور حدد

 في الجهاد عن اخرى معوقات
الله: سبيل

مادية:

١-.......................................

٢-.......................................

٣-.......................................

معنوية:

 واعتبارماالته، مقاصده لتحقيق الشرعية الجهاد بأحكام االلتزام من بد ال

 اإلخالل بسبب تقع ان يمكن والمغاسد مفاسد، الى يودي ال ان ماالته ومن

يلي: ما المفاسد هذه ومن الجهاد، بشروط

 يشاهدها ظاهرة ويصبح بكثرة، ذلك يقع وان القتل، يستحق ال ,مرن فتل ا-

التفجيروالتدمير. اعمال في كما التاس

 القتال، على له فدرة ال ونن والمعاهد، كالمسدا؛م يجوزقتاله ال نن قتال ب-

والرهبان. للقتال والتاركين والغالحين والنساء كاألطفال

 تطيق، ال ما وتكليفها عليها، لها قدرة ال صراعات بتحميلها االمة ارهاق ج-

النني والمسالمة والمهادنة النندرج في الله رسول ستة من وحرمانها

شرعية. ومصالح مقاصد تتضمن

سباتها. من االمة ايقاظ بسبهة والقتال المسلمين، بين نسرالخالفات

 التي التفجيرات حول بحثا اكتب

 االمنة المسلمين بالد في تحدث

 زمالئك، على ؤانقه المستغرد

 الجهاد الكبيربين الفرق مبيتا

التفجيرات. وتلك المشروع



ئظاً
 ٠ أخرى وأحاديث أيات عن ابحث

 اإلسالم، في الشهيد فضل في

الفمعل. في زمالئك على وألقها

 قتاهلم. أسباب من ببب الكفار جهاد يف اململين من مات من هو الشهيد،

 انله، سبيل يف هشادته فب برش هيلع؛ يصىل وال ليغنئ، وال ينغل، ال وهذا

 هشداء بدفن أمر ا التيب ))أن البخاري يف جابر حديث ذلك دليل له. وتكرميا
 فانه بدمائهم ملوهم ))ا: وقال علهيم((. بعل ومل يغئلهم ومل بدماهئم، أحد
 وريحه الدم لون لونه يدمى القيامة يؤم جاء اال ٠ ا سبيل في به يكلم كلم( لنسخه
 جيرح( يلكم: جرح، أي )كمث؛ .األلباني[ وصححه والنائي س]أحمد(االمتلد ريحاً

غطومه(. )زملومه:

 وخالقه، العبد بني بيعة ويه واختيار، وانتقاء اصطفاء الهشادة الشهيد، ففن
 إال يبلفها ال درجة ويه اجلنة، فيتحق رخيصة لله نفشه العبد, فهيا يعدم

.٠ الله عند وفضل كرامة من هلم ملا الصادقون؛ املؤمتون

 .[١٦٩]آلعمران:ريهئإئوة<0وآلقئاًئبنيوأ ^قازتعالى:

 على ما وله الدنيا الى اننيرجغ يجدد النجثة يدخل اخد .ا )) ا: انله لوسر وقال

 يرى لما عفرمرات فيقتل الدنيا الى يزجغ ار، يتمنى الفهيد، اال فيء من األرنى

.البخاري[ ]رواه ((الغرامة من

 كل على فيه ترد بحث باعداد قم

 انتشربحد اإلستالم ان يدعي من

 الحضارية واظهارالعتمة الستيف،

 المستلمون اتبعه الذي لالسعلوب

العظيم. الدين نشرهـذا في

العصرالحالي، للجهادفي العدة هدوداعداد
مقين: إىل ينقم ة العد* إعداد

 املعنوية، النرص وسائل عىل اجلندي تربية خالله من يتمل معنوي: إعداد .١

ومهنا:
له. النية بإخالص ،٠ لله الاكمل التجرد ب.

املعايص. عن واالبتعاد به، الصلة وتقوية ،٠ الله تقوى ج.

 >ؤإنتدعًاحسة تعاىل: انله قال النرص، عدة ألنه واملصابرة؛ الصرب د.

 ًامه يربخل آل ولفوأ زهروأ ون يرثوب كئه ميج وإن دمه
[.١٢٠ معرد ]آل < زعل. مسادئ١ك^دة

 رألائ تعاىل: قال ،٠ ذكره من واإلكثار هيلع، واالعمتاد انله عىل التولك _.

< ىه معج طتك ألله/ قيل ئ يري د توأ جي

 .[٢٣]المائدة: < نئرئوئيب وءذًاقوئتو^ا > تعاىل: وقال ،[٤٥ ]األنفال:
 من يؤتيه تعاىل الله بيد النرص فإن النرص، حتقيق يف الله عىل اعمتدوا أي

امليعاد. خيلف ال والله املؤمنني، به وعد. وقد يشاء،



اآلتية: األمور خالل من ويتمل مادي: إعداد .٢

 متلزمات ومجيع والتدريب، وباألجهزة، بالعتاد، العكرية: العدة إعداد أ.

 ؤجبئ ًا±ل رباة وى آله—ًاسككرتحما وذوأهلم > اىل:—ت ال — النرص،

 ىب مح،ئ ض سعوا وتا يتنثقمل أقه وىبالتدهتم ض ورئ وعدؤظمل اش دو ض

.[٦٠ ذفال:٠٠]اال ه ئأصأل|ك٠¥ًاللهعف

 العكرية، العمليات إدارة يف كبريا دورا لملال فإن الالزمة: األموال إعداد ب.

 ضر ما )) جائزته: اكنت الثغرة جيش جهز ملا ه عفان بن عمثان هو فها
.األلباني[ وحشنه وأحمد الترمذي ]رواه ((اليوم بعد عمل ما عنفان

 باسترياده أو له، األولية املواد ورشاء بصناعته الالح تأمني يمت األموال وهبذه
ورشائه.

تعاىل: قال والكمتان، واليقظة احلذر جائب إىل املالمئة، اخلطة ؤضع ج.
 [.٧١ لذاء:١] ه ئآلعروأاليأودغروجييكا ءامنوأ-خذوأحدرن^لم يآخآاؤياً >

 إعداد. من يلزمه ما له يقدر عدوه حقيقة يعرف فالذي العدو: قدرات معرفة د.

 اجلهاد. أهداف حتقيق عىل ياعد الذي النحو عىل اإلعالم وسائل هتيئة .—ه

 وكرامثها، االمة عرة الجهادفي اثرتطبيي
 اكن عندما عزهتا واقع بني املقارنة خالل من االمة واقع عىل اجلهاد أتر يظهر

 ذلك ويظهر تطبيقه، عن ختلت عندما واهلوان الذل، ووابع هلا، مهنجا اجلهاد
 همل— —اندئيكهانوئبك اةاق > تعاىل: قوله خالل من واحض بشلك

 ١وءداءيوكئ تئؤومبئلويئ س^^ًاش ى ١ئىباًلكئأ_كشك دىك وشغمي

 ًاس برىك وه اذق.يعقد و وألرئو إلجنيل٠تًا ألآلردثؤ ىب

 بإسناد الطرباين وأخرج [١١١ ]التوبة: اتنذ^ ًاىىدايعئمنآلولكآزانؤز
 أ.دلوا اال الجهاد تردقولم ما ))ا: الله لوسر قال قال: ه بكر أيب عن حن

 الجهاد(( سعنامه وذروة الضالة. وعمودن االمراالساللم زاسحه)ا ا: الله لوسر وقال

.واأللباني[ القيم ابن وصححه الترمذي ]رواه

...............................................فشلعف

.ه رباةًا±يل ١ورت آله — تكر ; دظ .اس ما مم ودوأ > تعالى: قال

 ٠ طلب تفيد لوكانت وماذا الموضع؟ هاذا في ه ر٠ثااًلتكلثث > كلمة تفيد ماذا

الفرق) تامل المكافئة؟ القوة اعداد

 باربع فرضيته في الجهاد مر

 االتي: النحو على مراحل

 ادى الدعوة الهجرة: قبل .١

 والصبروتحمل تعالى الله

 كانوا المسلمين الز، االذى؛

مستضدعفة. قلة
 >أؤرإذ[ ا: الله قال

ه ئلوه١ ومئوأ ]تمبي \

.[٧٧ لتسذاء:١]

 للهجرة: االولى السعنة . ٢

 عن دفاعا بالقتال االذن

والنفسى. الدين
 هن >أذن تعالى: الله قال

^$# ) 

.[٣٩]احلج: ه +*ير )

 للهجرة: الثانية السعنة .٣

عن دفاعا بالقتال االمر

والعقيدة. النفسى
 روؤفى ا: الله قال

 ال ئققوقؤ قين١ ؤ اشير

 ال الله تكذوكى

[.١٩. ال.بقرة:] أش^ىبه

 في االسالم استقرار بعد .٤

 اذى العربية الجزيرة شعبه

 االمربالقتال الساعة: قيام
والكفراينما الطفيان نعد

وجد.

 ى >و¥هـلم ا: قال

 الدية ريطو ئ §
[.٣٩ ]األنفال: لله< طله.

 الجهاد احكالم(
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العلمية خالصتي*

التايل: الشلك يف الدرس أخلىط ،اجلهاد أحاكم دراسيت بعد

اجلهاد احاكم

اصطاللحا، تعريفه

مفهومه

خاهى مفهوم اًز ام۵ مفهوم
حل

وجوبه شروط

آآآآ٦

الشنهيد الحالي العصر في الجهاد معوقات

 هو،ماديةمعنوية

فغدله،

للجهاد هدوراألعداد
معنوي اعداد

مادي اعداد



۵

٦

اإلسالمية والبحوث السفيرة

من المستفادة والدروس واألعالم سعير.القادة بعفى يتعرف
- تن: 5٠4

مخيك. تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ شخصية يتعرف 5.4.1

والعقائدية. الفكرية وجذوره التغريب معىن يتعرف 5.5.2

لبحوت!مدهطدم٠و شمرة

المعاصرة اإلسالمية الفكرية المباحث بعفى يستعرنى



اإلسالمية والبحوث السحة بم اله المجال

ه في
[١٢٠ ]سقرة: ه )^ ^( الا&رئ $ي٢#

٩
 ءصرذق>تعالىأ الله قال

م

أسىع هدفني أدون

بالتغريب. المراد

 والتاريخية. الفكرية وجذوره التغريب نثأة

التغريبية. المؤتمرات أهم

 التغريبي. الفكر إلى االنجذاب أسباب أهم

التغريب. أهداف

التغريب. دعاة

 الملمة. المرأة تغريب في العلمانيين أساليب

الملمة. المرأة تغريب مظاهر من



 مختصر بشكل معلمك مع ناقثى

 الفكري بالفزو المقصود

واالستثدراق. والثقافي

بيزتهيئة
 خائ، يشابو عن ؤخط خائ، يبيبه عر، ؤخط خائ، دواك ا الله رائدول، لغا ٠خئ عال،: ئئعود برت، الثه عبد عن

 وقرًا: ،يدعواليو(( غيطان مفها سبيل كل، عفى ندبن، هذذ )) فثاىل: خكوعا -لعن ؤم ا،الثو سعبين* هدنا)ا قاذ: نر

وصححه ،۵حبا بن١ ]رواه ،[١٥٣ ألذعام:١] ه ال^م الثيلك^رق كرعوأ وال قائعو سئؤيائ ندا >وأن

.األلباني[

احلديث: من فهمت املذكورمكا الشنلك ارمس ❖
\__________________________________ر

نهبل:
 قدميا التارخي عرب استئصاله وحماوالت لإلسالم الكيد أساليب تنوعت

 سبحانه الله ألن الذريع؛ بالغشل وتبوء باءت الهناية يف ولكهنا وحديدا،

 هذه من واكن به، امللزتمني وأتباعه وأهله الدين هذا حبغظ تكعل وتعاىل

 ذلك شابه وما واالسترشاق(، الثقايف، والتغريب الفكري، )الغزو األساليب

واململين. لإلسالم تكيد ومؤامرات وخمططات وسائل من

بالتغريب، املراد

 التنحية مبعىن: وتعمل بعيذا، سفرا فافر فهيا أمعن األرض، يف غرب لفه:

الوطن. من واإلقصاء

 اإلساليم العكر حاب عىل وآدابه وثقافته الغريب الفكر تقليد اصطالحا:

والعربية. اإلسالمية والثقافة

 حاالت عىل غالبا املعارص والفكري الثقايف االصطالح يف الغغريب ويطلق

 واألخذ الغربية، للثقافة واملحااكة والتقليد واإلجعاب واالنهبار التعلق

الغربية. احلياة وأساليب والنظم بالقمي



 الخالفة سقطت كيف

االسالمية؟

 بالثورة المقصود ما

الكمالية؟

والتارخيية، الفكرية وجذوره التغريب نشاة

 فتح أن وبعد حطني، معركة بعد مهزومة الصليبية احلمالت ارتدت أن بعد

 واختذوها م(،١٤٠٣) عام كتيسهتم ومقر البزينطية الدولة عامصة العمثانيون

 وصلت أن وبعد اإلسالم، دار أي إسالمبول؛ إىل امسها وعؤروا هلم، عامصة
 قامئا الهتديد هذا وظل م(، ١٥٢٩) سنة فييتا وهددت أوروبا العمثانيني جيوش

اململين. أيدي يف ألندلس ا سقوط ذلك وسبق م(،١٦٨٣) ستة حىت

 العامل حيكئ( الذي السالح ليكون التغريب؛ يف للتفكري مدعاة اكن ذلك لك

 العامل هشد العمثاين احلمك أواخر يف أنه ذلك وجشع داخله، من اإلساليم

 وغريها، والعسكرية واالقتصادية الفكرية املجاالت لك يف ضععا اإلسالىم
 الغربية الهنضة إىل خيف تطلع مثة واكن والتخلف. بالنقص شعور هناك وأصبح

 حممد هبم دفع قد اكن الذين أولئك من حلهم الناس، من كثري نفوس يف اجلديدة

 وازداد حضارته، من النافع والتقاط علومه، من للزتود الغرب؛ ربوع إىل باشا عيل
 العامل ومتزق اإلسالمية، اخلالفة عيف انفراط عند مرارة بالنقص الشعور ذلك

األوروبية. الدول من املستعمرين الغامنين أيدي يف رخيصة سلعة وسقوطه لعريب ا

العرب. بني التغريب يسمى ما عتدها فظهر

 فاخاارت الشعور، هذا االستعامرية احلركة رائدة اكنت اليت بريطانيا ددركت وقد
 لتحرر الوحيد السبيل أن مثقفهيا أوساط يف فبئت مرص، ويه عربية دولة أكرب

 من وخلصه للعمل، الديل( أخضع حيث الغرب؛ فعل مكا يفعلوا أن هو العرب

 احلديثة، واحلضارة املدنية تقتضيه حسمبا والتعيري للتطور وأخضعه الغيبيات،

 الطالب أصبح حيث األوروبية؛ الدول إىل البعثات أيثا ذلك عىل ساعد ومما

 وطه الطهطاوي رفاعة أمثال من ومدنيته الغرب عن مدافعا عودته عند العريب

وغريمه. أمني وقامس حسني

 إحدى تركيا وتعد العربية، الدول معظم يف انترش بل مرص، عىل األمر يقترص ومل

 هذا يف الرترف مقة مئئل المكالية فالثورة الظاهرة، هبذه تأثرت اليت الدول أمه

 يف لكها احلياة يف الغريب المنوذج تطبيق إىل أتاتورك مكال دعا حيث املجال؛
 الدونة(. عن الدين )عزل أخرى وبعبارة والتعلمي، واالجمتاع القتصاد وا السياسة

 أيب فعن للغرب. األمة هذه من فائم اتباع من ٠ التيب به أخرب ما مصداق وهذا
 بشبر، شبرا قبنفلم نن ندفئ .تتبعن )) قال: ا- الئه لوسر أن ه اخلدري سعيد

 الهيود، انله: لوسر يا قلفا ،((لمدلكتموه ندبن ,جحر لوندلكوا .حتى بذراع، وذراعا

.عليه[ ]متفق مخنن(()) قال: ؤالئصارى؟

التغريب
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التغريبية، املؤمترات أمه

 االجمتاعية اهلوية مسخ هو علهيا القامئين هدف اكن عدة مؤمترات قدت

 بالدنا؛ يف الغربية املرأة واستناخ والغاد، االحنالل روح وإشاعة لألمة،

 إىل جرها ذلك بعد ولهيل اجلين؛ والشذوذ والزئي اإليدز ثقافة لنرش
 وعورات سوءات كشف األمة دعاة عىل الواجب من اكن لذلك يريدون. حيث

 كبار هيئة فتوى عن ابحث ٠

 واعرضها المملكة في العلماء

زمالئك. على

 الرجال من اجلنني للكا وتثقيف توعية حبمالت والقيام املؤمترات، هذه

يف وفشلها خطرها ومدى املؤمترات هذه من الرشيع الووقف لبيان والناء؛

 موتمربلتيمور، توصيات عن ابحث ٠ دراسة إىل يدعو وهو م:١٩٤٢ عام املحتدة الواليات يف بلتميور مؤمتر .١

فئسطين. احتالل في دورها وبيون اإلسالم. يف الباطنية احلراكت شأن وإعالء الرسية، احلراكت وايئعاث

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ التحتل أفاكر رس هبدف القاهرة يف عقد م:١٩٩٤ والتمنية الساكن مؤمتر .٢

 بني املرشوعة غري لالتصااللتة إتاحة من املسملني بني الغربية اجلنسية

 موانع عىل والتدريب والئفاح، احلر، والزواج واإلجهاض، املراهقني،
 فتوى العودية العربية اململكة يف العملاء كبار هيئة أصدرت وقد احلمل،

 عدد اجنذب فقد ذلك ومع وأهدافه، توصياته من واحلذر مقاطعته، برضورة

املضللة. الدعوات هذه إىل اإلسالمية األمة أبناء من كبري

الفكرالتغرييب، اىل االجنذاب اسباب امه

مهنا: أمور، التغرييب الفكر إىل االجنذاب أسباب أمه من اكن لقد

والتضع. العمل جمال يف الغربية احلضارة منو .١

اإلعالم. وسائل ميى ما وظهور الصحافة، ميالد .٢

 احلالج حبياة اكالهمتام فيه، الشاذة اآلراء ودمع اإلساليم التارخي تشويه .٣

 وسفيان البرصي احلن من بدال والكفر( والزندقة وابئحر البلع )صاحب

تعاىل. الله رمحمها الثوري

 فميا والدول احلكومات عن تصدر اليت )الرمسية( والتحليالت التعليقات . ٤

 اجلماهري إقناع إىل تددف اليت منه، والووقف الغرب إىل النظرة خيص

الرمسي. بالووقف



التغريب، أهداف

مهنا: عدة، أهداف للتعريب

اإلساليم. الدين عن اململين إقصاء .١

اإلسالمية. الرشعية األحاكم من التفلت خالل من اإلباحية نرش .٢

وحرام. حالل بني متيزي دون يشء لك يف للغرب األمعى التقليد .٣

غريب. هو ما بلك واالعزتاز العربية اهلوية حلىئ ٠ ٤

التغريب، دعاة

 بلداهنم واختلفت الخشصية، انمتاءاهتم يف وتنوعوا التغريب دعاة تعدد

 إىل إضافة واململين لإلسالم الكيد وهو واحدا، اكن هدفهم أن إال ولفاهتم،

هؤالء: ومن سبق، ما

 االحتاد مجعية وأعضاء أتاتورك، الدين مكال مقدمهتم ويف العملانيون .١

تركيا. يف ظهرت اليت والرتيق

 بأفاكرمه وتأثروا الغرب يف ررسوا الذين واألدباء املفكرين بعض .٢

 الطهطاوي )رفاعة أمثال: الزائفة، ومدنيهتم حبضارهتم وانهبروا وعاداهتم،

وغريمه. أمني( قامس - حني طه -

 تعممي إىل بعضهم دعا الذين املثقفني، أشباه من الغريب بالفكر املتأثرين بعض .٣

اإلسالمية. واألخالق العادات الستئصال اإلساليم، العامل يف )األتاتوركية(

.......................................................ثهـالغ
 المسلمين عالقة وبين وبعده، تقدمهم قبل بالدين الغرب عالقة بين قارن

 في المسدمين لتراجع الحقيقي السبب اكتب ثم وبعده. تراجعهم قبل بالدين

المجاالت: كل

التقدم قبل الغرب عالقة

التقدم بعد بديفهم
التراجع قبل  المسلمين عالقة

التراجع بعداإلسالمي بالدمن

هو: المسدمين لتراجع الحقيقي السبب ان نستنتج



املسملة! املراة تغريب يف العملانيني اساليب

 قبل ومن الغرب قبل من املرأة عىل الرتكزي ملاذا :اجلميع أذهان إىل يتبادر

املستغربني؟ أتباعه

 يف وتأثريها األمة صإع يف ودورها املرأة، ملاكنة فطنوا قد هؤالء أن والرس

 وتضليلها، تفريهبا يف وجنحوا املرأة أفدوا مىت أهنم أيقنوا ولذلك املجمتع؛

 مقاومة. أدىن متملةدون اإلسالم،بليدخلوذها حصون علهيم هتون حفينذلك

 يوم ًاي فيغ املرأة، نكب ًان علينا صهيون: حمكاء بروتوكوالت يف جاء
القضية. رحبنا يدها إلينا هندت

 طريق عن املرأة ملكوا حني الغريب، العام الرأي توجيه يف الهيود جنح ولذلك

املال. طريق وعن اإلعالم

 املمحدية األمة حتطمي يف تفعالن وغانية كأس اإلسالم: أعداء ألد. من آخر وقال

والهشوات. املادة حب يف فأغرقوها مدفع، ألف يفعله مما أكرث

 يصعب بالحه يقاوم وًاخذ خندق يف نزل إذا الواحد الرجل فإن حصحي، وهذا

 إذا أما نفها، عن تدافع بأمة بالك مفا يتهشد، حىت هيلع اخلندق اقتحام

 دون للعدو استسملت عزها طريق وعن ديهنا عن ومالت الهشوات يف غرفت

حار. وتصغيق برتحيب بل مقاومة، ًاي

المسلمة: المراة تغريب اساليب ومن

 املدارس يف التعلمي إفاد وحماولة التعلميي، اجلانب يف التغلغل .١

األجنبية. أو مهنا العربية سواء واجلامعات،

 األخرى اإلعالم ووسائل القنوات يف املتغربة املرأة صورة جتميل .٢
 واملحتجبات احلجاب عىل عنيف جهوم وشن غريها، عىل وتقدميها

الوسائل. تلك يف الرذيلة ومتجيد والغضيلة، العفاف وعىل

 احلكومية، طائف الظ يف املجحبة اململة املرأة عىل السافرة املرأة تقدمي .٣

 اإلسالمية الدول وبعض الثورة قبل توىن يف حدث مكا احلجاب مبع بل

األخرى.

 ًاو صديق مع اململة الفتاة وخروج اجلنني، بني االختالط ثقافة رس .٤

غريب. رجل

الفاحضة. باأللبة اململين بالد وإغراق واألزياء املوضة اتباع إىل الدعوة . ٥



 خمسن إدى الطالب يثسم

 بذكر مجموعة كل تقوم مجموعات،

 على مخاطرالتغريب من اثنين

 تفرضن )ذم االسالمية الحضارة

 بقية على كتبتنه ما مجموعة كل

المجموعات(.

 ترئ ظاهرها وهذه النائية، واالحتادات واجلمعيات التنظميات إنشاء .٦

 سمل باطهنا لكن املختلفة، املهن املرأة وتعلمي واإلصالح الثقايف الويع

 الفكر من وتنقلها اخلبيثة، الغربية والقمي األفاكر املرأة دعمن حيث زعاف؛

املظمل. الغريب الفكر إىل املستبرص اإلساليم

 يف خاصة املرأة، حترر قضايا وإثارة املرأة، حقوق عن بالدفع التظاهر .٧
 عن يبحثون مفرة الشهبات، وإلقاء األمة، تواجهها اليت احلاسة األوقات

 التعلمي موضوع يف يبحثون ومرة بالرجل، وماواهتا املرأة حترير قضية

ذلك. وحنو املختلط والعمل املختلط

اوالدنيوية. الالدينية، باختصار: العلمانية معنى

 والحياة السياسة عن الدينية والمعتقدات الدين فصعل اصطالحا: وتعني

العامة.

 القرن منذ اوروبا في ظهرت وقد العلم، بكلمة له صلة ال اصطالح وهي

 واإلسالم عشير، التاسع القرن بداية في الشعرق الى وانتقلت عشر، السابع

 كلها وحياته لله، كله فالمسلم والدولة، الدين بين الفصعل بهذا يرضي ال

[.١٦٢ ]األنعام: ه وئاليى,يئوربآئعؤبذ وتاى وكؤ، ¥ £إة^ تعالى: لله

املسملة! املراة مظاهرتغريب من

 رخيصة سلعة اإلعالمية والرباجم وامللالت األفالم يف املرأة ظهور . ١

واإلعالن. للدعاية

واإلغراء. الفتنة يدعوإىل بشلك مرسحة حارسة سافرة املسملة املرأة خروج . ٢

واجلامعات. والوظائف املدارس يف بالرجل املرأة اختالط .٣

 هسك فهيا اليت املختلطة واملاحب الرقص وصاالت اللهو بووت إقامة .٤

والرشف. احلياء خبنش أعتاهبا وعىل العفة،

والتقاليد. العادات يف الغربية لملرأة اململة املرأة تقليد . ٥





اهدافي اسجل

0ه

٩

األسالمية ۵والبحو متئدعيهه ١ائمجالل

تعاىل الله رمحه

؛ تيمية ابن اإلمام حياة من مواقف

الدرسى هذا في اتعلم

 العلوم رجال رأيت تميية بابن اجمتعت املا :٠ العيد دقيق ابن العالمة قال

يريدا. ما ويدع يريد ما مهنا يأخذ عينيه، بني لكها

بة٩االمامابنتب قزصحياة١دو٠
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١

الدرس: هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

 ونبه. اسمه

 نشأته. ظروف

 فيها. نشأ التي البيئة

 العقيدة. بجانب عنايته

 ؤم. الحعظ في موهبته

 السجن. في م تيمية ابن

وفاته.



التتار. ندد جاهد

والجماعة. الشفة اهل ائمة من عالم

مرة. اكثرمن ندجن

اإلسالم. بشيخ لقبة

الشام. بالد في عاشى

السيق. الدرس هذا خالل من هيلع فلفتعرف عبداحللمي، بن امحد إنه ❖

لمحيد:
 سبيل يف واجلهاد العمل بني مجعوا الذين القالئل العملاء من يف تميية ابن يعد،
 وعهه عمله من يهنلون العملاء يزال ال إسالميا وووا ترك وقد تعاىل، الله

 اهلجري، السابع القرن يف العمل أمئة أحد املجهتد، الفقيه وهو هذا. يومنا إىل

 يف صيتنه بعد وقد تميية(. البن )العتاوى بامسه: املهشورة العتاوى وصاحب
 مذهبه من واكن والعمل، العمل يف اإلمامة واستحق الكرمي، القرآن تغري

واملنقول. املعقول بني التوفيق

ونسدبه، اسدمه

 العارش يف ولد تميية، ابن الالم عبد بن احللمي عبد بن أمحد اإلسالم شيخ هو

 الرشيق المشال أقىص حران مدينة يف جهرية( ٦٦١) عام األول ربيع من

 احلدود من معربة عىل الرتكية احلدود داخل تقع حاليا وحران ، سوريا من

الورية.

نفشأته، ظروف

 فاضطرت فادا، فهيا وعاثوا بلدته عىل التتار أغار معره من السابعة يف بلغ ملا

هبا. واستقرت جهرية ٦٦٧ عام ))دمشق(( مدينة إىل حران من الرحيل إىل عائلته

 جلده ام انها يقال تيمية:

 وكانت محمد، الخامعن

 وعرف اليها، فلسب واعظة،

 هذه عدى أطلق ولهذا بها،

.تيمية[ ]آل األسرة

لبحو ا و شميرة



فهيا، نشنا اليت البيئة

د.حد٠ جده ن١قاك والغفا، .بالعش فت خد ة ارس يف دد..شق، يف ؤ- ض؛ از ش ثاط٠ذ

 ٠٠٠ مؤ و حلنبيل -ر من - الرب وئ;يالرابو خ بدد المغول ح٠فياجتيا سث جليلة مؤلفات وله احلنبيل، الفقه امئة كبار من الرباكت(( ابو الالم عبد الدين

والتغري. الفقه يف كدى كن وبين سئمن

للدراسة كريس وله بعمله، اشهتر احللمي(( عبد الدين هشاب ))الشيخ ووالده ذئك. سديدسدتهمفي
تلىق وقد دمشق، يف ))الكرية(( احلديث دار مشيخة توليه مع والوعظ والتعلمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

آنذاك. عرصه عملاء وعن عنه العمل

 ٠ نحد فيلى تيمية ابن جهاد في ابحث

 ٠ زمالئك على ذلك واعرنن التتار،

اسحل. في

 الصابغة، معنى: عن ابحث.

والمالحدة. والدهريين،

 املدارس حيرض فاكن سئه، حداثة منذ هيلع والغطنة النجابة عالمات ظهرت وقد
 وفاة بعد التدريس يف حمله وحل أبيه، جمىل وجىل صغره، يف واملحافل

 يف املهشورين احلديث أمئة أحد وأصبح سنة، وعرشين إحدى ابن وهو والده

 عىل فعمل األول، عهده إىل اإلسالم يعيد ًان وحاول العمل، بترش وقام زمانه،

الشام. بالد يف واألاكذيب البدع من تنقيته

 املذاهب أحصاب خالهلا حارب ستوات، سع هبا وقىض مرص إىل وانتقل
 يف جهوده ملواصلة دمشق إىل بعدها عاد مث والشعوذة، والبدع املضللة

 العرق من كثرية عداوات له سبب الذي األمر علهيا، أدخل مما العقيدة تتقية

والهيودوالنصارى. واملالحدة، والدهريني، الصابئة، الضالةأمثال: واجلماعات

الشنام، بالد عىل املغول جهوم

 عن مدافائ وسيفه بلسانه جياهد تميية(( ))ابن هنض الشام، بالد التتار غزا عندما

 الشديد اخلوف الشام بالد يف التتار ارتكهبا اليت الفظائع أدخلت ولقد إلسالم، ا

 ادىع قد التتار ملك ))قازان(( بأن ))دمشق(( أهل عمل وعندما الناس، نفوس يف

 واتفقوا عهنم، نيابة ليتلكم تميية(( ))ابن واختاروا ))دمشق(( أعيان اجمتع اإلسالم،

))دمشق((. ألهل منه األمان ألخذ التتار؛ ملك إىل املير عىل

 العدل عن مؤثرا لكاما حرض، من لك هيابه جأش برباطة تميية(( ))ابن فلكمه

يقول. ملا يصغيا امللك واكن اململين، معاملة وحنئ

 فقال غريمه، دون اململين من األرسى بإطالق مفح للكامه، امللك فتأثر

 ذمتنا، أهل مه الذين والنصارى اليبود من معك من مجع )ابل :تميية ابن له
الذمة((. أهل من وال املئة أهل من ال أسريا؛ ندع وال ، دعتكهم فإدا



 والذميني اململين األرسى رساح وأطلق تميية(( ))ابن لطلب امللك فاستجاب
 القلعة تغم ال له: قائال القلعة قائد تميية ابن أمر دمشق إىل عودته وعند معا،

 ألهل الكثري اخلير نطحه يف اكن وقد ال؟ أم بوعدمه التتار ييف هل نرى حىت

 فاامت والقتل، والهنب اللب أمعال إىل عادوا وجزية فرتة بعد التتار ألن الشام؛

 فاستجاب اجلهاد عىل الناس تميية ابن وحرض املدينة، عن بالدفاع القلعة
 هو وما قائدمه، كأنه عزامئمه ويعوي ويثبهئم يجشعهم، واكن لدعوته، الناس

اجلند. من واحد إال

 ذهب الشام، لغزو التتار عودة عند التارخي، خلدها اليت البطولية مواقفه ومن

 فأجابه الشام، أهل ونرصة التتار قتال عىل سلطاهنا وحتا مرص، إىل الربيد مع

 الهشرية. )اشقحب(( معركة يف لململني النرص وحتقق أراد، ما إىل اللطان

جهاد. خري ولسانه بيفه فهيا جاهد اليت

 غيرسعتين يتوافرمنها لم ومذكرة كتاب ثالثمائة اكثرمن تيمية ابن ترك

 وفلععفة، وعقيدة، وفقه، تفسير، من والمعارف العلوم مختلف في كتابا،

!الفتاوى،. المشهورة كتبه ومن ومنطق،

املسملني، نسعف

 فتباينت الناس، من عديدة بًاجااس ميوج تميية ابن فيه عاش الذي املجمتع اكن
 واكنت املعيشة، وألوان احلياة، ومه يف والتقاليد والعادات الئباع، لذلك تبعا
 احلرب حاليت يف متجانة وحدة تؤلف وتنوعها تعددها رمغ األجناس هذه

والئمل.

 التتار من المجع هؤالء إليه محله مبا بعد فميا اإلساليم املجمتع وتأثر

 وقد وأفاكر، وعقائد وتقاليد وحضارات عادات من لإلسالم حدا املهتدين

 يف وتففاعل تعيش إسالمية غري ومؤرشات جديدة مشلكات ذلك جراء من نشأ

اإلساليم. املجمتع

 وإعانهتم األعداء تأليب يف كبري دور اإلساليم املجمتع يف لألقليات اكن مكا

 ظهور إىل أدى الذي األمر اإلسالم، بالد إىل دخوهلم وهتيل اململين، عىل

.٠ تميية(( ابن ))الشيخ هلا تصدى اليت الفنت

لبحو ا و شميرة



 هع..... فشل!
 مدرستك، مكتبة إلى عد

 كتبها التي الكتب أسماء واجمع

خمع. تممية ابن

العقيدة، جبانب عفايته

 أنه إال العقيدة، يف ومهنجه تميية ابن حول حيكت اليت اقهم من الرمغ عىل

 األلوهية، وتوحيد الربوبية، كتوحيد بأنواعها بئعلها يف اإلحان لك أحن
 عن وحتدث وتعاىل، سبحانه أفعاله عن وحتدث والصفات، األمساء وتوحيد

 يعمل ألنه فهيا؛ األساليب ونوع ومؤلفات، برسائل وهسا بأقسامه، الرشك مألة
 التة أهل منرث حبق فهو وأعمظها، املائل أكرب وأهنا األصول، أصل أهنا

 قضية يف بعده وفميا عرصه يف إمامهم وهو التوحيد، مألة يف واجلماعة

 احلق وبني قضاياه، وعن عنه ودع ورشحه، الغن هذا أقام الذي وهو املعتقد،

فيذلك.

يف، احلفظ يف موهبته

 حعظه عىل والدليل املبكر، والنبوغ القوية بالذاكرة صغره منذ تميية(( ))ابن امتاز

 من أحفظ بأنه له اللك واعرتف وأعدائه، أصدقائه عند املثل مرضب صار أنه
 دعلره، حعظه يابق فاكن الدقيق، ابفهم مع حفثا بل فقط، حفثا ولىي رأؤا،

 كتاب غظ٠حل وبذلك ذهنه، يف فريخس الته حبمد املجلد يقرأ أنه نفه عن وذكر
 وحعظ اآلثار، وحعظ العمل، أهل أقوال وحعظ املطهرة، الئئة وحعظ ،٠ انله

 كهنر قرحيته فالت عينيه، أغلق تكمت إذا فاكن اللغة، شواهد وحعظ التفاسري،

املبارك. النايع العمل من يتدفق

الجسن، مخقديف تميية ابن

 يف أخطؤوا الفقهاء بعض ًان إال فهيا، اجهتد فقهية آراء تميية البن اكنت لقد

 ومل وامتحن وأوذي مرة، من أكرث معجن وببهبا هيلع، احلرب فأعلنوا فهمها،

احلق. يف وصالبة قوة إال ذلك يزده

 أعداء له واكن الزهد، يف الغلو بعدم طالهبم الذين املتصوفة بعض حاربه مكا

 ميال األمة متيل ًان ويريدون الهشوات، يبتغون ممن الثغمة الالطني من

 عن وفتواه الطالق، قضايا يف فتواه حول اللطان إىل خصومه به فوىش عظميا،

 باالمتناع أمرا اللطان فأصدر األعداء، حرفها اليت القبور(( إىل الرحال اشت.

 لذلك، الشيخ يتجب فمل األربعة، واملذاهب اإلمجاع خيالف مبا اإلفتاء عن

احلىب. فاختار احلىب، ًاو آرائه عن الرتاجع بني خفيره

 أنه إال وسبعامئة، وعرشين ست سنة يف بالقلعة غرفة يف تميية(( ))ابن وحىب

بزيارته. لتالمذته ممح



 مفبع للحامك، به فويش انتشارا، فازدادت رسائله، خالهلم من ينرش واكن
 والذكر للعبادة وانقطع هيلع، يكتب الذي والورق احلبر ومبع عنه، الزيارة

 جسنه، يف هيلع ضيقوا الذين مجيع عن عفا أنه عنه ورد وبد القرآن، وقراءة

عنه((. وعفوت يل إيذائه يف ممل لك ))أحللت وقال:

وفاته،

 لغة القعدة ذي من بقني لعرشين اإلثتني ليلة دمشق، بقلعة جسنه يف ٠ تويف

 أخيه جانب إىل الصوفية مقربة يف ودن ،٠(ه٧٢٨) وسبعامئة وعرشين مثان
 دمشق؛ يف مثله يعهد مل مهشودا يوما وفاته يوم واكن الله. عبد الدين رشف

 القليل إال احلضور عن سكف ومل جنازته، يف مجيعا دمشق أهل خرج حيث

الزحام. ألجل جعز من أو الناس من

 ابن لسيرة دراستك خالل من

 اكتب تعالى، الله رحمه تيمية

 والنني بها، تحلى التتي الخصال

 العلماء بها يتحلى ان ينبغي

الصادقون.

..............................................فقدائك
 مورالتالية:٠اال في ابحث الطالق. في فتواه بسبب تيمية ابن اوذي

للعلماء. االساءة حكم - الفتوى موضوع -

..........................................................................................

 اسعطرعن ثالثة في واكتب تيمية، ابن لترجمة كتاب عن المدرسة مكتبة في ابحث

ذلك. على ترتب التتاروما ضد الجهاد مصعرعلى اهل تحريض في تيمية دورابن



م تيمية ابن اإلمام حياة من مواقف عن مختصرة اكتيدعشرمعلومات

٣-

٧-...............................................................................................................................

٨-...............................................................................................................................

٩-...............................................................................................................................

مش

التايل: بالعمل أبادر الدرس هذا يف تعممن ما خالل من



املسلم املجتمع يف وقيمته الشورى مفهوم يتعرف 6.3.2

٩واألخالقاال.عب ب١آلد١

 حوله من العالم هع عالقته في اإلسالمية باألخالق يتحلى63
اإلنسانية( - البيئة - )المجتمع

األدابو|ألخالقاإلسالمية



أهدافي اسجل

 بعده. من والخلغاء ا- الرسول مثاورات

الثورى. حكم

المستشار. مسؤولية

الثورى. فوائد

الثورى. أساليب تنوع

الشورى

به٠الع،واألخآلق ب١آلد١

الميةساأل بواألخالق١سألد٦ الئيجثي

الدرس هذا في أتعلم

الشورى

١

الدرس: هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

 ومما شورىياً رمهلم ألصاو امو اًائكجاطيجلم ذلبين ^تعالى! اهـ قال

[٣٨ ]الثورى: ٠ يعفوة ذم



-تهيئة
 £قهـةسوأذءق[\]ةؤئ,_ ؤخ٣ي|آةص٠>

 م0وأئئعلم وًااالئؤ وئرذًاسيائريغلم ٠ ئاجتغًامييزوة و ومش ك'ال
[٣٨ - ٣٦ ]الشورى: <0 يسوة كمادقهم

األيات؟ في المؤمنين بها تعالى الله وصف التي الصفات ما —

 __________________ _________ق__________ر

دمعبد:
 مبا والصواب احلق إىل للتوصل اخلبرة ذوي من الرأي استطالع يه الشورى،

.ا.نبيه وسئة الله كتاب مع يتعارض ال

 ويتخرج صاحبه، من واحد لك ليتفيد أمر؛ عىل االجمتاع يه والمشاورة،

عنده. ما

 الشعب حمك تعتي، التي الديموقراطية عن تختلف المعنى بهذا والشورى

 ولو والترشيعات القوانني كنئ اليت الشعبية األغلبية حمك وتعين بالشعب،

للدولة. الرمسي الدين تعالمي خالفت

 له فرد بأنه ممل لك بلغها يف يشعر اليت املبادئ إرساء عىل اإلسالم حيرص

 املبدأ ذلك الشورى. مبدأ املبادئ تلك ومن جممتعه، أبناء بني وكرامته ماكنته

 الكرام حصابته به الزتم مكا ،1^ الله لوسر به والزتم الكرمي القرآن اهرتبه الذي

 الشورى، بامس الكرمي القرآن سور من سورة مسيت ولقد علهيم، الته رضوان

اململين. شؤون من شأن أي يف الرشط هذا حتعق أمهية عىل داللة

بعده، من والخلغاء ا الرسول مشاورات
 الويح أن مع والدنيوية، الدينية األمور يف أحصابه يتشريا- الله لوسر اكن

 حاجة يف عقال، الناس وأكرث الاكمل اإلنسان وهو ا، يكن ومل املاء، من يأتيه

 ولبلن المدسورة(، )اى عنها؛ لغنيازفي ورسوله الله اة اماا ا: قال أحدمكا رأي إىل

 (١)((.عيا يعدم لم ترفها ومن ،رفدا يعدم لم( استشارمنهم( فمن ألمتي، رخمة الله جعلها
 بعده. من أمته به لتقتدي الشورى مبدأ يرحس أن ا- الته لوسر، أراد فقد

 نفه ألزم اليت ألحصابه، ملثاورته رائعة صور عىل العملية سنته واشمتلت

الشورى. مببدأ فهيا

حسن. إسناده : السيوطي وقال اإليمان شعب في البيهقي وواه (١)

الشورى
٩واألخالق|ألعب آلداب85١



.... ئ<١ثعل

 1 النبي مشاورة في ابحث
 غطفان قبيلة ضئح في ألصحابه

 على واعرضها األحزاب، غزوة في

 من القعدة في ما بيئ ثم زمالئك،

الشورى. بمبدأ 1 النبي التزام

مشاوراته! بعفى وهذه
 ومواجهة فهيا والبقاء املدينة من اخلروج عدم 1 التيب رأى أحد، غزوة يف

 املرشكني، ملالقاة اخلروج يرون اكنوا الصحابة أكرث ولكن داخلها، املرشكني

رأهيم. عىل 1 التيب فزتل

 التصدي كيفية يف ملثاورهتم الصحابة 1 الله لوسر مجع األحزاب غزوة يف

 من األحزاب ملبع اخلندق؛ حبفر ه الفاريس سملان هيلع فأثار لألحزاب،
 ه سملان رأي عىل 1, الله لوسر فوافق بداخلها، والتحصن املدينة دخول

الغزوة. يف اململين انتصار أسباب من سببا واكن اخلندق، وحفر

 مفاوضات ويف بدر، غزوة يف أحصابه 1 التيب ثاور كذلك أخرى! مشاورات

وغريها. بدر أرسى يف وشاورمه احلديبية، صلح

 اكن 1 التيب أن ثبت فقد املثاورة، يف نصيب لملرأة اكن النساء! مشاورة

 حيث، احلديبية؛ صبح بعد حدك، مكا به، فيأخذ باليشء هيلع فتثري املرأة يتشري
 رجل جيييه فمل اإلحرام، من والتحلل واحللق، باحلر اململين 1 التيب أمر ٠٠٠٠٠ طاً تشقا

 الله لوسر رأى فملا احلرام، البيت وزيارة مكة دخول يرجون اكنوا ألهنم مهتم؛ ; وذقاط األتغاق ذقاط بين قدن

الصحابة، ملوقف ؤخةحزينا سملة أم زوجته عىل دخل له، استجابهتم عدم 1 في الثهورى مبدا بين األختالف

به؛ سيقتدون ذلك وعند أمامهم، هديه هوحيدر يبارش أن سملة أم هيلع فأشارت ؛ والديمقراطية. األسالم

فيه، رجفه ال هنايئ قرار العام هذا مكة دخول بعدم 1* قراره أن سيوقتون ألهنم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
إىل املسملون فسارع هده، دحئر وقام سملة، أم مبثورة انله لوسر فأخذ

وطاعته. به االقتداء



، 1 الله بعدرسول الخلفاء عهد في الشورى
 العامة األمور يف العمل أهل من األمناء يستشريون ا بعده من اخللفاء اكن

 عىل الشفقة أجل من بأيرسها ليأخذوا سئة؛ أو كتاب من دعس هبا يرد مل اليت

ييل: ما ذلك عىل األمثلة ومن اململين،

 مل فإن اللبه، كتاب يف حكمئ عن له حبث اخلمص جاءه إذا ه بكر أبو اكن •

 مجع حمكا له جيد مل فإن ،1^ نبيه سئة يف حبث ،٠ الله كتاب يف له جيد

 ه عهده يف الكرمي القرآن مجع اكن ولقد واستشارمه، اململين عملاء

للشورى. رائعة صورة

 قراء جمله يف يدين واكن ،ه بكر أيب مثل يفعل ه اخلطاب بن معر واكن •

 كهوال أمعارمه مبختلف ومشاوراته جمله أحصاب اكنوا الذين القرآن

 الدولة أمور تنظمي أراد عندما الشورى يف رائعة أمثلة رضب ولقد شبادا، أو

 وجنع ويف الدواوين، تدوين يف اململين استثارة من شؤوهنا، وصيط

وغريها. اهلجري التقومي

الشورى، خغم
 مثاورة من يكرث ا الله لوسر اكن وقد األمر، ويل عىل واجبة الشورى

 الترشيع أمور من وويح قرآن فيه يزنل مل فميا والسمئ، احلرب يف أحصابه

 >هاكورهمل تعاىل: فقوله سملا، أو حربا األمة مبصاحل يتصل مما اإلهلي،
 وهدي تعاىل البله ألمر خمالف وتركها الشورى، توجب .[١٥٩ عمران: ]آل < األثم

:الزمني برشطني تتقيد أهنا إال ا، التيب

 التة أو الكرمي القرآن يف دصن فيه ورد أمر يف الشورى تكون أال األول، الشرط

االرق. أو اخلمر، شارب عقوبة يف مثال شورى فال النبوية،

 التة أو الكرمي القرآن يف ورد الذي احلمك الشورى ختالف أال الثاني، الشرط

 يف حصحية الشورى اكنت فلو الرشيعة، روح عىل املشاورة خترج أو النبوية،

 جيوز ال ذلك فإن الدين، أصول من أصال عارضت نتيجهتا ولكن األول، رشطها

املشورة. عبل وال

 حمك لبحث شورى جملس يف عملاء اجمتع لو ذلك: عىل مثاال ولنرضب

 والشثاور التباحث وبعد املخشين، باألطفال املتعلقة واألحاكم االستناخ،

املشخسني. األطفال وقتل االستناخ، لتحرمي األمر هبم وصل

أو القرآن من ًاصن وجود لعدم والشورى لالجهتاد قابل االستنساخ مفوضوع

 هعمر أميرالمومنين قال
 عليه ترد رجل :دانده الرجال

 ورجل برايه، فيسذدها األمور،

 وينزل عليه األءلم يشاورفيما

 ورجل الراي، اهذ يأمره حيث

 ال فاسدن، هالك بائر، حائر

 مرشنا. يطيع وال يأتمررشدنا

.[٢٦٠ والدنيا الدين ]أدب

 التقويم ولندع قعدة في ابحث

زمالئك. على واعرضها الهجري

 الكريم القرآن قعدة.جمع ما

 وكيف ؟هبكر عهنابي في

 بمبدااشورى االلتزام تجلى

األمر؟ ذللك في



 بقتل القائلة الثورى نتيجة لكن هنا، األول الرثط حتعق إذن حبمكه، الكثة

باحلق. إال اللقس قتل حترم اليت الرثيعة أصول ختالف املثنخسني األطفال

المستشار! مسؤولية
 اكن فإن فيه، استثري ما عىل أمني أي ؛(١)((الغشتغارمؤتةن)) :1 الله لوسر قال

 املثورة، إبداء عن يعتذر أن هيلع وجب يعمل مل فإن به، قال الصواب وجه يعمل

 خاسا اإلسالم نظر يف فيكون لملستثري تضليال وأخفاه الصواب عدم إن ولكن

 ومئ اخلتاه، مئ على انمه كانة بغيرعلم افتي ئ )) :1 اللب لوسر قال مكا لألمانة.

.(٢)خائذ(( خثد غيره في الرغد ان بامريعلم اخصيه افازعلى
إشاعته. وعدم الغر حعظ ويف السديد، الرأي إبداء يف مؤمتن املستثار ألن

هم! الشورى اهل
 تعاىل: قال األحاكم، استنباط عىل القدرة هلم الذين والفقه العمل أهل .١

 ٠ 0يسبة أيق له الريال ؤىل ١ومللت أالول وؤرذوهملل>

األمر. أويب من جفعلهم .[٨٣ ]الناء:

 أتيحملن> تعاىل: قال املجاالت، خمتلف يف واالختصاص اخلبرة أهل .٢

.[٥٩ ]الغرقان: ٠ يونغيرإ ئئل

 عهنم ينوب أن ميكن األمة، مجهور مه الواسع العام باملعىن الشورى أهل .٣

 اختيارمه تل إذا املختلفة اإلسالمية البلدان يف الشورى جمىل أعضاء اليوم

نزهية. حرة انتخابات عىل بناء
 املستشار يكون حىت الشورى ألهل معينة رشوعا الفقهاء بعض اشرتط وقد

أمهها: للرأي أهال

والعمل. والئذق األمانة •

الشورى! فوائد
قدراته. تعص عىل دليل لآلخرين استشارته أن إىل البعض ينظر قد

 الفوائد وجدنا الشورى فوائد يف تأملنا فإذا كبري، مهنيج خلل شك بال وهذا

اآلتية:

 األلباني. وصححه المثورة في باب األدب، كتاب داود، أبو رواه (١)
األلباني. وحسنه الغتيا في التوقي باب العلم، كتاب داود، أبو رواه (٢)



واآلراء. اخلبرات مجيع من االستفادة . ١

الدولة. شؤون إدارة يف والتفرد االستبداد عىل القضاء .٢

التعبري. حرية ومنحه رأيه تقدير خالل من اململ الغرد خشصية وتمنية بناء .٣

الشورى، أسلوب
 ترك وإمنا به، واألخذ اتباعه جيب للشورى معيائ أطوبا اإلسالم حيدد مل

 هوائورهمل>األشإ الكرمية: فاآلية وتطوراهتا، ظروفها مع تكيفه لألمة ذلك

 احلمك. أس من أسائسا ليكون للشورى العام املبدأ وضعت .[١٥٩ عمران: ]آل

 بعده، من اململون به يتقيد املبدأ هلذا تفصيال يضع مل :ا الكرمي والرسول

 والنظم القواعد من تثاء ما للشورى تضع أن يف احلرية أمة للك أصبح وهكذا

أهدافها. وحيعق يالمئها ما حبب

الشورى، أساليب تنوع
 األمر اختالف حبب الراشدة واخلالفة القبوة عهد يف الشورى أساليب تنوعت

بالشورى. املعين

الناسى! جميع استشارة

 اكستثارته الناس، مجيع مع يتثاورون بعده من واخللغاء ا- الله لوسر اكن

 واألمثلة األحزاب، غزوة قبل وأيثا أحد، معركة إىل اخلروج قبل الصحابة ا

ذلك. عىل كثرية

 الحل أهل مصطلح في ابحث

 مكانتهم وما هـم؟ مئ وئ والعقد،

 يثدابههم وماذا أمرالثعورى؟ في

 ثم المعاصرة. األنظمة في حاليا

 ندئ في اإلسالم اسبقية عئ نحدث

 الغرد لمصلحة الراعية القوانيئ

والمجتمع.

الناسى! بعض استشارة

بعفو اكستثارته اخلبرة، وًاحصااب النائس زمعاء عىل الشورى تقترص قد

وثقيف. هوازن غنامئ حول الصحابة

 اجمتع ا الغيب وفاة فبعد جقه، اخللفاء عند يتغري الشورى أسلوب وجدنا ولقد
 اتفقوا حىت ا الله لوسر خيلف فمين وتثاوروا ساعدة بين سقيفة يف الصحابة

 معر ترشيح الصحابة عىل ه بكر أبو واقرتح فبايعوه، ه بكر أيب خالفة عىل

 أيب بعد وبايعوه هيلع واتفقوا الناس فتثاور احلمك، يف ليخلفه ه اخلطاب بن

 ليتثاور الكرام الصحابة من ستة رحس األجل بدنو وشعر ه هلعن وملا ،ه بكر

وبايعوه. ه عمثان عىل فاتفقوا ليبايعوه، مهنم واحدا وخيتاروا بعده، من الناس



التهدويتءلىاألمرا ٢٧١٩
 بذلك أوىص مكا األصوات، أغلبية تؤخذ األمر حول اآلراء إمجاع تعذر إن ٠٠٠ تشناط

 اكن فإن أمرمك، يف ))تثاورا فقال: الشورى ألحصاب ه اخلطاب بن معر ٠ استشرت مهم قرار على مثاال اذكر

 واثنان أربعة اكن وإن الشورى، يف فارجعوا متاوون( )أي واثنان واثنان، اثنان، ٠ تلكالمثغورة؟ أثر وما أحذا. فيه

االكرث((. صنف خفذوا ٠- - -- -- -- -- -

 قدم مجموعتك مع بالتعاون

 اقتداء أهمية حول اقتراحا

 في ;ا الله برسول المسلمين

الشورى. مبدا

 مرتوك فهو حديدي، قالب يف مصبوا ليس الشورى به تمت الذي فالشلك

 وجهة فهيا تتغري اليت الثؤون من ألنه وزمان؛ جممتع للك املالمئة للصورة

 هو إمنا حتديد دون الشورى تنظمي كرك البرشي، والتقدم األجيال، بتغري النظر

 دام ما البرشية، وتدركه للعقول يتاح ما اختيار من هلم ومتكني بالناس، رمحة

املشورة. أصل هو املقصود

 مجلدى عن نبذة اكتب

قطر. في الشورى



لم الدرس فرابعة

العلمية خالصتي
اآلتي: الثكل يف الدرس أخلص الشورى، دراسيت بعد

الشورى

.. الشورى، مفهوم

المشاورة، مفهوم

الشورى، حكم الخلفاء، عهد في الشورى ا: النبي مشاورات
١................................. ١................................
٢................................. ٢................................

يقروطها، ٣................................
١................................٤................ هم، الشورى أهل

٢................ ١.................................
٢................................. :المستشار مسوولية

الشورى، فوائد
١................

٣.................................

٢................
٣.................

الشورى، اساليب

١.................................
٢.................................



الثاني الباب



 ! آليه،سدليإذع٦
.؛ . يب-: 1 ن - _. 1 1؛ئد٠بغ١,ئ;تمسقمذ غغحطذجزئسبها

فهمه على الغبينة الكرمي القرآن علوم أبواب بعضن يتعزف 1.3

التجويد. أحكام مراعيا متقنا تسميعا الفتح سدورة يسمع 1.1.1

صحيحة تالوة (٢٠٢ - ١٨٠) البقرة سدورة من يتلواآليات 1.1.2

٥٠٠٠—صل ؟93
وعلومه الكريم القرآن

وعلومه الكريم القرآن

الكرم القرآن علوم فى الهامة المباحث بعنن يتعرف

يتلوآويسدئغ فيما صحيفا تطبيقا التجويد احكام يطبق



الدرس اًتعلمفيهذا

 للسكون. العارض المد

الالزم. المد

المدود أحكام

ك٠

وعلومه الكريم القرآن
 اآلي

تجويد ك٦١ى7١ا ١١آلمج-ال

أهدافي أسدجل
٦

الدرس: هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

وعلومه الكرم القرآن

ح ۵آحكامالمدو

 دد كآلكه اخفالم لس.

 بغدند همر جاء اذ فواجدت،

 وم م, فإذ وقصز ؤجعائؤند

 السفوين غزض إذ ذا ونفذ

 ودا ثمن٠ عدلى اتهمر اودلم

اضال السفون از، ؤالرلم

 ؤالجواذؤاللرولم الوجوأل وغي

 دفنة بغثصذ وذا ه ٩كأفي

 زم الم.ئغم, وغدا يكلمان نمن

 نستعين نمغغمغوذ وفغا

 حدا وإيمانا نمأنئوا بدن

وال تج وشالووختفابقدندة

94



محتهيئة
التالية، املفاهمي أمكخنريطة املد، حروف عن األول الباب يف درسفه ما عىل بنا،

المد، حروف

المد فوحر

.......)

مكسور
......)

 ......) حرف

 وقبلها ساكنة

.......مثل^)

.......)

مضموم

......)

 ......) حرف

 وقبلها ساكنة

.......مثل،)

(.............) حرف

مفتوح وقبلها ساكنة

(.............مثل،)

.(......... ....................) لكمة: يف جمموعة ويه
ر

الفرعي، المد
 املد حرف بعد يأىت أن سببني: ألحد زيادته وتكون الطبيىع، عن الزائد املد هو

شكون. أو مهز،

أنواع: ثالثة الكون ببب الفريع واملد

 الوقف. أجل من عارض سكون املد حرف بعد يقع أن للكون: العارض املد .١

يعملون(. علمي، )الكتاب، مثل:

 فميد الوصل عند أما الوقف، عند حراكت ست أو أوأربع، حركتان، مده: مقدار

طبييع. مد ألنه فقط؛ حركتني

 سكون قبلهام ما املفتوح الساكنتني الياء الواوأو حرف بعد يقع أن اللني: مد .٢

حوفن(. )الببني، مثل: الوقف. أجل من عارض

الوقف. عند حراكت ست أو أربع، أو حركتان، مده: مقدار

وعلومه الكرم القرآن



اللين. ومذ للسكون العارضى المد الفاتحة سورة من استخرج

 تبذ—ًا+يأحلو * ١بًاصت اًاك^ش0 أدير أر !ديهئو

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 
بر 0 ليذآ٠ةآكا ب١^جؤ ض >^ أست

السب المد نوع الكلمة

 أصيل. سكون املد حرف بعد يأيت أن الالزم: املد .٣

حراكت. ست مده: مقدار (. ق )احلاقة، مثل:

المدود أحكام

وعلومه رم



٢ ترتيهبا،٢و ١ اجلزء،مدنية

الدرس هذا في اتعلم

وعئومه الكر,يم انرلقث^^راًشا

1

، ٢٨٦ اياهتا،

٢٠٢ - ١٨٠) البقرة سدورة

اهدافي اسجل

٠----------------[٦٧ ]البقرة: و^تعالى، هـ قال

 البقرة سورة من (٢٠٢-١٨٠) اآليات تالوة

صحيحة. تالوة

اآليات. في والتراكيب المفردات معاني

٢٢٠٢٠١٨٠)رة

وعلومه الكرم القرآن



تهيئة ز٦
! ا٠الغوائد٩ كتابه يف يف القمي ابن يقول

 حخنور واحرض مسعك، والق، ومساعه، تالوته عند قلبك فامجع بالقرآن؛ االنتفاع ارددن )إذا
 قال رسوله. لسعان عىل لك منه خطاب فانه اليه، منه سبحانه به تلكم من به خياطبه من

♦ [٣٧ق:]٠ س=< ;آؤآش 8765/يرظرئ3 21> تعاىل؛

القمييف؟ ذكرابن مكا الكرمي بالقران االنتفاع لوازم ما ❖

ة لعور ا هحكضد
بدين والقيام األرض لعامرة األمة إعداد

ا
الرشيعة. ولكيات اإلميان أصول وفهيا الناس، أقام وبيان الله،

\

أءودألللهمىألثتعالناًلذحيم
بص

 0 حعالكائيني ا^وين ي١لققينآلألرد آلوجؤز ١هر رق أنزئث؛ن ٢خب±^أطك>
 جأ!عقسصذاأذ؛ه()*٠ئلكئذ,ئلهجؤة؛اةًاأل-٠ذسةتيائ-تة

:;!<=>^98765ق32ا0+,.ه

 زذتةآىقق,أ٠سايض^جع[\]ذأنمتتووئسضنلئذقئئدة

 ر-_اآذ٦بكرل۶ بشني؛شتئئئدأيائتنتجذياًئألزيقهتئةو{٠أ. ديالزث؛ان

 أق وغ^ئروًا ًا±ه ط^ًاش^ولله^مكلذ؛ ن—أالتوأل لكم٩ام ¥§§ £أاكو ك^شده جنع

داكئ ًائلجملدا دزه جتب ثرىث ،4 مىل ^اكدى١سًاللل ودا ال^^متوركك مل٤وص م٠كدث ى ١_ب١ح

٩ل

والتراكيب المغردات معاني

وعلومه الكريم انزان



>1؟

 ععر ىة۶؛اًئ@ > ،

ًا^خمآش٠2٠يئىجويفءذوال٠الىلقتو 2ذف

2و£و ١٩٥

ؤًاسئعو ىصًالاكش حغ ين أبؤوًا '

 >طب مكًا ع;<ص ؛98 ٠7 ب6 543210 ل.—

 ١والضعك ملاقألؤآ2أبوئاًل٠2ًاألسويسالث يبس^ألثنثذًالسصثييل ا@جمئريأووأىت

 وال 0 كرك حل-2ءصءزىي 1 ١سؤئ ,لك١رصئك ' ا_ -دود آلسيد] ىي ؛ىعتد ؤأمس

 الق{ا}5زقاسليًا إدًاجتضيوئأ2وقذوأ 0^1

 ًاآلسًام^ ة9ينلكوئاكو نوأأنثإة— كبأن ًا وىي وألجم زىب ضقح< ين £ًاألجآل ض يوئك

تدأ للهًاقيزن^^وال٢ش^ ىي ووئأ 0 قيخوئ 1 وثوأ أبوخًا ىث١أذذإوخ ؤأتوًا

 ٠حز٠حًال8.٠يج١؟ 3 ؛21 ئك/ذا٦ = < ; :9 8 7 65 4 3 2 1 0 /

 ئ 1ًا أن ودوئأ 1 ز^جوًادقوًا ىًامئ خل٠ةشذك فيك \صجصًا_ئ ئ،دتمل ^2اً

ر ي ئداذًا}~كن1٠٠أللهة2يف^04اً

 زيس هت ى ج ئدصاأو٢9ى8هئوئ ^ًاخئ الفينوًارعو^مل ي—ًاجسترسًا ه ا¥§دزمح

 مم أخ ديف م0حمذ ح ض أيش آسريس اذعاًئؤإقًاىج سع ش ئدًاأحمت وحك ة٩ج هبينائمًمف ش
 سص١ أى اوأئزًا فميوأ لينام ك^ى^^ًاجتي٠أ بؤة م هيخ مناكخمه حئ يف دم وش^إدا جل يف

 كثعوئاً 2 ح0ًا / .از—رضى+ر* ) ًا( ياكك ئ^ش^جشزنض أشه.ر إلق^ائ! أفيان شئ

 ل متاح عصتغمل ئيني 0 أالقنب ؤيل@2وأ :;<= دوأ9ًاةذ6ينض

 وأذحتكثوهو١اًكم— أدشعن ًالله ئده=كروًا بروصت٠ىدًاأزخرن رالهيزم 1 ٦زه زفوأ

ًالذخآيف ب^^ءدى [ح^^غر وان ١م ياه^؟ئ

 ؛س^ج^سؤئذ^0^91أل،ىفص

 ءاساك—يغول وزئن 0 س§ ىباآًلخرة£ وتا ًايث ~يف} ئ{|ص^ًازس
ه0ا زاب ز^فميدع٢2^^ين^^ أؤجتق٠ل ًالائر ت١وؤاكءذ ككنه ًاالرؤ ويف كككه دياك أظ ى

والتراكيب المفردات معاني
مب ١

.وجدتموهم :
رو ى:ور

دععبم .رشوة بها تلقوا :

.خصومة وال معصية وال جماع ال : الجذان ف,/،+رقة) .اعتداء فال : نالعدى

.عملوا ما أجل من ثواب : يئآككؤأ ث٠ئ .نصيب من : ثئكامئ§ راز

وعلومه الكرم القرآن



،األيات موضوع
هلا. مناسبا موضوعا واقرتح املتلوة، اآليات تأمل

ضه|
 اإلماليئ: والرمس املعحف رمس بني الفروق من

والياء. والواو، األلف، يف: وتكون الزيادة اجهيل!

 يف وردت .[٩٦ ]الزمر: >ظئء< تعاىل: قوله األلف يف الزيادة مفثال

)ويجء(. فهيا واألصل موضعني،

 .[٥٤١ ]األعراف: <راؤربرئ تعاىل: قوله الواو يف الزيادة ومثال

)سأريمك(. فهيا واألصل موضعني، يف وردت

وهو .[٧٤ ]الذاريات: تعاىل: قوله الياء يف الزيادة ومثال

)بأيد(. فهيا واألصل الكرمي، القرآن يف الوحيد املوضع

 ٠ثرئ نايف ىع حادى١ساقك ودا > تعاىل: انله قال

..ئهسما٦اًولبؤيثوب داكةوتيتلحبًالوأيل١د دض؛ًالئخ حيب

العبد. من إذن فالبعد قريب، وتعاىل سبحانه الله

وعلومه رم



أختبذأداقي
معملي: عند يأيت ما أتلو

.*21 ت)*+,آلاً/ءغو٠!كق#رجي^أؤمله(خ> تعاىل: الله قال

 بيثودو لىس١ أرولك أاكم- ئ سده رم لك 1 ت^صطائ ناكئ٠ص ت١ش^ود أثاما > تعاىل: انله قال

.٠فذكةاكرمهةحمج[\ألونشكواجئئملمنصلثو

 3م10 .ش—و, زلكمىل^ئ)هس+١مل#ًا$الم,ستم>أ! تعاىل: نله قال

4 5 6 7 8 9 * .

3 2أجحي0ال/وهمل ًا,+و)ئأ* &ين ويومك تغ#وهمل >!هئمل تعاىل: نله قال

4 65 7 8 9: ; > = < *.

 ±|>ىآللصكةمت٠ه—سقانأجمتائمًشمكذًا2١ا£ت٠>ألغ تعاىل: نله قال

. *وئك ك^أؤحهـةأضينىلعشغينحاوأؤحدعت

 ل32 ٠ج0ًا وألر^اقيف ,$/-*كعوال ) اخفًا( مث ز #^ح<جشن أشه.ئ >!ج تعاىل: انله قال

٠ ٠،9ل و@ًاألذب^^^:;<=9ج6٠ض4

 مسيك ذحنحيرأ أرذ وو ًالهئميبؤةا#ةء^مل >ؤئإدائ£ثهرئكيكئ^ملةدطلوأ تعا!ى: ااًلله قال

الرؤئ-§£~ااًئلذ#وتا}ث<ر{|ًالكس .٠0 ىباً
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الفتح سدورة

الفتح سورة

بإتقان. الفتح سورة حفظ

اآليات فى والتراكيب المغردات معاني

١

الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون(

102؟ مهسمبببجخجع
وعلومه الكرم القرآن

وعلومه الكرم القرانالمجال

الدرس هذا في تعلم

اهدافي سجل

 ٧٦ه
لحغظ حالردام

٢٩ اياهتا، ٤٨ تيهبا،تر ٢٦ اجلزء، مدنية

ه يف
, *+؛ يتر() & ا٤ل ئتا#$أ ٠تعالى، الله قال

[٢-١ ]الفتح: ج^5 مكث ئا4 3و2 لنذر وغ
-ا



جتهيئة٩\
نم

٠[٢٨ ]القصص:^ >سثئظ^قأخللى تعاىل؛ قوله الكرمي القرآن يف ورد

الكرمي. القرآن حفظ عىل يساعد ما األية من استنبط ❖

سورة[م تل٨مق

الدين. نرصة يف الصادقني ولملؤمنني لئبيه والمتكني بالفتح االهلي الوعد عىل الفتح سورة تركز

لجأإمخك##$ثاشئا^اً()اً*ا أونية

 6 5 ١مل4 3210/٠ ١—,د تبين(ًا)*+م & ى#$لذا !١ؤ
 ًائكب لك <ًا=أذذقًاهله@ئنيًائيةآلدوأإيككاخإيبنيذق ; : 987و

ويئؤرء] ي[٠االره ١سإلبب مشي جن وخمكب .نثا 0و^^^^ًاة
احهةذفيطًاللهشزاظئا

 ب: وقئ ا0 ~^ جمتروللذدعدم.ج{}ةذ وجتتًائه ئلي٣ دنيه نيلم 0ًال دك ًالله

 ±اذوأهورمشسء وتد اوبسر3س ك—١
وك،.رزوح وا ر -وو/وات ادا

بهقت وبحوه ولويروه ميوه — اً
والتراكيب المفردات معاني

-

.والثمات والطمأنمنة السكون : أئ .ه_٦ عام الحديسة صلح هو : $ي

.والتذمار بالهالك عليهم دعاء : ياًذآألآقزء .المذموم الفاسد األمر ظن : ؤك

.ومتجلوه تعاىل تعثملوه :  و و ادات
ولويروه .دينه دنرضة تعاىل دننرصوه : و -و ادا

ولعمه

الهثا أومجيع وعشائ غدوة : .دجالله يليق ال معا تزنهوه : /ي/.در
ولسجحو

وعلومه الكريم القرآن



 يف=>ًالثتئعوئ@<;يئا :9876 5ق3س0ش-./
 6 ئسيئهذفيئًاش0منلوة.آزًاهبرئاكتئلوط0ًاالىوأهـأوداةئ^^

 ض^٦ؤ^ةملق٦ز;لو٢ًالق^اأنلخ^00دكا^ة8فيأو[ئ\]جلكةXمل^أطد

يج^ئ{|}~0يف^^د^^ىق4ق0

عد

 ٠ جك س٢ي^^ى!ش±ء ¥ب ء6—ألئب^٠§ًاق^تك ذلك إيج¥
 ىومفؤل٠هزصئذ^ط^ل4آل٩٠^

 !يغ8ؤأل6جيقجينأل^كلئئ^ال

 9ئ 76را٦جكك ر3 2ا زبكمدئوأ 0 / ويثيئوة ش^^مي *د 0) ؤدأوىل ستدعآل ألءرإب٦٠
 6وفيالد-0حيوشهًالءقاالمتئححالاالححال@0عد^=ل>ا:;

لغىصى3ملئي^6ضآمخعه^6*_] \١وسوزسكاب كتياسياألج

وآل^ؤن ش^ص سن § ٢ًادئ ¥
x'يز؛ذأخذويدجةًاوعانئ 0 تئانيت 0 شلم كئه0٢أزل شك كاي ملم ألسرب

ش٠ه{|ًاث~ه^ج£

 يف 0 دئعر طبل ؤ 8¥ دحأ 8 هئ عن ئبا ول٠فشر و±، 0 سئعئا فيئا ٢ؤ١ذ^ي
جلاش,0س^ًاللهافقكينضفي 0 س^ابني^لفيأًاآلفيمالئوىتيوألنيهت

543210.—3^من()*ًا+٠ىل#أذ$٢ذؤ0ك,ال

والتراكيب المفردات معاني
٢ ٦

. احلتددسة معرة يف حغتلؤ_اء غم عن : 2>3\ .والعهد ا-عة ًاقض : —
.فاسدين أو هالكن : ى٠ .املدينة إىل يعود لن :

.احلرب يف وقوة شدة أحصاب : *ب)أوىل) .خلئرت معمك خنرغ اترئكونا :

.داحلدية الرضوان تيعة : 39- .اجلهاد عن التخلف يف إمث : //رهم
محآ

.مكة قرب داحلدسة : )( .سع عام خيرب فتح :



>1؟

 يؤةذؤاةز3قجئذذؤالآ:;<=>93876

 ٠شيىكال[ا\]٠ذهكقتي١ؤخ0ح,ب7لنمأنؤم^

 تكل٠0تؤ ئ٦اكج هل ا-تجلئؤ حه أئئه مهئ ي ,آلجتقاًؤيككعئ 0.يشء_اًيئآ

 دنئ £ ٠كرك لعذ0}~^ ا{| وئضا^ك ١جذوآئىخي ؤاؤئيذ أنثوت

 أ¥^^يماه-اًة^ي±يآل^^ةلم^ا

 ءقآبزكاًقق؛م ودين لآلشئ4ر أذكل ١برأقئت 0 تيئا١ئئذ دجقك ب^يندوي

 43210./— يجئئاًأؤج&'كل)*+
 01،هماً;=>ب@هفي!سك^تةة9٠876
٠]؛لم؛ي[\٠4س^,اًذ3ةئت0#هبه,

والتراكيب ات۵المغر معاني
م ٦

.حنره فه حيل الذى املاكن : ى .خترسا : ت>^ة

.شتة أو ومشعة مكروه : معمه-رم — .الكفار مع هتلكومه : هـم٠٠
.الشديد والغضب األنفة : ئ١ .مكة يف الكفار من متيزوا : كها

.خيرب فتح أو احلديبية صلح : .والوقار االمطئنان : سجيئه,

.جوانه يف املتفرعة فراخه : حى, .عالمهتم : م6
.غليفائ فصار : آلسئثآل .الزرع الئطء ذلك فقوى :

.وجذوعه أصوله عىل فاستقام : كبههء١^ ئ آااًلد_اًه
٦٦ ردذذب..

وعلومه الكرم القرآن



الغايات.

 ءمت٤اًالئكذ1خؤئييملتافيبثوم تعًاىل: ؛لئه قًال

.٠ زدبا ت 0

وحتقيق الكروب وتفرجي القلب لمطأنينة سبب النية صدق

الكرمي: القرآن يف املذكورة ا التيب غزوات

 الكربى، بدر غزوة التفصيل: من بيشء ذكرت اليت الغزوات هذه من

 معران آل سورة يف ذكرها جاء مكا األنفال، سورة يف ذكرها جاء فقد

االجياز. من بيشء

 معران آل سورة يف التفصيل من بيشء ذكرت فقد أحد، غزوة ومهنا:

امسها. بذكر مل وإن

 األحزاب. سورة يف التفصيل من بيشء ذكرت فقد اخلندق، غزوة ومهنا:

التوبة. سورة يف ذكرت تبوك غزوة ومهنا:

التوبة. سورة من آيتني يف باقتضاب حنني غزوة ذكرت مكا

 غزوة جمملة: بصورة الكرمي القرآن يف ذكرت اليت الغزوات ومن
 معران: آل سورة يف تعاىل الله قول يف ذكرها جاء وقد قينقاع، بين

0 هند وس مشاًككئريأجلآل
 ؤ\ئ [ كيني خ ف كتئ اًذةتاتكة عهن في ده ئإل عدن 0

 شيقألاًىفي وسدن.ؤكنيوح ئاًئآتكة _!هم ءدهم كاره

[.١٣-١٢ ]آلعمر!ن: ٠ هن:شأآلم

 xجةًا وعاهيممني^ي؛ًاموج> تعاىل: قوله يف خبري، غزوة ومهنا:
.[١٩ ]الفتح: ض

٦_________________________________________________________٢



 ق7ت0 يعيثا 4 3 2حدو0 آلر ..............,+م* )نير( 8، ............. $# ١ئت ٠
 0 ص وأل اًلئكولؤ< .............وله0عإس ١دوأإح١آل^٠ألثوكل ؤب @ .............<ا=أزل 8ت :: ............. 8
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 سيا.............00اي^وهق^لالكألححال............. ش^٠كالً @ 8 =>

 ادهئه ا0كذ تاى 0.............تن داوئ7صثؤي8 _رفئ.٠]الروئ<يخؤة[\
 ^ي{ا}~يئوًاأ يألخ^ئ0٠ال............. 0ي

 ها٦ط يرت^رآل والرئ ب؛ يزهال وذقديتئاً ت^^تى............وآلاًؤئ عئطناً بيى اًئ أيرى ¥ وئ هد £ .............

 89او9و0ئال8اال...........يئ9وش8.صأةذمحقشئ........... ع
 * ............. (9 وأذمب هلم دم زضًاىل#،8 .............يثئةًا(0 اآلن بز: ين ظئ، ت اشًاف سنه
,+—.9876543210=>;:............. 0@ 

 كاًج ش [^هء ئ ض^أدخالً( 0د م^بميئهركثئاً .............ق ت^وهـم ؤ ش^ننش بكاًء نلوا ل ا2 وزأل محل،ل

 ه ٠ي......ص اًيكيي ء اذ0[اً\]كجؤاًب.............و

 8 ظئا }اً{| وأكلوا.ى ضلها١ ؤتوأ .............دهئك وأؤكل^ ألثوئتن 0 ،ع0ر كل سديئه, 1
 .............ال وشينب رو± ؛ب0 ءاتركخ أله—لن۶اًط^ ذ5اًلت حلن2 ألطين .............رغوة £ ءك هت

..............كل )00 أطفي و دتنخ<٦ر;و وكل هراوت 0 ئ دون ين ئئوأسز، 6تا 0

 3210./ — تةآلآ،(اً)*+ <0و # .............!و٠ئ|شأل
 للط رق..............0يااًلآلعا وكلخ ..............د;=>^يى ى..............دا4و

٠8ا^^ملمس[\^0كل اًلهاًون0..............0^0,٠؛ج^أ..............كل كاسوئ

الفتح سورة
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وعلومه الكريم القران المجال

القران علوم
والمنسوخ. الناسخ .٢التفسيروانواعه. .١

 .خ^هكآ +*اً )نمر (ت حبهكا&دؤ $ خ٠ك بوتا تعاًلى، اهـ قال

[١٠٦ : ]البقرة ٠543210/

الدرس هذا في اتعلم

 التفسير. مفهوم

 التفسير. أنواع

المفسر. شروط

 النسخ. مفهوم

الكريم. القرآن في النسخ أنواع

الكريم. القرآن في والمنسوخ الناسخ من الحكمة

اهدافي اسجل
٦

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدودن

القران هلوم
1085 صبصجد

وعلومه الكرم القرآن



لمرتهيئة

 فقال ركعة، يف املقصل ألقرا إين ،في مسعود بن الله لعبد سدنان بن هنيك اسدمه رجل قال
 القلب يف وقع اذا ولكن ألجياوزتراقهيم القران يقرؤون اقواما ان الشعر، كهذ هذا الله، عبد

.ملم[ ]رواه نفع فيه فرخس
 البقرة اقرا ان من ايل احب اتدبرمها والقارعة زلزلت اذا اقرا ألن)) جه، عباىس ابن وقال
هتذيزا((. معران وال

 حتدديلها؟ يكون وكيف علهيام؟ الله رضوان العدحابيان شددعلهيا اليت املمهة الفائدة ما
ر

التفسيروانواعه، اوأل-
 ^،1 الرسول عرص منذ ظهر إذ نشأة، الكرمي القرآن علوم أول هو التغري عمل

 أشلك ما إال األصيلة، العربية بليقهتم الكرمي القرآن الكرام الصحابة فهم حيث
 الصحابة أخذ فقد وهيلع ليجيهبم، اؤ الله لوسر عنه فيألون أحيادا علهيم

 الكرام الصحابة لعن مث ومعىن، لقثا ا منه الكرمي القرآن علهيم الله رضوان

وكتابة. مشافهة القرآن تفسري دوهنم من التابعون لقن مكا بعدمه، مر،

 القرآن عامل لك فرت حيث آخر، مىحن التغري أخذ اهلجري الثالث القرن وبعد

 بيان أو للقرآن، اللغوي اإلجعاز إبراز من العملي، ختصصه حب الكرمي

ذلك. وحنو فيه، العقدي التصور أو أوإعرابه، القرآن، أحاكم

والتبيني. هواإليضاح :لغة

 أحاكمه واستخراج معانيه، وبيان لؤ، حممد نبيه عىل املنزل ٠ الله كتاب به يفهم عملك اصطالحا:
وحمكه.

وعلومه الكرم القرآن



التفسدير، انواع
 املناجه هذه وترجع تعاىل، انله لكام تفسري يف متعددة مناجه املغرون اتبع

:مها أساسيني مهنجني إىل جمملها يف

)بالرأي(. بالدراية التغري —٢ )باملأثور(. بالرواية التغري — ١

)بالمأثور(، التفسديربالرواية
 أولكام النبوية، السئة أو الكرمي، القرآن يف جاء ما عىل املفرسون يعمتد أن هو

 بالقرآن، القرآن تغري إما يكون باملأثور فالتغري تعاىل، الله ملراد ييااك الصحابة

حابة.٠الص عن باملأثور القرآن تغري وإما النبوية، بالنة القرآن تغري وإما

 إىل أو الله لوسر إىل سنده حص إذا التغري أنواع أجود من النوع وهذا

علهيم. الله رضوان الصحابة

كثري(. ابن وتغري الطربي، )تغري النوع: هذا عىل اعمتدت اليت التفاسري ومن

)بالراي(، التفسديربالدراية
 الئسرئ معرفة بعد باالجهتاد، الكرمي القرآن تغري عىل فيه املفغر اعمتد ما هو

 الزنول أسباب ومعرفة داللهتا، ووجوه العربية األلفاظ ومعرفة العرب للكام

لأللويس(. املعاين وروح النيف، )تفسري ومثاله: واملنوخ، والناخس

مقبوأل، ليكون بالراي التفسير شروظ

خمالفته. وعدم ا النيب عن حص ما إىل الرجوع .١

 الزنول بأسباب العملاء بعض وخصه الصحابة، عن املأثور إىل الرجوع .٢

فيه. للرأي جمال ال مما وحنوها،

 املهشور هيلع يدل ال ما إىل اآليات رصف وعدم العربية اللغة عىل االعمتاد .٣

العرب. لكام من

 وعام، خاص من الرشيع اللفظ هيلع يدل وما اللكام مقتىض عىل االعمتاد . ٤

ومنسوخ. وناخس ومقيد ومطلق



المفسدر: شروظ

البدعة. عن ا٠يعيد للئئة، مالزما االعتقاد حصحي يكون أن . ١

مذههبم. نرصة إىل أحصاهبا تدفع فاألهواء اهلوى، عن التجرد . ٢

 داللة ووجه البالغة و والرصف )النحو العربية: اللغة بعلوم عاملا يكون أن .٣

ذلك(. وحنو األلفاظ

 وعمل القراءات، كعمل بالقرآن، املتصلة العلوم بأصول عاملا يكون أن . ٤

 والناخس الزنول، وأسباب التقري، وأصول األصول، وعمل التوحيد،

ذلك. وحنو واملنوخ،

 معىن استنباط أو آخر، عىل معىن ترجيح من املقر متكن اليت الفهم دقة . ٥

الرشيعة. نصوص مع يتفق

والمنسوخ، الناسخ ثانيا-
 تعاىل الله إفراد عقيدة يه واحدة، عقيدة بتقرير اكفة املاوية العقائد جاءت

 ألخرى، رشيعة من اختلفت الرشائع أحاكم أن إال سواه، ما عبادة وترك بالعبودية

.[٧٦ ]الحج: < منكث ي0راًاةةداحح٩>_للكي تعاىل: قال

 قال التفسير: طرق احسن

 تفسيرالكتاب اراد من العلماء:

 القرآن، من أوال العزيزطلبه

 فقد مكان في منه الجبل فما

 وما اخر، موضع في قسر

 بسط فقد منكان احتصرفي

 اعياه فإن احرمنه، موضع في

 فانها السنة؛ من طلبه ذلك

 له، وموضحة للقران شارحة

 رلجع الثمنة في يجده لم فان

 فانهم الصحابة؛ اقوال اذى

 من شاهدوه لما بذلك؛ ادرى

 نزوله، عند واالحوال القرائن

 فان التابعين؛ براي ياحذ ثم

التفسير جميع تلقى من منهم

 واقتضت علهيا، ومهمينة الرشاح، من سبقها ملا ناخسة اإلسالم رشيعة وجاءت

 أيضام ينخسها مث سبحانه، يعملها حلمكة أحاكما يرشع أن تعاىل اللبه حمكة

 ديئه، الله وأمت الرشيعة أحاكم استقرت أن إىل النسخ، ذلك تستديع حبمكه

.[٣ ]الماًئدة: < >االًوماكمتئمئؤيئزئ بقوله: ٠ البه أخرب مكا

 تكلموا وربما الصحابة، عن

 باالستنباط ذلك بعحض في

 في ]اإلتقان واالستدالل.

.للسيوطي[ رآن،قال علوم

 واالجهتاد، بالعقل النسخ يكون فال هذا وعىل عنه، مرتاخ رشيع بدليل رشعيا حمكا الشارع هورفع

ستة. أو قرآن من رشيع بدليل وإمنا

وعلومه الكرم القرآن



والمنسوخ، الناسخ معرفة اهمية

 تعرف مبعرفته إذ العمل، أهل عند كبرية أمهية واملنوخ الناخس ملعرفة
نسخ. وما حمكه بيق ما ويعرف األحاكم،

الكريم، القران في النسخ انواع

 من انزل فيما كان )) إج: عائشة قول مثاله ماك: والتالوة احلمك خن .١

 ملم[ ]رواه معلومات(( بخمس نسدخن ثم يفرمن، معلومات عشررضعات القران

رضعات. للعرش معا والتالوة احلمك خن فقد

.[٢٤٠:البغرة]رئكئااقاتكوني.ثقإخح٩>روذأروجا@الو

خبمك وؤييوئيك^ > :٠ قوله مثل التالوة: وبقاء فقط احلمك ئئخ . ٢

 ئ# ن٠هلض >و!ب وتعاىل: سبحانه بقوله حمكها وخن تالوهتا فبقيت

[.٢٣٤ : ]البقرة بر يأذهشةآرعةأثهو*ا وجايؤجلس $ر

احلمك: بقاء مع التالوة خن .٣

 فارمجومها زنيا إذا والشيخة الشيخ القرآن من أنزل فميا اكن :ه معر قول مثل

 الرمج حمك وبيق التالوة فنخت ، حكمي عزيز وانله انله، من ناكال ألبتة،

لملحصن.

الكريم، القران في والمنسوخ الناسخ من الحكمة

 العباد، مصاحل رعاية إىل هتدف الرشيعة مقاصد إن العباد، مصالح مراعاة .١

 األحاكم تغري يقتيض وهذا واألزمان، األحوال بتغري تتغري املصاحل وهذه

املصاحل. لتفري تبعا

 بعد عهنا ختتلف أمرها بداية يف اإلسالمية الدعوة مصاحل بعض فإن شك وال

 لتلك مراعاة األحاكم بعض تغرب احلال ذلك فاقتىض واستقرارها، تكويهنا

 املدنية، واملرحلة املكية املرحلة أحاكم بعض يف واحض وهذا املصاحل،

 هاجر عندما واملؤاخاة، النرصة أماس عىل اململين بني قام الذى اكلتوارث

عىل امليراث وفصل ذلك خن مث املدينة، إىل مكة من واململون النيب

والرمح. القرابة أساس



 أو فعله، علهيم يشق مبا الناس مفاجأة وعدم الشريعة، احكام في التدرج . ٢

تركه. علهيم يشق(

 ما إىل نبله وإمنا الترشيع، أول يف حترم مل فهي اخلمر، حترمي يف اكلتدرج

 لكوئقأمرثؤاتديزلك > وتعاىل: سبحانه انله قال كبري، إمث من فهيا

.[٢١٩ ]البقرة: بر وسهباك الائس

الصالة. ويه خاصة، أحوال يف عهنا الهني جاء مث

 ئكرى وأش الدثريوأألكوئ امذوأ٠يتأجآأؤي > وتعاىل: سبحانه انله قال

.[٣٤ لذاء:١] بر زأ}دعولو1حق

 فهيا. حمك من تقدمه ما للك ناساك تعاطهيا من اللكي باملنع الرصحي النص جاء مث

 >!ًاؤئ#أإهًا£ثولوآلوئ() وتعاىل: سبحانه الته قال

[.٩٠ مائدة:٠]ال بر هوهذتئمذعيحوة—*+لياًلئيش

 تحريم في التدرج من الحكمة حدد

 التشريع بين قارن ثم الخمر،

 األحرى والتشريعات اإلسالمي

الناسر. احوال مراعاة في

 الويح يزنل فتارة عدمه، من باألمتثال واختبارهم المكلفين ابتالء .٣

 مكا إمياهنم، صدق وامتحان اختبارمه ألجل امللكفني عىل الشاق باحلمك

 وخثوهيحابسعًاخلوًاللهد نئسخ^م ولكدوأتاى0 تعاىل: قوله يف

.[٢٨٤ ]البقرة:

 .[٢٨٦ ]البقرة: بر وهساك §^^^ًاسدئإال > سبحانه: بقوله نسخ مث

به. هلم طاقة ال مبا يؤاخذمه ومل األمة عن انله خفغف

 ففيه أشق إىل اكن إن النسخ ألن والتيسديرعليها، األمة الخيرلهذه ارادة .٤

ويرس. هسولة ففيه أخف إىل اكن وإن ثواب، زيادة

النسدخ، مجال

 واألخالق االعتقادات أما حفب، الرشعية والنوايه األوامر هو النسخ جمال

 فال والهني، األمر معىن فهيا ليس اليت الرصحية واألخبار العبادات وأصول

األحوال. من حبال النسخ يدخلها

وعلومه الكرم القرآن



العلمية خالصتي
التايل: الثلك يف الدرس أحلىط الكرمي، القرآن لعلوم دراسيت بعد

القران علوم

التفسير

آ
................... لغة، مفهومه،

.................... اصطالحا،

انواعه،

١.................................

٢. .....................................

المفسر، شروظ

١.................................
٢.................................
٣.................................
٤.................................

................................ه.

والمنسوخ الناسخ

٢
انواعه،

١. ................

٢. ................

٣. ................

في

.................... التسنخ، مفهوم

................. معرفته، اهمية

٢ في

..محارالنسخ، واملنسوخ، الناسخ من احلكمة
١.................................
٢.................................
٣.................................
٤.................................
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115
الشرببى ث

 الله جعل قذ ليسرد أو)اقال: آموالهم. بغضول ويتصدقون نصوم، كما
 وكاد صدقه. ثغبيزة وكاد ضدقة. سكبيحة٠٠ بغل ار، بذ؟ تصذقون فا لغف(

غئ ونهي ضدعة. بالغغزوف وامر صدقه. تؤليلة وكند صدقة. ة تخميد

 آحدنا آياتى الله، رسول يا قالوا: (ضذقة( احدكم بغعع وبي منكر.صدقه.

 ظنب أكانن بيخزام. لؤوندعها أؤأندف(] قال: أجر؟ فيها له ويكون شهوته
. ((أجر لذ كان الخآلل في وندعها أدا فكذلك ودؤ؟ بيها

 في اصحابها ومناهج والمسعند، والموطأ السعتة الكتب يتعرف 2.3.2

ألتهعنيف.

ئع

 خالل من الخير فعل في التنافسى على الصحابة حرحى يتعرف 2.2.3

 :^1 للنبي قالوا ،^1 الله رسول اصحاب من اناسا ان ه ذر ابي حديث
ويصومون نصلي، كما يحدثون باالجور، الدثور اهـل ذهب الله رسول يا

الشريف اصدبه

وأهميته اتيهديث مصطلح غلم يتعرف

١٧

 روح ضاء فى المسداعدة الشريفة النبؤية األحاديث يؤندح

المسدلم. لدى الجماعة



أهدافي أستجل

الدرس ٠أتعلمفيهذ

تومجاالتها1الصدق أعمال

 ج،ألته،4ءملماللصدقاتو١

 116؛ صبسجد
الشريف( الحديث

٦

الدرس: هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

٠ ا.—و- ,يا ر+< )-* اش^حلت >ذصكث تعاىل: الئه قال

.[٤٦ ]الكهف:

 الحديث. في والتراكيب المغردات معاني

 وسيرته. الحديث راوي اسم

للحديث: اإلجمالي المعتى

الخير. أبواب —

المتعدي. التفع —

القاصر. التفع —

الحديث. من يستفاد ما



لمرتهيئة

[.١٣٣ ]آلعمرد ٠ وج^حض^اًق^نواآلض+ى,قي مش٩ر ي، ف^ة >وئبحألم# تعالى؛ قال

اخليرات. فعل ىف الصحابة تنافىس يبينب السفرية من تذكره موقفا هات ❖
.................................. ل

شرح آل تغظ
١ 

 أهل أزب الله رسغون يا :^1 للئبى قالوا ،^1 الله رسول اطفحابط مئ اناسا أن ففي ذر أبى عن
 قال،: امؤالب. بئخفول ويتصدقون نطغولم، كما ويطغوموذ نصدى، كما يطفئون( الددورباألجور،

 وكل صدقة، تشبيحة إذبغل به؟ تصدقون ما لغة اللذ جعل قثد وليسى
 واغربالغغروف صدفة، تفليلة وكل صدفة، تحفيدة وكل صدقة، تغبيزة
 اله، رسون يا قالوا: ((ضدقة احدكة بفع وفي مثغر.صدقة، غذ ونفى صدقة،

 غليه اكان حرام، في لووشعفا ازايتة)) قال: فيهااجر؟ له ويكون احدناشهوته ايأتى
(١) ((اجر له كان الحلول في وشعفا اذا فكذلك ورن؟ فيفا

٤توج1الصدق

____________\

الشريف، الحديث

— 

 من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.غفار بيت من الوقيعة بنت رملة وأمه ،٠ الكناين العفاري ذر أبو جنادة بن جندب !ونسفبه اسعفه

 إىل األولني االبقني ومن وزهادمه، وفضالهئم علهيم الله رضوان احصابة كبار من وفضله، غلمه

إىل رجع أسمل وملا اإلسالم، بتحية الله لوسر حيا من أول وهو املكرمة مبكة أسمل اإلسالم، ا

 ا الله لوسر وحصب اخلندق، غزوة بعد املنورة باملدينة فأتاه ا النيب هاجر حىت هبا فأقام قومه، بالد

 اطعدى لفجة ذي من )االزنى( الغبراؤ اقلتا وال )السلفاة(، الخفراة اظلت ما))ا: التيب فيه قال مات، أن إىل
 المئ، لومة ا، الله يف تأخذه ال أن عىل ا التيب وبايع .األلباني[ وصححه الترمذي ]رواه أذر أبي من أوفى وال

مرا. اكن وإن احلق، يقول أن وعىل

والتابعني. احصابة من كثري خلق عنه وروى حديثا ٢٨١ روى للحديث، روايته

.٠ عفان بن عمثان خالفة يف ٠ه٣٢ سنة تويف وفاته،

ر

المعروف. من نوع كل على يقع الصدقة اسم أن بيان باب الزكاة كتاب ملم، رواه (١ )



والتراكيب، المفردات معاني

المعنى الكلمه

الكثرية. األموال الدثور

أمواهلم. زائد اموالهم بقضول

 أن يعرر فهو التقرير، ده يراد الذى لالستفهام اهلمزة

ذلك. هلم جعل قد تعاىل البله

 الله جعل قد اؤليسى

به. تصدقون ما لكف(

التزنيه. به: واملراد البله حسان قول: التسبيح

الععفمل. به: واملراد أكر البله قول: والتكبير

يه:التوحيد. واملراد انله إال إله ال قول: والتهليل

اعتقاد. أو فعل أو قول من الرشع به أمر ما للك امم المعروف

اعتقاد. أو فعل أو قول من الرشع عنه هنى ما للك امم المنكر

واألجر. الثواب والصدقة

فزجه. وهو آدم، ابن بضع املقصود بضع

إمث. ونؤ

ثواب. اجر

۶صادالصدقاتؤجأآلت١
118 1-1 نم

الشريف( الحديث

اإلجمالي، المعنى
 فعل ىف والغرية التنافس شدة من خهيغه الصحابة هيلع اكن ما احلديث سن

 لذلك تعاىل، اللبه عند درجاهتم ويرفع يقرهبم ما عىل واحلرص اخليرات،
 األغنياء إخوادمه بأن له وبينوا ا- الله لوسر إىل خقيتج الصحابة فقراء أىت

 بالصدقة ويزيدون النواىه، ويؤركون األوامر يعملون إذ باألجور، سبقومه قد
 ذلك ;ستطيعون ال ومه بامواهلم، وعبدوه بأبداهنم ٠ البله فعبدوا تطوعا،

 بالنفس الصدقة وىه هيلع، ويزيد املال .يعدل ما إىل ا- فأرشدمه لفقرمه،

اخلير. أبواب تعدد ىف تعاىل الله فضل سعة هلم ليبني والبدن.



الخير، ابواب
 عىل يعرتضوا مل فهم غايهتم، وفهم ؤجت الكرام الصحابة مراد 1 التىب وقدأدرك

 واخليرات، األموال ألحصاب حد نظرة يتظرون وال وتعاىل، سبحانه الله قدر
 بلك ٠ الئه عند الدرجات أعىل لتيل والىع الرشيفة، املنافة يريدون وإمنا

 وقد مرادمه، إىل به يصلون هسل طريق إىل فأرشدمه ويتطيعون، ميلكون ما

األغنياء. عن ممنوعا ليس الوقت ذات وهوىف ألجور، ا نيل ىف ألغتياء ا به يبقون

 واإلحان، املعروف فعل أنواع مجيع عىل يطلق الصدقة مفهوم أن هلم وبني

 وهلذا اخلير أنوع لك تمثل بل حفب، املال عىل مقصورة ليت وإهنا

:مقين إىل التفع حيث من ا التىب هشا
 هذا اكن سواء لآلخرين، بفعه يصل الذى العمل وهو املتعدي: التفع .١

 باملعروف، ألمر وا تعاىل، الته إىل والدعوة التعلمي، )ومنه: أخروا: النفع

املتكر(. عن والهنى

 الطريق(، عن األذى وإزالة املظلوم، ونرصة احلواجئ، قضاء )ومنه: دنيويا: أو
6 وئثوك روئ4 وك3 ت1 0 / 0. تعاىل: لقوله

لك عىل واجب الصدقة من النوع وهذا .[١١٠ عمران: ]آل الثخقر

 ملارها. وتصحيح لسالمهتا مضان أنه عىل عالوة — حببه لك — األمة أفراد

 الذكر كأنواع فقط، فاعله عىل وثوابه نفعه يقترص الذى وهوالعمل القارص: التفع .٢

 ذكرها الىت الصاحلات الباقيات وهومن الستغغار، وا والتحميدوالهتليل التبيح من
. [ ٤٦]الكهف: < و , ز+ )* ألئبئث ولقئخه > قوله: ىف تعاىل الله

 أىت إذا املرء أن هلم بني حيث يتوقعوه، مل بأمر أحصابه 1 التىب يفاجئ مث

 وطلب زوجته، حبق، والوفاء احلرام، عن وأهله نفه إعفاف بذلك ونوى أهله،

النية. هذه عىل يؤجر فإنه موته، بعد له ذخرا تكون الىت الصاحلة الذرية

 نياهتم، ىف أحصاهبا خيلص الىت العادات ليمشل الصدقة مفهوم سع وهكذا

 عند الصاحلة النية واستحضار معل، لك عند األجر احتاب إىل دعوة فهى

اليومية. احلياة ممارسة
 أجر؟ فهيا له ويكون هشوته أحدنا أيأىت الله لوسر يا قالوا: الصحابة إن مث

 لو يعىت ؛ونن؟(( فيفا غليه اكان في.خزام. لؤوشغفا آزايتض^ ا: بقوله فيجيهبم

 غخاللكا ))قال: نعم. قالوا: وزر؟ هيلع يكون هل احلرام، ىف الهشوة ووضع زىن
 باحلالل استغىن لو الرجل أن ذلك: ومعىن أ.اجر له كانة الخلدي بي وندعها ادا

أجر. االستغناء هبذا له اكن احلرام، عن

 مبا األموال أهل إخواننا مسع فقالوا: املهاجرين، فقراء فرجع رواية: وىف
.يغاة(( مئ يوتيه الله فندل :لدكة )) ا: الله لوسر فقال مثله، ففعلوا فعلنا

الشربغذ الحديث

٤الهددئتوج



 أخرى أعمال وودت بل الحديث، في وود ما على مقصورة الخيرغير أبواب

 الشوكة وعزل المسلم، أخيك وجه في التبغم منها: الصدقة، وصف أخذت

 حاجة في والسعي الطريق ألى األعمى وأوشاد الناسى، طريق أوالحجرعن

 )المعروف( لفظة في هوداخل ما وكل أهله، على الرجل ونفقة الملهوف،

المجتمع. أوعلى النفسى على أما الصدقات، من يعتبرصدقة

 هذا بها ساهمئ! الحديث في الواردة الخير أبواب أي واكتتب الحديث، تأمل

األسبوع.



الخديث، مئ يسدتفاد ما

 اخلير فعل ىف وتنافهسم وتابقهم هيل الصحابة ومارعة حرص . ١
الصاحل. والعمل

وروحية. وبدثية مالية العبادة .٢

والفقري. الغىن فهيا يشرتك البدنية األمعال .٣

النية. فهيا خلصت إذا صدقة تكون الصاحلة األمعال .٤

املنكر. عن والهنى باملعروف األمر وجوب .٥

عبادات. إىل املباحات حتويل ىف النية أمهية .٦

فعل، ما سيئات علبيه وتكتب ائما يكسب المحرمات فاعل ان المعلوم من

في ماجاء تركهاقياساعلى اجرعلى له يكتئب المحرمات هذه ننارك فهل

واآلثام؟ الذنوب من فقط يسلم انه ام

حنفتن
الحديث. هـذا في الخيرالواردة ابواب فيها تبين واقعك من امثلة هـادت،

و



األرس فرابعة

اسية خالصتى

احلديث: هذا ىف درست ما خالصة أكئث

الحديث يتناول

بالواقع عالقته التوجيهات األهمية

ض

التايل: بالعمل أبادر الدرس هذا يف تعملن ما خالل من

شربغئال^



ط هصس

السدنة اشهركتب

الدرس هذا في اتعلم

 نم 
 الله، كتابه بهما، تمسكتم ما تنفدغوا لئ امريئ تركنفيغض))ا: الله لوسر قال

.الموطأ[ في مالك ]أخرجه ((رسوبه وسنة

 البخارى. صحيح

 مسلم. صحيح

 داود. أبي سنن

 الترمذى. سنن

 النسائى. سنن

 ماجه. ابن سنن

 مالك. اإلمام موطأ

حنبل. بن أحمد اإلمام مند

١

أسىع هدفني أدون

أشهركذ

الشربغذ الحديث



ايآلهيئة
 بعدمه ملن وبلفوه النبوي، احلديث حفظوا عظاما عملاء الرشيف للحديث تعاىل الله هيا
العملاء. هؤالء من اذكرمخسة وجه. امكل عىل

\__________________________________________________ر
متهيدا

 بن معر اخلليفة أصدر النبوية، السنة تدوين إىل املسملني حاجة اشتدرت أن بعد

 وتدوين جبمع الزهري هشاب بن حممد اإلمام إىل أمره تعاىل يف العزيز عبد

 عام زمانه يف احلديث وحغظ دون من أبرز هشاب بن حممد واكن النبوية، السنة

 اهلجري الثالث القرن واكن والتصنيف، الرتتيب إىل تطورالتدوين مث ه_،١٢ه

 يف النبوية السنة وتدوين بتصنيف العملاء قام حيث للتصنيف، الذهيب العرص
عنه. يبحمثة الذي احلديثة إىل الوممول للباحثة ل ه تب كبرية، مصمنفارت

 وهانا المذكور، الكتاب أذى اوجع

 معلمك مع ناقثى ثم فيه، حديث أول

 تعالى الله وحمه البخاري قصد ما

كتابه. صدو في جعله من

والمصنفات، الكتب اشتهرهذه ومن
البخاري، حصحي اوال-
 وأيامه( وسننه ا- الله لوسر أمور من املخترص املند )اجلامع امسه:

 سنة وتويف ،—ه١٩٤ سنة خبارى يف ولد البخاري إمساعيل بن حممد ومؤلفه:
 إىل املرفوعة املندة األحاديث وموضوعه الفئة، كتب أحص .هوهو—ه٢ه٦

ا. الله لوسر

 أجل من وفقه، حديث كتاب كتابه يكون أن البخاري أراد التصنيف: يف طريقته

 رتبه وقد وأبواب، كتب حتت وإيرادها وتفريقها األحاديث برتتيب قام ذلك

 حصحي كتب وعدد املختلفة، العمل أبواب عىل أي املوضوعات، حبب

 ومخة ومائتان آالف سبعة أحاديثه وعدد كتابا، وتعون سبعة البخاري

أربعةآالف. املكرر وحبذف باملكرر، حديثا وسبعون

مستمل، حصحي ثانيا-

 لوسر إىل العدل عن العدل بنقل النن من املخترص الصحيح )املسندامسه:

 سنة وتويف ،—ه٢٠٦ سنة ولد العشريي، النيابوري احلجاج بن ممل ومؤلعه:

هـ.٢٦١

 م ملئ( اعتىن وقد الصحة، يف البخاري حصحي ييل ممل اإلمام وحصحي

برتتيبه.



التصنيف، في طريقته
 موضع ىف فأثبهتا واحد مبوضوع املتعلقة األحاديث جبمع ممل اإلمام قام

 ومل البخارى، اإلمام فعل مكا املوضوعات، عىل بناء كتابه بوب أنه أى واحد؛
 حلمج بالنبة قليلة أحاديث ىف إال أخرى، مواضع ىف األحاديث من شيقا يكرر

 التغري، كتاب وآخرها اإلميان، اكاب أوهلا كتادا، ٥٤ كتبه عدد وبلغ الكتاب.

 املكرر وحبذف آالف، مثانية وقيل: باملكرر، ألعا عرش اثىت أحاديثه وبلغت

حديث. آالف أربعة حنو

 املاء أدمي حتت )ليس وممل: البخارى حصحيى شأن ىف تميية ابن قال

القرآن(. بعد وممل البخارى من أحص كتاب

مذيلة االحاديث بعضى تجد ٠

منالمقصود٠رواهالشيخان، بعبارة ٠

بالشيخين؟

داود، ايب سدنن ثالثا-

ه_.٢٧٥ سنة وتوىف ه_،٢٠٢ سنة ولد األشعث، بن سلميان مؤلفه:

 سننه فصئف علهيا، واالقتصار األحاكم أحاديث مجع عىل داود أبو معل ولقد

 الصحيح فهيا ومجع والنن، األحاكم عىل فهيا واقترص الفقه، أبواب عىل

للعمل. والصاحل واللني واحلن

الرتمذي، سدنن رابعا-

 اآلن وىه ترمذ، مدينة إىل الرتمذى ونبه سورة، بن عىي بن حممد مؤلفه:

 ٠.الرتمذى فرع ولقد .٠ه٢٧٩ سنة وتوىف ،٠ه٢٠٩ سنة ولد إيران، مشال ىف

 قدمه رخست أن وبعد العملى، نضجه حال ىف أى حياته، آخر ىف الكتاب من

 نىب بيته ىف فكأمنا الكتاب هذا بيته ىف اكن من ... الرتمذى: قال العمل. ىف

الرتمذى. بنن اشهتر ولكنه الرتمذى( )جامع كتابه مسى وقد . يتلكم

 والناحية احلديثية، الصناعة أمرين: بني جلمعه العملاء إجعاب كتابه نال ولقد

 أن حاول ولذلك وممل، البخارى بشيخيه: تأثر قد ذلك ىف وهو الفقهية،

 يركز ومسمل ،^الفقهية الناحية ا عىل يركز فالبخارى طريقتهيام؛ بني جيمع
احلديثية^ الصناعة ا عىل

النسدايئ، سدنن خامشا-

 عام خبراسان سائ مدينة ىف ٠.ولد الناىئ، اخلراساىن شعيب بن أمحد مؤلفه:

ه_.٣٠٣٥٠^ ه_،٢١ه

الفقهية بالناحية اعتىن مكا انتقاة، سننه ىف األحاديث الناىئ اإلمام انتىق وقد

الشرببى الحديث



 أبي )سنن األوبعة الكتب هذه

 وابن والنسائي والترمذي داود

 عليها يطلق التي هي ماجه(

 هـم وأصحابها األوبعة، السدتن

السدتن. أصحاب

 كثرية أحيان يف أنه مكا كثريا، للحديث تكراره األدلة ومن احلديثية، والصناعة

 يف بقيته هيمه ال حيمنا املتن وخيترص احلديدث، من الشاهد موضدع عىل يقترص

املوضع. ذلك

الص.حة. حيثا من التة الكتبا ثالثا العملاء بعفو اعتربه ولقد

ماجه، ابن مسنن مسادمسا-

 .٠ه٢٧٣ سنة وتويف ه_،٢٠٩ سنة ولد القزويين، ماجه بن يزيد بن حممد مؤلفه:

 واحتل واشهتر، ماجه ابن عرف وبه اآلفاق، ماجه( ابن )سنن كتاب هشرة بلغت

 النن، كتب رابع الكتاب عد وقد واملحدثني، احلفاظ كبار بني املعروفة ماكنته

 وممل، البخاري حصحيي النن إىل إضافة تمثل واليت التة، للكتب وممتم

النبوية. للتة األصول املراجع ويه

مالك، لالمام >>املوحال,< مسابعا-

 باملدينة ولد اهلجرة، دار إمام احلمريي، األصيحب أنس بن مالك اإلمام مؤلفه:

بالبقبع. ودفن ه_.١٧٩ سنة وتويف (ه_.٩٣) سنة املنورة

 سنة. عرشة إحدى تأليفه يف مالك اإلمام مكث وقد املهسل. املوطأيعين ومعىن

 الصحابة وقول ا الئه لوسر حديث )فيه املوطأ: له ذكر وقد مالك قال

 ددوكت ما وعىل االجهتاد عىل برأيي تلكمت وقد علهيم، انله رضوان والتابعني

غريمه(. إىل مجلهتم عن أخرج ومل ببلدنا، العمل أهل هيلع

 مسلم. األمام صحيح بعد ياتي أنه الموطاه منزلة في األقوال أوجح

 من فقيها سبعين على هذا كتابي )عرضت كتابه: عن مالك األمام قال

الموطا(. فسميته عليه واطاني فكلهم المدينة، فقهاء



حنبل، امحدبن لإلمام )داملسند(( ثامنا-

.٠ه٢٤١ ستة هبا وتوىف ه_، ١٦٤ ستة بغداد ىف أمحد اإلمام ولد

 ويعؤل إليه يرجع جحة وهو والتكرمي، بالقبول األمة تلقته العظمي املعئف وهذا

االختالف. عند هيلع

 لك أحاديث يضع اكن حيث الصحابة، من الرواة حبب أمحد اإلمام صفه وقد
ىف يضعه مثال، عباس بن الله عبد عن روى مفا واحد، باب ىف حصاىب

وهكذا. نقلها، الىت األحاديث موضوعات اختالف من الرمغ عىل واحد، باب

 االمام عن احمدالفقه االمام اخذ

 الشافعي عنه اخذ ثم الشافعي،

 البخاري تالمدذه ومن الحديث،

ومسعلم.

ةك٠فهـا
 الكريم. القران حول تباها مقولة بسبب شديدة لمحنة أحمد االمام تعرضى

 عليها، تعليقك واكتب احمد، االمام لها تعرضى التي والمحنة المقولة تلك بين

 الذين عن الصالح ابن قالزمالئك. على واقراه

 المسانيد هيئة على كتبهم صثغوا

 فيهاان عادتهم كمسنداحمد:

 ما صحابي كل مسد في يخرجوا

 متقيدين غير حديثه، من رواه

 فلهذا به. يحتج حديثا يكون بان

 الكتب مرتبة عن مرتبتها تاخرت

 الكتب من بها التحق وما الخمسدة

 ان ثم األبواب، على المصئغة

 كتابه في فاته قد أحمد االمام

 قد بل جدا، كثيرة احاديث هذا

 من جماعة له يقع لم انه قيل:

 الحعحيحين في الذين الحعحابة

 الصحابة وعدد مائتين، من قريبا

 مسند في مسانيد لهم الذين

صحابي. (٩٠٤) احمد االمام

الشرييى الحديث
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ض

التايل: بالعمل أبادر الدرس هذا يف تعملن ما خالل من
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___________________________ية هم

مظش^ؤملدا > : الععاحل العبد مع ٠ا مؤسدى قعدة عن متحدنا الكهف سؤرة يف تعاىل قال

[٧١ لكهف:١] ٠١ب^ملمئ جت الذ ظها٩ ق٠زم^آل^1 ا٠-به ؛لئغيتة >كسايف

خبزقها؟ عملوا حني السفينة أحصاب من املتوقعة الفعل ردة ما ❖

 عىل خزيا ذلك اكن فهل للسدغينة، .خزقه سبب العداحل العبد! وحص القعدة، هناية يف ❖
شزا؟ ام احصاهبا

\__________________________________ر
مقدمة،

 به آمن عظمي ركن وهو اإلميان، أراكن من السادس الركن هو بالقدر اإلميان

 برهبم، وتعلقوا مضائرمه، وارتاحت قلوهبم، وأمنت حياهتم، فلت أقوام
 فتخبطوا الناس، من فائم فيه وضز واآلخرة، الدنيا حنة فنالوا مهمهم وعلت

 الشكوك عقوهلم وعلت اخليرة، علهيم واستولت والضالل، التيه ظملات يف

استقرار. وعدم اضطراب يف ووقعوا واألوهام،

القدر، تعزيف
واحلمك. القضاء اللغة: يف القدر

 عمله، به سبق ما حبب لكها للاكئنات سبحانه الله تقدير هو واصطالحا:

حمكته. واقتضت

 خري من الكون يف حيدث ما لك بأن اجلازم االعتقاد هو بالقدر: اإلميان ومعىن
 ]القمر ٠ ع^يش ىش وادا/كل : تعاىل قال وإرادته. ا، الله بعمل هو إمنا رش أو

ا|{مئنًالوئ ؛يتاذصًالثة حيج الؤتيص لك > سبحانه: وقال [٤٩

 عبد يؤمن ا )) ا: وقال [٣٨ : ]األحزاب ٠ ئقدوإ¥ وأش ؤن¥ }~

 ما وان ليخطئه، يتغن لحم اندابه ما ارع يعلم .غتى وفزه، خيره بالقدر ببولمن .غتى

.األلباني[ وصححه الترمذي ]رواه ((ليعديبذ يتغن لئ( ا-خطاه

سالمية



بالقدر، اإليمان وفوائد أهمية
يأيت: فميا بالقدر اإلميان أمهية تتجىئ

 بالله دومر، أن أإليمان))ا: قال التة. اإلميان أراكن أحد هو بالقدر اإلميان إن —

.ملم[ ]رواه وغرد(( خنره بالقدر بذ و اإلخر وأليؤم وكثتبه.ورئدبعك ؤمالغتبف

 فقد بالقدر وخك>ب ا، اللبه وحد مفن التوحيد، نظام هو بالقدر اإلميان إن —

توحيده. بتكذيبه نقض

 آتيه له اكن مفا ومهومه، خماوفه فوق يرتفع اإلنسان جيعل بالقدر اإلميان —

بقوته. يناله فلن له يكن مل وما ضعفه، عىل

باألسباب. األخذ بعد إليه والتفويض البله عىل التولك يتحقق بالقدر باإلميان —

 يف املؤمن يبالغ فال ومطأنينة، وسكينة يقيائ النفس يف يزرع بالقدر اإلميان —

 ومح §ئال االص يف £ أائفيني ة > تعاىل: قال مكا فرحه. يف وال حزنه

 قادم ى ض ييالدأسو0 لكًاشديالظتكة١أنئةًاائ تق—الفيدضثب

[.٢٣—٢٢ }احلديد: <0 مر كاكيل الذتروإ£اشسإؤًالالالقلك

أإليمانبالقدر، مراتب
:اآليت وفق مراتب عىل بالقدر اإلميان

العلم، اإلولى، المرتبة

 من وسيكون اكن وما يشء، لك مقادير عمل تعاىل الله بأن اجلازم التصديق وهو

 واملعايص، الطاعات من أحواهلم مجيع وعمل عاملون، اخللق وما ورش، خري

 الض الدتئثثآ وعنذوئئثاحأئكحب > تعاىل: لقوله وذلك واآلجال، واألرزاق
ال والؤى£اال ال£ ئئزسؤ اآلإلدت كابى ه

.[٥٩ ]االنعام: < ى فيكقتا وألئابال ري

الكتابة، الثانية، المرتبة

 خيلق أن قبل املحفوظ اللوح يف يشء لك مقادير كتب تعاىل الله بأن اإلميان

 {ويذ الكثا يف ئ يتلكم اق أى ؤتملم > تعاىل: لقوله ؛ملخلوقات،

.[٧٠ ]الحج: (ذيف£اش¥ ا-}~اة

 القلة(، الله -خلق ما اولع إن)) ا: الله لوسر قال قال: ه الصامت بن عبادة وعن

 ]رواه اإلبد(( الى وماهوكائن كان ما القدر، اكتب فاذ، اكتب؟ ما فقان، اكتيد، فقان،

.األلباني[ وصححه والترمذي داود أبو



المشيئة، الثالثة، المرتبة

 ما إال ملكه يف يكون ال وأنه يكن، مل يشأ مل ومأ اكن، الله شاء ما بأن اإلميان

 ومن مبشيئته، إال سكون أو حركة من واألرض املاوات يف ما وأن يريد،
٠ تري رب ئأعًالال ن١ ال وة ١^و تعاىل: قوله الثاملة، مشيئته عىل األدلة

.[٢٩ ]التكوير:

الخلق، الرابعة، المرتبة

 سواه، رب، وال غريه خالق وال يشء، لك خالق هو تعاىل الله بأن اإلميان

 تعاىل: لقوله وأمعاهلم، وإرادهتم وقدرهتم العباد خالق ٠ الله بأن واإلميان

.[٦٢ :الزمر] ٠ يزخ وهوشئء شئ في،جآل >_

بالقدر، باإليمان تتعلق سائل
باألسباب: األخذ ينايف ال بالقدر اإلميان أوال:

 أن اإلميان مع ،٠ الله عىل والتولك باألسباب؛ باألخذ رشعا ملكفون إننا

 هو األسباب خلق الذي إن إذ تعاىل، الله بإذن إال النتاجئ تعيط ال األسباب

 ترك فلو باألسباب، األخذ ترك اململ عىل ويغرم والمثار، النتاجئ خلق الذي
 النيب اكن وقد تعاىل، الله بيد الرزق أن مع لاكنآمثا، الرزق طب يف اليع
 أفضل اكن أنه مع لالكتاب، األسواق يف ومييش احلرب، ألمة يلىب ا

ا. املتولكين

الواجبات: وكرك املحرمات يغل عىل بالقدر االحتجاج حمك ثانيا:

 فأبطل فيه، وقعوا ملا يشأ مل لو وأنه برشكهم، عىل ٠ الله بقدر املرشكون احتج

 ح،دا 5 4 سا2ًاااأ0أ سكوئيف >تعاىل: قوله يف الزائغة جحهئم ٠ الله

 ؤأآلشًاق١د ىح يض ين @وك لآلب١خلدك < محمتا; 9 8ًاايآ وآل
X 0 ^صون دال أسن ؤ بيون ألدن جموه مط س ذحتمك هـل
[.١٤٩ - ١٤٨ ام:٨]األذ ٠ألق^ آجمعين سآع ] ألئآله اًةجع جه

 خمتارين لكوهنم الظن؛ قبيل من جحهتم واعترب العذاب، أذاقهم كهنا ٠ فالله

 عالوة ٠بالقدر.٠ االحتجاج ينفعهم ومل عدله، من وهذا املعايص، من ارتكبوه ملا
 بغري الله عىل متقول الواجبات وكرك املحرمات فعل عىل بالقدر املحتج أن عىل

 املحفوظ؟ اللوح عىل اهلع فهل املعصية، هيلع كتب الله أن أدر ومن عمل،

 أسدا ££ كهًاءابأءدا ~أوجدى تؤأكشة { ^قوله: هؤالء عىل للرد ويكيف
[.٢٨ ]األءراف: ٠تثثوئ٠ئك جتأونؤا± الحأسآلسئق §ملتآثه¥

 عباس ابن حديث راجع

 الذي 1 النبي رديف وهو

 على واعرضه المعنى يعرزهـذا

زمالئك.

 عترالفاروق أن، البخاري روى

 لغبي الشام الى خرج لما هه

 بانتشار واخبروه األمصار، امراء

 فاستشارالمهاجرين فيها، الوباء

 على المهاجر؛ فاجتمع واألنصار،

 وامربذلك للوباء، تفاديا الرجوع

 افرارا ابوعبيدة! له فقال عمر،

 لو عمر؛ فقال النم؟ قدر من

 نعم عبيدة، ابا يا قانها غيرك

 قدرالله، الى قدرالله من نفر

 هبطت ابل لك لوكان ارايت

 خصبة احداهما عدوتان له واديا

 رعيت ان اليسن جدبة، واألخرى

 وان بقدرالله، رعيتها الخصبة

 بقدرالله:؛(. رعيتها الحدبة رعيت

 في ومالك صحيحه، في البخاري رواه]

. [الموطأ
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:٠ الئه إىل الرش نبة حغم ثالثا:

 واملخلوقات للناس بالنبة والقدر ورشه، خليره ينرصف بالقدر اإلميان إن
 الئه إىل يتب ال والرش لكه، خري فالقدر ٠ الله إىل بالنبة أما ورش، خري هو

 فإن واخلير، والرمحة والعدل احلمكة عىل جيري ٠ الئه من يشء ولك ،٠

 فله رش، وال نقص تعاىل ذاته يلحق وال أفعاله، وال ٠ صفاته يف يدخل ال الرش

 سؤ٠وال بيديك، خيز١الا) ا: التيب قول والدليل التام؛ واجلالل املطلق المكال
 ال ٠ الله إىل الرش يتب فال بيديك والرش يقل: ومل ،ملم[ ]رواه اليك(( ليسوه

قضاء. وال إرادة

مري؟ أم خمير اإلنسان هل رابعا:
 تأملت فلو ذاته، الوقت يف وخميرا مريا اإلنسان هذا يكون أن كتب٠ الئه إن

 مري، فهو منه، إرادة غري من القارس الربد أثناء يف ترتعش لوجدهتا اإلنسان يد

 خمير، فهو املناسبة العبارات هلا وخيتار رسالة، فيكتب قمله يأخذ وعندما

:اآليت التأصيل إىل حيتاج وهذا

نشير، اإلنسيان
 وقىض األقدار قدر انله فإن ،٠ انله قدر من مىض ما حبب مئري أنه واملقصود

 متاما يشء بلك عمله وسق واألرض، املاء خيلق أن قبل العامل يف يكون ما

 أائقنح ة > سبحانه: وقال .[٤٩ ]القمر: < ىشدأؤف سبحانه: قال مكا

 ضال أش كل الكت> ة١ئبأئا ن قفي—دضثب الفي رنمتم كل §وال األزض £يبقفي

 ان فبل فدرمقاديرالخآلئى الله ان)) ا: انله لوسر وقال .[٢٢ ]الحديد: < 0ل

.ملم[ ]رواه ((الما؟ خدى وغرسه مدقة النى بخدسين واالرض السماوات يخلق

 لعبده يكتب أن يأمرالملك الله فإن مقيد، وأجل مطلق، أجل أجالن: ))األجل

 يعلم أل والملك ورزقه. أجله في يزيده بإن فيأمره رجمه، وصل فإن أجال،

 األجل جأء فإذا أألمر، يستقرعليه مأ يعلم ٠ أس لكئ و أل، أم ذلك في له أيزأد

.[٥١٧/٨ األسالم: شيخ فتأوى مجموع] يتأخر. ولم يتقدم لم



مخير، اإلتعدان
 فلك واملشيئة، واإلرادة العقل أعطاه ٠ انله ألن أيثا؛ خميرا اإلنسان ويكون

 خمير فهو العقل عنده اكن مفن اكملجنون، منه بلب أن إال عقل له إنان

 فءوة جلأوما ئقمي أن مت >النساع تعاىل: قال والرش، اخلير يعمل أن يستطيع

أن يش—ئ > :٠ وقال .[٢٩ -٢٨ لتكوير:١] ٠ آئيذج رب راش نشآ; أن ال
 درينالر؛جت وأنة- ًايث بز، ١فيوك ًاالس يف ىغ.ىن ئرئئ ±

.[٦٧ ]األنفال: ٠ كك ئ
 قال مكا أفعاهلم، خالق والله حقيقة فاعلون ومه مشيئة، وهلم إرادة، فللعباد

 أسع يتطزآل ملاعه نئسثو ال ومش ومغج0 *ؤونثوأ تعاىل:

.[٥٣ ]الذور: ٠ أون~متحزما

 إةX 1 ديف ألهئ ^علول أ^محهـم س برئ 00 ش >سبحانه: وقال

وله معل، وله إرادة، وله مشيئة، له فلكإنان .[٣٠ ]النور: ٠ يصثعويف ]ا [
 وبرتك ،^1 ورسوله ٠ الله بطاعة مأمور فهو لكف، وهلذا اختيار، وله صنع،

 وله املحرمات، وترك الواجبات، بفعل مأمور ،1 ورسوله عنه ٠ الله هنى ما

اختيار. وله قذرة،

 أل فثات عن القلم رفع وتعادى سبحانه ولكنه والعبادة، بالطاعة تعالى الله امر

منها؛ ثالثا واكتب زمالئك مع فكر والعبادة، الطاعة اداء يمكنهم

٢- ......................................................................................................

٣- ......................................................................................................





 والشنة للقرآن التابعة األصلية التشريع مصادر يتعرف 4.12.1

القياس(. — )اإلمجاع

 املصاحل — )االستحسان التبعية التشريع مصادر يتعرف 4.12.2

الذرائع(. سعد — العرف — املرسلة

سسالميوئه١

4.12

ك -ا ٢

 معرفة إلى الموصلة الشرعية األحكام أدلة يبئن
المجتمع. في وإثرها الفقه

وأهموله االسالمي الفقه



النبوية والشفة الكرمي للقرآن التابعة

الدرس هذا في اتعلم

وأصوله األسالمي الفقه

هوره٠الميئ

[ ^٠األصلير صم/ادرالتشريج

 أآلم ولي ^والعوأأؤولي دئئ٦ سوأ اًقين ا٣ج > تعاًلى: دله قاًل

 ؟يج^0ياالؤكمفيص
[٥٩ لذاء:١] ٠ ٠شؤ ولس

اإلجماع: أوال:

اإلجماع. تعريف —

لإلجماع. أمثلة —

اإلجماع. شروط —
 ومرتبته. اإلجماع حجية —

القياس: ثانيا:

القياس. تعريف —

القياس. على أمثلة —

القياس. أركان —

حجيته. —

١

الدرس: هذا ىف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون



جتهيئة١
 عنيق ويف 1 الله رسون اتيت سالمه، قبل نفسده عن ه الطايئ حامت بن عدي يقول

 اليه وانهتبت فطرحته، قال، عنقك؛ من الوثن هذا اطرخ عدي، يا ففنال، ذهب، من صلبب
 — قابا هئارهلملوركهتمل أقدوا > األية، هذه فقرا براءة(، )سورة يف وهويقرًا

 شيدا احلواهلم اذا اكنوا ولكهنم يكونوايعبدوهنم، مل اهنم اما )) قال، ،[٣١]التوبة: ٠ أش وب

. األلباني[ وحشه الترمذي، ]رواه ((حرموه شيدا علهيم حزموا واذا استحلوه،

دينه؟ احاكم املسدمل يستيق اين من ❖
والتحرمي؟ التحليل حق فقط له من استنتج القعدة، خالل من ❖

مقدمة،

 الرشيع، احلمك معرفة يف علهيا يشد اليت األدلة يه اإلساليم الفقه مصادر

 األصلية، األدلة علهيا ويطلق العملاء، بني اتفاق حمل بعضها األدلة وهذه
 ويطلق فهيا، خمتلف وبعضها والقياس(، واإلمجاع والئئة )الكتاب ويه:

 األصلية، لملصادر تابعة ألهنا التبعية؛ املصادر وسئيت التبعية، املصادر علهيا

 املرسلة، واملصاحل )االستحان، ويه: بذاهتا، متقلة مصادر وليت
 واحد مصدر إىل ترجع لكها املصادر وهذه وغريها. الذرائع(، وسد والعرف،

الكرمي. القرآن هو

 املصادر ذلك بعد نتناول مث والئئة، الكتاب عدا األصلية املصادر وستتناول

تعاىل. الله بعون التبعية،

اإلجماع، ،اوكأل
 من عملاهئا إمجاع أن األمم، سائر عىل به ومزيها األمة هذه به انله ضل مما

 ليحفظ واخلطأ، الزلل من معصوم ديهنا أمور من أمر عىل الثقات املجهتدين
 الضالني. وحتريف الاكئدين، كيد من الرشيعة إمجاعهم بس;ب سبحانه الله

 ا، الرسول وفاة بعد طرأت اليت املجتدة القضايا ببب ظهوره واكن

ومرونهتا. اإلسالمية الرشيعة برئ عىل دليل ووجوده



األمجاع، تعريف

االتفاق. لفه: اإلمجاع

 ا التيب وفاة بعد العصور من عرص يف األمة جمهتدي مجيع اتفاق ورشعا:

واقعة. يف اجهتادي رشيع حمك عىل

لإلمجاع، امثلة

ا. الرسول وفاة بعد ه الصديق بكر أيب خالفة عىل اإلمجاع أ.

الكرمي. القرآن مجع عىل اإلمجاع ب.

اخلنزير. حقم حترمي عىل اإلمجاع ج.

األمجاع، رشوط

 اآلتية: الرثوط فيه توافرت إذا به العمل جيب معترب، رشيع دليل اإلمجاع

 يتصور ال االتفاق ألن املجهتدين؛ من عدد احلادثة وقوع عرص يف يوجد أن .١

خبالفهم. وال الغوا؛ باتفاق عربة ال إذ جمهتدين؛ أمئة بوجود إال

 وقوعها، وقت يف الواقعة يف الرشيع احلمك عىل املجهتدين مجيع يتفق أن .٢

 ينعقد ال آخر، بلد دون بلد جمهتدو اتفق فلو وجودمه، أماكن عن النظر بئغس

إمجاع. اخلاص االتفاق هبذا

 السكوت. دون الواقعة، يف رصحيا رأيه مهتم واحد لك بإبداء اتفاقهم يكون أن .٣

 ال أكرثمه اتفق فلو احلمك، عىل املجهتدين مجيع من االتفاق يكون أن . ٤

املخالفني. عدد قزت مهام اإلمجاع ينعقد

ومرتبته، األمجاع جخية

 رشعيا حمكا هيلع املتفق احلمك اكن األربعة، اإلمجاع رشوط حتققت إذا

 العصور من عرص يف لملجهتدين وليس خمالفته، جتوز وال اتباعه، واجبا

اجهتاد. موضع علهيا املمجع الواقعة جيعلوا أن الالحقة

 كتاب يف جاء والئئة، الكباب مرتبة تيل الرشعية األدلة بني اإلمجاع ومرتبة
 سنة يف فمبا جتد مل فإن الله، كتاب يف مبا )اقض رشحي: القايض اىل ه معر

 وابن والنائي البيهقي ]أخرجه الناس( هيلع أمجع فمبا جتد مل فإن -اء، الله لوسر

.موقوفا[ صحيح إسناده : األلباني قال شيبة، أبي

مصادرالتشرد

140ووال اإلسالمي ص



اإلمجاع، جحية عىل الدليل

 وئ أنيذئة ست اك يت ص اآلسولغ ^يف > > ا،: قوله الكرمي: القرآن من
 جفعل [.١١]الذاء:ه ٠ هتبرا وعءى م 0ج وجئهء وق اك ودء آتوئيب لبل ؤ

ا. الرسول بثايق تن قدين املؤمتني سبيل خيالف تن

 احلجة قيام أو به، عمله بعد — اإلمجاع أي — خالغه )ومن :4 حزم ابن قال

.[٧ ص اإلجماع، ]مراتب اآلية(. يف املذكور الوعيد استحق فقد بذلك هيلع

 وشه الترمذي ]رواه شآللة(( عفى امنتي تجتمع أل))ا: انله لوسر قول الئئه: من

.األلباني[

 ]رواه لهنقه(( من اإلسالم ربقة -خدع فقئ- شبر. قيد- الجماعة فاوى من)) ا: وقال —

.األلباني[ وصححه الترمذي،

عليه[. ]متفق ((جاهبية لهانميتة الجماعة فاوى -ن ))ا: وقال —

 مهنا واحد لك يتواتر مل وإن أهنا وغريها: األحاديث هبذه االستدالل وجه
 لوجوده فهيا، متواتر — األمة عصمة وهو — بيهنا املشرتك القدر أن إال لفغا،

 اإلمجاع. جحية عىل دليال ذلك اكن تواترا األمة عصمة ثبتت وإذا مهنا، لك يف

 أن له جيوز ال حدود له فاملجهتد رشيع، دليل إىل اإلمجاع يتند أن بد ال

 قياسه بواسطة احلمك استنباط فاجهتاده أعس الواقعة يف يكن مل فإذا يتعداها،

العامة. ومبادهئا الرشيعة قواعد تطبيق أو تعس، فيه ما عىل

القياسى، ثانيا،
 وسئة أ٠ انله كتاب بعد اإلساليم الترشيع مصادر من الرابع املصدر وهو

واإلمجاع. ا رسوله

 المجتهدين االئمة بعضن عدد

اإلسالمى. التاريخ من

القياىس، تعريف
املاواة. لغة: القياس

 احلمك يف حبمكها، تعر ورد بواقعة جحمها عىل تعس ال واقعة إحلاق ورشعا:

احلمك. علة يف الواقعتني لتاوي النص، به ورد الذي



القياىس، عىل أمثلة
 قوله هيلع دل الذي التحرمي وهو حمكها، بالنص ثبت واقعة اخلمر رشب — ١

 +, * و() وئ وظ >!ًاؤذ#ا$الك سبحانه:

.[٩٠ ]المائدة: ٠ ش^وك الهمك جبو،—

 يشوى العلة هذه فيه توجد مرشوب أو مأكول أو نبيذ فلك اإلساكر، يه لعلة

تناوله. وحيرم حمكه يف باخلمر

 وهو حمكها، بالنص ثبت واقعة اجلمعة، يوم من للصالة النداء وقت البجع — ٢
 (و ض شدئ>يلثًاوؤ ءامتوأدا آلني !! > سبحانه: قوله هيلع دل الذي التحرمي

 .[٩ سمعة:٠65إن32/ا ر —*+, )

 ذلك غري أو إجارة أو رهن من عقد فلك اجلمعة، صالة عن شغله يه لعلة

التحرمي. وهو النداء، وقت البيع حمك نىغ يأخذ العلة، هذه فيه توجد

القياىس، اواكن

:ويه أربعة، أراكن للقياس

 اخلمر(، )كتحرمي — هيلع املقيس ويىمع — حبمكه نص ورد ما وهو األصل: .١

 +, * سنئ() قني#ل$ًالك١!> لقوهلتعاىل:

[.٩٠ ]املائدة: ٠ س^وك مئج ةخذوه

 — األصل حبمك حمكه توية ويرتاد حبمكه، تعر يرد مل ما وهو الفرع: .٢

واملخدرات(. والشعري، المتر )كنبيذ — املقيس ويمسى

 )اكخلمر األصل. يف النص به ورد الذي الرشيع احلمك هو األصل: حغم .٣

بتحرميه(. التص ورد الذي

 احلمك. جاء أجله ومن والفرع، األصل بني جيمع الذي الوصف يه العلة: . ٤

هيلع(. قيس وما اخلمر يف )اكإلساكر



جحيته،
 املرتبة يف وهو العملية، األحاكم عىل رشعية جحة العملاء مجهور عند القياس

واإلمجاع. والئئة القرآن بعد الرشعية احلجج من الرابعة

 ومل مات أيب إن :فقال 1 التيب أىت رجال أن مخإخفييل عباس بن الثه عبد وعن

 نعم. قال، قاضيه؟ اكنتا دين ابيك على لوكان ارايت)) قال: عنه؟ أفأجح يجحت،

 حقوق :ا قاس فقد .األلباني[ وصححه والطبراني حبان ابن ]رواه .ابيك(( عن حج قال،
العباد. حقوق عىل ٠ الثه

 الثابت الخمر تحريم على قياسا التمر، كنبين المسكرات من نوع أي يحرم .١

 + * ) ( آلئ$ # أقن ! :٠ بقوئه

[.٩٠]املائدة: ٠ اليه؛جنعون جبو،— أقطن

 الجمعة لصالة النداء وقت واإلجارة كالرهن التجارية المعامالت تحرم .٢

 آسك يئ! > :٠ بقوله الثابت الجمعة معالة وقت البيع تحريم على قياسا

2دا / ألروأ — , أدق۶ة أئجثثؤ ص( يئؤؤ نووئ
الجمعة. معالة عن يشغل ذلك الن ؛[٩ ]الجمعة: ٠ تدبرن554 3

اعاله. المثالين في القياسى اركان التالي الجدول خالل من وصح .٣

األصل حكم العلة الفرع األمغل



العلمية خالصتي

 يف الدرس أحلص التبوية، والتة الكرمي للقرآن التابعة ألصلية ا الترشيع مصادر دراسيت بعد

التايل: الشلك



. ا!
التبعية مصادرالتشريع

الدرس هذا في اتعلم

 االستحسان.

 المرسلة. المصالح

 الغرف.
الذرائع. سد

اهدافي اسجل
١١

:الدرس هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون(

مصادوالتشري
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حزتهيئة١
 لىت١ مااألمورالثالئة٠[١٩٩ ]اشماف:ه خع|قصى حء> ى:٠تعال ق_ال

؟ا نبيه هبا ا أمرالله
أمته؟ اخلطاب هذا يمشل هل ❖
باألية؟ املقصود عرف أى ❖

 مبنية — فهيا املختلف باملصادر أحياائ عهنا ويعرب — التبعية الترشيع مصادر
 ويف مهنا ومنبثقة والقياس(، واإلمجاع والئئة )القرآن األساسية املصادر عىل

 اعتبار يف اختالف يوجد املصادر وهذه عهنا، خترج وال تعدوها وال إطارها،

التبعية. املصادر هذه أبرز ومن العمل، أهل من املجهتدين لدى بعضها

االستحسان،
حاك. اليشء عد لفه: االستحسان

 ٠ بببع إباحة عدى مثاال هات

المعدوم.

 االستثناء. هذا اقتىض معترب لبب لكية قاعدة من جزئية مسألة استثناء ورشعا:

عرفا. أو مصلحة أو رضورة يكون قد ذلك اقتىض الذي املعترب البب وهذا

االستحسان، امثلة
 وأبيح أصال، جائز غري املعدوم عىل التعاقد إن إذ املعدوم؛ ببع عن الهني -١

 التعاقد، وقت معدوم هيلع املعقود أن مع االستصناع، عقود يف استحانا ذلك

وتعارفهم. الناس حاجة االستحسان ووجه

 ولكن إلهيا، النظر له جيوز فال األجنيب، للرجل بالنبة عورة لكها املرأة -٢

 عالجها يقتيض مبا احلاجة موضع يف لملرأة الطبيب نظر استحسانا أبيح

العالج. لرضورة



المرسلة؟ المصالح
املرسلة، املصاحل تعريف
الغاد. ضد ويه الصالح، من مأخوذة لغة: املصاحل

 رشيع دليل يأت ومل احلكمي، الشارع عهنا سكت اليت املصاحل يه ورشعا:

 مصلحة جلب علهيا احلمك بناء من يتحصل ولكن إلغاهئا، أو اعتبارها عىل
عهنم. شدة دفع أو لمللكفني،

املرسلة، باملصلحة العمل رشوظ
اآلتية: الرشوط توافرت إذا املرسلة باملصاحل يفئل

أوإمجاع. سئه، أو كتابة من الرشعية النصوص املصلحة تصادم أال .١

 من عدد أكرب تمشل حىت خشصية، مصلحة ولميتا عامة، مصلحة تكون أن .٢

مهنا. املقصود يف الناس

 ترشيع من يتحقق بأن وذلك ومهية، مصلحة وليت حقيقية، مصلحة تكون أن .٣
ذلك. يف الوئمه جمرد يكيف وال رضر، دفع أو نفع، جب الواقعة يف احلمك

املرسلة، باملصاحل األخذ امثلة
 اخلليفة زمن يف الكرمي القرآن فهيا مدونا اكن اليت املتفرقة حصىح مجع .١

واحد. مصحف يف وجعلها ه الصديق بكر أيب األول

 .ه اخلطاب بن معر املؤمتني أمري زمن يف الدواوين، وتدوين اخلراج، وصع .٢

 يفرض اكن ما أي صلحا؛ فتحت اليت البالد عىل املغروضة هوالرضيبة )اخلراج:

 .األمساء( فهيا كتبت ليت اجلالت! ويه ديوان، مجع الذمة.والدواوين، أهل عىل

 عمثان زمن يف عداه ما وحرق ونرشه، واحد، مصحف عىل اململين مجع .٣

.ه عفان بن

 .ه اخلطاب بن معر زمن يف بالواحد اجلماعة قتل اجلون، بناء . ٤

.......................................................................................فشلعف

 ما منها وليكن الحاضر، الوقت في وتطبيقاتها المرسلة للمصالح امثلة اءعطغ

حاليا. المطليقة المرور وأنظمة المرورية بالسالمة هوخامى



العزف،

 بالواحد( الجماعة )قتل

 في صحيحه في ذكرالبخاري

 غمرعجيخئج ابن عن الديات، كتاب

 فقال غيلة، قتل غالنا ان ؛

 اهل فيه )لواشترك عمر؛

 وقال به(، لقتلتهم صنعاء

 ابيه؛ عمن حكيم بن مغيرة

 فقال صبيا، قتلوا اربعة )ان

مثله(. عمر

العرف، تعريف
 معروفا أصبح حىت ترك، أو فعل، أو قول، من هيلع، وساروا الناس تعارفه ما هو

 لفظ إطالق ومثل املناسبات، يف اهلدايا وتبادل بالتعايط، البيع مثل هلم، مألوفا

لبعض. بعضهم اململين حتية يف الالم وتبادل األنىث، دون الذكر عىل الولد

العرف، انواع
 والحيل رشعيا، دليال خيالف وال هيلع، وساروا الناس تعارفه ما حصحي: عؤف-أ

 والقضاء. اإلفتاء يف مراعاته تمت رشعا، جائز عزف وهذا واجبا، واليعلل حمرما،

 يعدمه ما أن وتعارفهم ومؤخر، معدم إىل املهر تقمي عىل الناس تعارف :مثل

املؤر. من ولىي هدية، أنه وثياب حيل من خطيبته إىل اخلاطره

 أو حراما، حيل كأن الرشع، خيالف ولكنه الناس تعارفه ما فاسد: عرفط — ب

إليه. يظر وال به، يغمل وال رشعا، جائز غري عرف وهذا واجبا، يبطل

 اليانصيب(، ورقة )مثل املقامرة وعقود الربا ألك عىل الناس تعارف مثل:

والناء. الرجال بني واالختالط

الذرائج، سمد
الذواجئ، سدل تعريف

البب. يه والذريعة احلائل، هو الت. لفة:

 اجلائز األمر أن هذا ومعىن احلرام، إىل مؤديا اكن إذا جائزا اكن ما منع ورشعا:

 البيع فعقد جيوز، ال ما إىل فهيا يؤدي اليت احلاالت يف منه ميع األصل يف

[٢٧٥ ]البقرة: ٠:;; 987وأ > تعاىل: لقوله أصله يف مرشوع حالل



 اكن أو املحرم، به قصد إذا الببع هذا ببطالن تقيض الذرائع سد قاعدة ولكن

 وببع مملا، يقتل ملن السالح بيع يف مكا مرشوع، غري إليه والدافع الباعث

 يؤدي قد ألنه األجنبية؛ باملرأة اخللوة حترمي ومثل مخرا، يتخذه ملن العنب
 عدوا ¥بكجوأ £دو ين دعون سوأ | > تعاىل: انله وقال الزنا. إىل

 إىل يؤدي ذلك ألن املرشكني؛ آهلة سئب انله مفبع ، [١٠٨ ]األنعام: ٠ءئز >§-

تعاىل. لله تهبم

باالستصحاب؟ المقصود ما

قبلنا؟ من بشرع المقصود

فائدة،
 ذكر: ما غري ومهنا كثرية، التبعية الترشيع مصادر

قبلنا( من رشع — االستصحاب — الصحايب )قول

 الط.الب م.ن مجموع.ة تثع.كيل

 المسائل في بحث باجراء تقوم

 فيها اسعتند التي الحالية الثعرعية

 التثعريعية المصعادر على العلماء

 المصالح )األستحسان، التبعية

 الذرائع(، سعد العرف، المرسلة،

 ذلك خالل من باإلمثلة مبيدا

 اإلسالمي التشريع صالحية

 على وقدرته ومكان، زمان لكل

 في التطوروالمستجدات مواكذة

ومكان. زمان ل٤

 يعمد يكن لم وان مذهبه، تاصيل في جهد 4 حنبل بن احمد لالمام كان

 من واسعتقيت فتاويه، من اسعتقيت األصول هـذه ولكن ورعه، لثعدة هذا الى

 احمد اإلمام بذى خمسة اصول الى ردت التتي فروعه من وعرفت كتبه،

وهي: عليها، مذهبه

 الصحابة. فتاوى— ٣ اإلجماع. — ٢ والشنة. الكتاب من للنصعومى تقديمه — ١

 المرسل والحديث المرسل. الحديث على عنه ضح اذا الصحابي: قول تقديم — ٤

 غيرذكرللصحابي. من مباشرة 1؛ الله رسول الى التابعي رفعه هوالذي

 اوسنة، كتناب من نصى المسألة في اإلمام عند يكن لم فماذا القياسى، — ه

 بالقياسى اخذ مرسعل اواثر الصحابة إلحد اوقول اجماع فيها يعرف ولم

[ القيم ابن العالمين: رب عن الموقعين إعالم ]انظر: الضرورة. منزلة وجعله



العلمية خالصتي

التايل: الشلك يف الدرس أحلص التبعية، الترشيع مصادر رراسيت بعد

التبعية ريعشالترادصم

مثال التعريف

التايل: بالعمل أبادر الدرس هذا يف تعملن ما خالل من



۵
حتريراملرأة إىل الدعوة حقيقة يتعرف 5.5.3

لبحوت!مدهطدم٠و شمرة

المعاصرة االسالمية الفكرية المباحث بعفن يستعرض

اإلسالمية والبحوث السفيرة



إلسالمية١ لسيرت-والبحوث١تمه ١آلمجالل

تحريرالمرأةهه

.وملم[ البخاري ]رواه (اغدرا بالغساء اشدوصدوا)) ا الئه رسول قال

الدرس ٠أتعلمفيهذ

 وبعده. اإلسالم قبل المرأة حال

 للمرأة. اإلسالم تكريم

 للمرأة. اإلسالم كفلها التي الحقوق

المرأة. تحرير حركة

 المرأة وضع حول تثار التي والسهات األباطيل

اإلسالم. في

أهدافي أستجل
٦

الدرس: هذا يف حتقيقهام إىل أسىع هدفني أدون

المران ير نرر
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___________________________عدنتهيجة
٠ األلباني[ وصححه أبوداود ]رواه (الرحال خفاىئ ة اشدا ادفا) والسالم: اهلدالة هيلع قال

احلديث؟ هذا من تستنتج ماذا ❖
\__________________________________ر

تمهيد:
 من فيه مبا الكون له وسرئ خملوقاته، سائر عىل االنان تعاىل الئه كرم

 مك ورركهم وًام ًالر قتعاىل: قال خملوقات،
[. ٧٠ ]اإلسراء < تغضيلز وئاًققذتقذ^ببريئنلةقا أشبع

 فاملرأة متيزي، أو تعرقة دون من والناء الرجال يمثل آدم يبين التكرمي وهذا
 االمهتان ألوان لك ينايف وهذا متاما، الرجل حظي مكا تعاىل الله بتكرمي حظيت

سابقا. له تعرضت الذي

وبعده: اإلسالم قبل املرأة حال

 عىل إلهيا خير اكن فقد تعية، وحالة مؤلائ، واقعا تعيش واملرأة اإلسالم جاء

 مكا انانيهتا، يف التشكيك درجة إىل مزنلة وأهون الرجل، من شااك أقل أهنا
 فأحاطها والعرش، العواية طريق ألهنا ودنائ؛ وجائ تعدها األمم بعض اكنت

التكرمي. غاية وكرمها درجهتا من ورفع وإعزاز، تقدير بلك ذلك بعد االسالم

 فإننا وحديثا، قديائ اإلسالمية غري املجمتعات يف املرأة حال إىل نظرنا وإذا
 املجمتع، أطياف لك من واملهانة والذلة للظمل معرضة اإلرادة، ملوبة جندها

ييل: ما لنا يتضح اإلسالم قبل املرأة وضع وبئثبع

 يبيع أن يف احلق ميلك الصييت الزوج اكن القدماء: الهدينيين عند المراة ٠ ١

 وله الزوج، ألهل تورث متاعا أصبحت ووجها مات وإذا اكجلارية، زوجته

حية. زوجته يدفن أن يف احلق

 وفاة بعد احلياة يف احلق سابقا اهلندية لملرأة يكن مل الهنود: عند المراة ٠٢

 يوم متوت أن جيب بل ووجها، عن االستقالل يف احلق هلا ولىي ووجها،
عهنم. لرتىض لآلهلة قربااك تقدم واكنت ووجها، موت

 زوجته عىل حيمك أن قديائ عندمه للزوج حيق الفرسن: عند المراة ٠٣
 فرتة يف بعيد ماكن إىل تيىق األنىث واكنت باحلياة، علهيا يئعم أو باملوت

 خدمهتا، عىل يرشفون الذين اخلدم إال خمالطهتا، ألحد جيوز وال المطث،

 العامت، أو األخوات، أو األمهات، من الزواج يف حمرمات هناك تكن ومل

أواخلاالت.
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تحريرا

وبحوت!مدهدم لسيرة١



 ٠ تحرير مصطلح في رايك ما

 جوهر معلمك مع ناقثى المرأة؟

المصطلح، هذا اصحاب دعوى

 على اليه مايدعون يتطبق وهل

المرأة؟ تحرير معذى

 من أفضل اجلاهلية يف العرب عند املرأة تكن مل الجاهلية! في المرأة .٤

 من نورث كيف يقولون: واكنوا امليراث، يف هلا حق فال األخرى، األمم

 األكرب االبن وها ووجها عهنا مات وإذا سيعا، حيمل وال فرشنا يركب ال

حمدود. عدد أي للزواج أو للطالق يكن ومل شاء، كيفام فهيا يترصف

 وإدا > تعاىل: قال العار، خشية الرتاب يف ويدفنوهنن البنات، يكرهون واكنوا

يؤأيثسكن, كاهم0ًالعوس بنورى تذمئ بؤر
.[٥٩ -٥٨ حل:ذ]اؤ ٠ال]ئا_ة ,فياًلة٤ؤ؟٠تقشي

 مهانة يقل ال اليوم الغرب يف املرأة وضع الغربية! الحخدارة في المرأة ه.
 تبدأ واالبتذال، واملجون للخالعة تستغل فهي السابقة؛ العصور عن وإذالال

 الزوج مع وتتحمل العيش، لقمة تنال ليك الكدح يف عرشة الثامنة سن بعد
 وارتفاع اللقطاء، وانتثار الزواج، قلة عن فضال هذا الزوجية، مزنل نفقة

 يف املرأة جد واستغالل الفتاكة، التناسلية واألمراض الطالق، نب

ذلك. وحنو والدعاية والغناء، المتثيل،

لملراة! اإلسالم تكرمي ٠

 التكرمي: هذا مظاهر ومن هبا، الالئقة املنزلة وأنزهلا املرأة اإلسالم كرم لقد

ًاال >ئيا واحد: أصل من واملرأة فالرجل املرأة، إنسانية األسالم أعلن أ.

X[١٣ ]الحجرات: <ميمبحري.

 يه بل له، منازعا وال للرجل، خصام وليت هلا، ممكل وهو له، ممكلة فهي
[.١]الذاء: <+ري سد()ؤوئ* أيًائشًا#أر$وى٠ مثله: بشر

 والثواب األجر من للرجل ما اإلسالم يف لملرأة والثواب: األجر يف املاواة ب.

 صع آل $ ر# المل قانوئات > تعاىل: قال الصاحل، العمل عىل املررتب

.[ ١٩٥ :ءمران آل] < بعض0 بتئع( —+, باب)*(ئكل

 >ؤًال+ تعاىل: قال واحلدود، العقوبات يف واملرأة الرجل بني املاواة ج.

.[٢ ]الذور: هيح2ا0/,ا طؤفىظ^ك.
 8ا7ً^6 لكاا4م3ج بدالت >ؤوآلىكوًالرثئةقكثوأ سبحانه: وقال

[.٣٨ ]املائدة: < :;<

 حاالت يف إال األخالقية وااللزتامات الرشعية، التاكليف يف بيهنام املاواة د.

 هبا، ورمحة اجلىم، وتكويهنا لغطرهتا مراعاة املرأة عن خعف حمدودة،

 جعل حيث الناء؛ دون الرجال عىل تعاىل الله فرضه فقد اجلهاد، مثل:

والعمرة. احلج يف املرأة جهاد



لملراة: اإلسالم كفلها اليت احلقوى
 يتعني حقوقا كذلك هلا فرض بعنايته، وأحاطها املرأة، اإلسالم كرم أن بعد

يه: احلقوق وهذه أداؤها،

 غنية، ولواكنت زوجته عىل النفقة الزوج عىل االسالم أوجب النفقة: حق ٠ ١
 أنة ائةًالئؤالنهنق٠سآ ىص ل0خ برش سعؤبروش ذوعؤل شق > تعاىل: قال

[.٧]الطالق: < ح^^بحك _ الد١تال:ثاضاجئ^^

 والوصية، واإلرث، واهلبة، والرشاء، البيع، يف احلق فلملرأة التملك: حق ٠٢

متاما. اكلرجل مالية وذمة أهلية هلا أن مكا املالية، املعامالت من وحنوها

 واحرتام الزوج، اختيار يف احلق املرأة اإلسالم أعطى الزوج: اختيار حق ٠٣
 .تشثألهر(( حتى الديبه وال تستأذن .حتتى البكر. تنكح الا ا: قال إرادهتا،

.ملم[ ]أخرجه

 اؤأ مل؛ تعاىل: لقوله هلا، بده جيب لملرأة خالص حق املهر المهر: حق ٠٤
[.٤ لذاء:١] يئا^ }~ئيره ؛نطشلعاًض|ء٤١اآًلأةصدقزيئفئ

 وجدت إذا زوجها من املخالعة حق املرأة اإلسالم أعىط الخلع: حق ٠٥

 ض|{ جوف٢ؤتف ،سدايت >ؤًالئلق تعاىل: لقوبه ودواعيه، أسبابه
 ملواًكش—ال 1 £ ال § ¥وئض تأئدوأ£ دمل حنئ ال }

 ثلث وس ًاللهالس^وئ مو|د هك ًاسهنعح جع ًاسئإل دوب ي٠ال مب ±

[.٢٢٩ ]البقرة: (٠م٠اكشوك

 يف األمومة وغريزة املحضون الطفل احتياج اإلسالم راىع الحضانة: حق ٠٦
 ما به احق انتا )) لملرأة ا النيت قال الطفل، حضانة حق فأعطاها احلاضنة،

.األلباني[ وحثنه وصححه والحاكم ]أبوداود ((تنكحي ٠لة

 وطبيعهتا فطرهتا يناسب مبا التعلمي حق لملرأة اإلسالم كعل التعليم: حق ٠٧

 سعيد أيب عن احلق، هذا لملرأة هتيئ أن الدولة وعىل ،٠ الله خلقها الىت

 ما الله لوسر يا فقالت: ،٠ الله لوسر إىل امرأة جاءت قال: ه اخلدري

 تعملنا فيه نأتيك يوما نفك من لنا فاجعل حبديثك؟ يستأثرون الرجال بال
 فاجمتعن ،((كذا مكان في وكذا كذا يوم ني اجتمعن)) فقال: اللبه، عملك مما

.]أخرجهالبخاري[ الله. عمله مائ فعملهن فأتاهن

 النبوية السعيرة من مثاال هات

 عمليا الفئع مبدأ تطبيق يبين

المرأة. حقوق على للحفاظ



حتريراملراة! حركة

 نرش إىل وسعت املرأة، حترير حركة ميى ما املاضيني القرنني يف برزت

وأحاكمه. اإلسالم تعالمي ختالف اليت اهلدامة املبادئ

 عندما باشا، عيل حممد عهد إىل نشأهتا تعود العربية البالد يف احلركة وهذه

 دخيلة أفاكرا حيملون ومه يرجعون الذين الغربية، البالد إىل الطالب يبعث اكن
 )أقام الطهطاوي رفاعة األول اجليل من املرأة حترير دعاة من واكن ديهنم، عىل

 الغور أن ادىع الذي م(،١٨٣١ — ١٨٢٦ سنة من سنوات مخى بارىي يف

للغاد. داعيا لىي اجلنني بني واالختالط

 إىل رصاحة دعا الذي ،^املرشق يف املرأة ا كتابه: يف فهمي مرقص بعه مث

 الزواج وإباحة احلجاب، عىل الفضاء إىل والدعوة واحدة، من بأكرث الزواج منع

واألقباط. اململات بني

 وزمع أمني، قامس ملؤلفه م١٨٩٩ سنة املرأة حترير كتاب ظهر ذلك بعد مث

 الغور إىل الدعوة وأن اإلسالم، من لىي السائد بوضعه املرأة جحاب أن فيه

الدين. عن خروجا ليت اجلنني بني واالختالط

أبرزأفاكرحتريراملرأة!

 علهيا تردت اليت اإلسالمية واملبادئ القمي ترك إىل املرأة حترير دعاة نادى

يشء. لك يف هبا والتشئه الغربية املرأة جماراة وإىل اململة، املرأة

:يه هبا نادوا اليت األفاكر وأمه

احلجاب. وترك املرأة سفور إىل الدعوة . ١

اململ. غري من الزواج يف اململة املرأة حرية . ٢

امليراث. يف بالرجل املرأة ماواة .٣

واحدة. من بأكرث الزواج منع . ٤

هبا. واخللوة األجانب بالرجال اململة املرأة اختالط إباحة . ٥

 املسملني! لبالد الصلييب االحتالل اإلفاكروبني هذه بني العالقة

 وركز اململين، بالد يف واألخالق القمي كذم عىل الصلييب االستعامر حرص

 يف املرأة أثر إىل يعود تأخره أو شعب أي تقدم أن اعتبار عىل املرأة قضايا عىل

األساس. هذا هدم عىل حفرصوا الوطن، أبناء أخالق

٠ ٠ ميرةوالبحو-١

تحريرالملر



اآلتية: األمور يف املرأة قضايا عىل االستعامر أثر ويظهر

 واإلباحية الفوق إىل يؤدي مما احلجاب، وخلع والعزي، الغور تجشع .١

اخلليق. واالحنالل

 وترك اململة املجمتعات يف باملرأة املتعلقة الغربية القمي بعض غرس .٢

اإلسالم. تعالمي

 الدين، عن وخروجها املرأة حبرية يطالنب الاليت اململات الناء إبراز .٣

الناء. من لغريهن قدوة وجعلهن

 اللهو وحمال واملراقص، األزياء، دور ارتتاد عىل اململة املرأة تجشع . ٤
خلق. أو دين من رادع أو جخل دون

اإلسالم: يف املراة وضع تتثارحول اليت والسهبات االباطيل

 املرأة، هتم( اليت القضايا بعض املرأة حترير ودعاة املترشقني بعض أثار

 وانتقاصه اإلسالم، صورة تشويه بغية وظملها يتصفها مل اإلسالم أن وزمعوا

القضايا. هذه مثل يف

املراة: وندع حول وسهبات اباطيل من اثاروه ومما

 للرجل، التعدد أباح عندما املرأة ظمل اإلسالم أن زمعوا فقد الزوجات: تعدد —أ

 عىل احلفاظ مهنا: نبيلة، وغايات سامية، ألهداف الزواج اإلسالم رشع ولقد

 وإحصان البرص، عفر مثل خلقية وأهداف الكون، وتعمري البرشي، النوع

 اليت املجمتعات يف األمراض انتشار كرثة يف نالحظها حصية وأهداف الفرج،

الزواج. عن فهيا يتفىت

..................فئق
يأتي: مما كل في والمجتمع الفرد على واحدا اثرا واكتب زمالئك مع فكر

المجتمع على الفرد على

للمرأة. الححاء ترك

الملم. غير من الزواج

واحدة. من أكثر من الزواج من الرجل ظع

والناء. الرجال بين االختالط

تحريرالمراة

لبحو ا و مبرة



 القطلرية المؤسسة تعد

 والمراة الطفل لحماية

 االنسانية المنظمات احدى

 بحماية تهتم التي االجتماعية

 اطار في والمراة الطفل حقوق

 السائدة والتشريعات القوانين

قطر. دولة في والنافذة

 التعدد واكن أحد، عىل يوجبه مل فإنه الزوجات، تعدد اإلسالم رشع وعندما

 وهو قيدا له ووضع اإلسالم فأباحه رشط، أو قيد دون اإلسالم قبل موجودا

 من أكرث عىل اإلنفاق عىل القدرة التعدد يف اشرتط مث أربع، عىل اقتصاره

والنفقة. واملبيت واملكن املألك يف الزوجات بني والعدل زوجة،

التعدد: إباحة يف احلمك من

 النل من انله كتب ما يطلب أن ضري فال عقميا، تكون قد األوىل الزوجة أن .١

للوحدة. فرية تكون ال حىت األوىل الزوجة عىل إلبقاء ا مع أخرى، زوجة من

 القيام من مينعها حبادث تصاب أو مزمنا مرنا األوىل الزوجة مترض قد .٢

الزوجية. بأعباء

 يعد فالتعدد والكوارث، احلروب يف مكا الرجال عدد عىل الناء عدد زيادة .٣

فقد. ملن رسيعا وتعويضا حال

 نعمة من حمرومة معرها طوال عانائ تبىق أن عىل التعدد لملرأة األفضل من . ٤

 الزوجة أن مكا حمرمة، لوسائل اللجوء أو علهيا، اإلنفاق ونعمة األمومة

تريد. من اختيار يف حلقها ممارسة هذا ويف اخييارها، مبحض تقبل الثانية

 اململة املرأة حول املترشقون أثارها اليت األباطيل من القوامة: —ب
 وفهم حلقيقهتا إدراك دون املرأة، كرامة عىل تسلط القوامة أن زمعمه

 ) هحببع حاؤكئلئ #السياع ؤشئ ًالر! > تعاىل: قال معناها.

[.٣٤ ]الناء: < مل٠صله — يثآأسوأ و بعص

 والسيادة، التلط يعين وال املرأة، كرامة ميل ال الرجل قوامة نطاق إن

 يقل ومل الزوجية، حقوق ومراعاة األرسة، عىل املحافظة يعين وإمنا

 الدقيق اللفظ هذا اختيار وإمنا الناء(، عىل سادة )الرجال الكرمي: القرآن

 علهين واملحافظة علهين، بالنفقة القيام وهو بناء، ساميا معىن ليفيد قوامون

 ليكون تؤهله الرجل طبيعة ألن تنظميية؛ مألة فهي البيت، شؤون ورعاية

 املؤولية. حتمل يف مهنا وأجلد املرأة من أقوى فالرجل القمي، هو

 يصلحون أهنم القوامني شأن ومن البيت، مصلحة يف حمصور القوامة فنطاق

 يف إال ووجها طاعة لملرأة فلىي ولذلك ويتسلطون، ييوئن أهنم ال ويعدلون،

اخلالق. معصية يف ملخلوق طاعة فال مبعصية أمرها فإن ،٠ الله أمر ما حدود

٠٠ميرةوالبحو-١

تحريرالمر



 أن واحلقيقة اإلناث، دون بالذكور خاص بأنه افرتوا فقد التعلمي: حق —ج
 عندما الرشيعة نصوص ألن الناء؛ دون الرجال عىل حكرا لىي العمل

 تعاىل: قوله يف مكا والناء، الرجال تمشل فإهنا العمل عىل حتث

 [.٩ ]الزمر: < ؤلوًاأالغب٩وئ.يألدتثوئإئائلبثرئ قزكزيسثوىًاؤيذ<جةو >

 ماجه ابن ]رواه ومملة( )أي مشبم(( كال على فريضة العلم للب )) :٠ وقوله

.األلباني[ وصححه

 الرشيعة يف نصوصا جند ومل واألنىث، الذكر سيل أطلق إذا مسمل فلفظ

 متاما، ذلك من العكس عىل بل الناء، دون الرجال تعمل عىل حتث اإلسالمية
 وهناك باإلسالم، تعاىل الله أكرمها أن منذ العمل عىل اململة املرأة أقبلت فقد

للرجال. أساتذة كن لناء مغرفة مناذج

 الصحابة أاكبر كعمئ اكنت ؤمغ الصديق بنت الصديقة عائشة املؤمنني أم فهذه

 ريض املؤمنني أمهات بقية وكذلك والغرائض، واحلديث، الفقه، والتابعني:
مجيعا. عهنن الله

 العمل تلىق وممن امرأة، سبعني عن احلديث يكتب اكن احلديث أمئة وبعض

 خلاكن، وابن البخاري، واإلمام الشافيع، اإلمام وحمدثات: مدرسات يد عىل

حيان. وابن

 عن االسالمي التاريخ في ابحث

 الالتي العالمات النساء بعضن

 العلم في اسماءهن خلدن

والمعرفة.

 امليراث يف املرأة حق جعل عندما املرأة ظمل اإلسالم أن زمعوا الميراث: - د

 الرشيعة يه الرامحين أرمح رشيعة أن رمغ الرجل، حق من النصف عىل

امليراث. قضية يف املرأة أنصفت اليت الوحيدة

 حاالت هناك أن متاما يدرك االسالمية الرشيعة يف املواريث عمل روس من إن

معه. تتاوى أو الرجل، حتجب أو الرجل، من أكرث املرأة تأخذ كثرية

 وذلك أخهيا، حق من النصف عىل امليراث يف املرأة حق جعل حالة يف أما

 األخت مع الشقيق واألخ االبن ابن مع االبن بنت أو االبن، مع البنت حالة: يف

 فهيا يعىط اليت فقط احلاالت يه فهذه ألب، األخت مع ألب واألخ الشقيقة،

 للتغاوت نتيجة يمت التوزيع أن ويه ظاهرة، حلمكة وذلك األنىث، ضعف الذكر

 أن شك فال رشعا، مهنام لك عىل املغروضة املالية والتاكليف األعباء يف بيهنام

 أكرث فهو مهنا، أوالده وعىل علهيا منفعا زوجته، ملهر باذال زوجا سيصري االبن

 علهيا. وينفق ووجها ويرعاها مهرها تقبض زوجة ستصري اليت أخته من احتياجا

احتياجا. األقل من أكرب حظا احتياجا االكرث فأعىط احلاجة، إىل اإلسالم فلكر

لبحو ا و مبرة

تحريرالمراة



 مصطلح الدرس في ورد

 التغريب، ودعاة المستشرقين

 هذه تطلق ئن عدى

الغرق وما المصطلحات؟

بينهما؟

 دورها القطرية للمراة .١

 شتى في المشرف

 احتفاظها مع المجاالت

 نعددن االسالمية، بهويتها

مهامها. بعضن

 وحترير التغريب دعاة حقد من كبريا نصيبا نالت اليت القضايا من الحجاب! - هـ

 املرأة حتتقر اكنت اليت البدوية ببيئته متأثرا حممدا به جاء نظام بأنه مدعني املرأة

 [.٥ ]الكهف: < ًاا2سآئزهيئأإايوئلوئال +ح هكذ *)ئ> وتستعبدها،

 ' > سبحانه: قال العلمي، اخلالق فرضه مقروض، أمر اإلسالم يف واحلجاب

.[٣١:النور] < ى٦ؤ-بج ^هن^^0

 فالقصد لقضية، يتحول أو هيلع يساوم أن يصح فال اإلسالم، ثوابت من وهو

 الزائغة، األعني من ومحايهتا شأهنا وإعالء املرأة، تكريمت هو احلجاب من

 فزتول والهشوات، اجلنس فريسة اململون يقع ال حىت املريضة؛ والقلوب

التربج. عن ودهت إليه عث إال رشيعة من وما دولهتم،

 أو املرأة، تظمل ليك سبحانه انله يرشعها مل وأحاكمه اإلسالم تعالمي إن

 الظمل من لينتشلها رشعها وإمنا ثانية، درجة إنانة تعرترها أو حركهتا، تقيد

علهيا. ميارس اكن الذي واالستغالل واالستبداد

 من بد فال اإلسالمية، احلضارة وإحياء القوية، األمة بناء إىل العودة أردنا وإذا

 ويه األبطال، الفاحتين تلد اليت باإلميان،دفهي وبناهئا بالعمل، املرأة إحياء
^ا. نبيه وسنة ربه بكتاب ممتساك جيال تنشئ اليت الفاضلة والقدوة املربية

 (ة00ج1ة) محرك في ابحث .٢
 في اإلتسعان حقوق لجنة دور عن

قطر. دولة



العلمية خالصتي
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