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  أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي  قَوْمِيا  لَقا..  
  وَرَزَقَنِيِ مِنْهُ رِزْقَاَ حَسَنَاً ..

  .. وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أِ�ْهَاكُمْ عَنْهُ
  ..إِنْ أُرِيْدُ إِالَّ  اإلِصْالَحَ مَا اسْتَطَعْتُ 

  ..تَوْفِيْقِيْ إِالَّ بِاللَّهِوَمَا 
  عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُ�ِيْبُ 
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 .بإحسان



 - الثابت واملتغري   : بالكتافهرس 
 

7 

 9 : الكتاب مقدمة

 19 ت وشواهد ل األول : تعريفاـالفص

 55 ل الثاني : القراءة املطلوبة يف القرآن الكريمـالفص

 99 ت األخرىاللغاترمجة القرآن الكريم إىل ل الثالث : ـالفص

 149 العمل أحد أهم أسس التقدم يف اإلسالم ل الرابع :ـالفص

  جتديد الفقه اإلسالمي ،ل اخلامس : ـالفص

 215 ودور العقل يف اإلصالح والتجديد                    

 الكتاب : مالحق

 303  .إىل فقٍه جديد جتنا حا(  1) :  امللحق رقم  -

 ت الثوابت واملتغريا(  2) :  امللحق رقم  -

 313 .اإلسالميةيف الشريعة                              

 327 . ت واملغازي قوٌل يف الغزو والغزوا(  3) :  امللحق رقم  -

 335 .ن يف اإلسالم إنسانية اإلنسا(  4) :  امللحق رقم  -

 343 . بينهما( التفسري والتأويل والفرق  5) :  امللحق رقم  -

 351  اذاهبسرتاتيجية التقريب بني املا ( 6) :  امللحق رقم  -

 365 ( اللغة العربية أمام حتديات العوملة  7) :  امللحق رقم  -

 387 يف االدخار واالكتناز( نظرات  8) : امللحق رقم  -

 .واإلتالف واالستهالك واإلنفاق يف اإلسالمار مثواالست                      



     
  

٩

 
 
 




 
 



 

 


 
  
 


 

  
 

  
 

 



     
  

١٠

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 

 

 



 

 







     
  

١١












 
 


 

 
  




 
  

                                                           
 




  



     
  

١٢




 


 

 


 
-  
-  
- 


 

 - 





 
 






     
  

١٣





 

 


 
 



   أفَـال
 القرآنَ أم على قلُوبٍ أقفَالُهَا بَّرُونَيَتد
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وما أرسلناكَ إالَّ رمحةً للعَالَمني  
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   َولقَـد كَرَّمنَـا بَنِـي آدم

لْنَاهُم علـى كَثِـريٍ مِمَّـنْ خَلَقْنَـا  يالوحَمَلْنَاهُم يف البَرِّ والبَحرِ وَرَزَقْنَاهُم مِـنَ الطَّيِّبَـاتِ وَفَضـَّ   تَفضـِ 
»
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   ..  وبدأ خَلقَ اإلِ�سَانِ من طِني  ثُمَّ جعل �َسْلَهُ مِـن

  سُاللَةٍ من مَاءٍ مَهِني 
    َّوَّاهُ و�َفَـخَ فيـه مـن روحِـهِ ثـم  ..سـَ

 
    َواألفئِـدَةَ .. وجَعَل لَكُمُ السَّمْعَ واألَبصَار

  قليالً ما تَشكُرُون
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   ذلك فَضْلُ اهللِ يُؤتِيهِ مَنْ يشاءُ واهللُ واسِعٌ عَلِيم .. 

  دُ هللِ رَبِّ العَالَمِني ..دُ هللِ رَبِّ العَالَمِني ..واحلمواحلم



  الفصل األول
  تعريفات وشواهد من القرآن والسنة
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  َةِ مِنَ اخلَاسِرِينوَمَنْ يَبْتَغِ غريَ اإلسالمِ ديناً فلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهوَ يف اآلخِر   

 
  ُرْعَةً وَمِنْهَاجـاً ولـو شـاءَ اهلل .. لِكُـلٍّ جَعَلْنَـا مِـنْكُمْ شـِ

 لَجَعَلَكُمْ أمَّةً واحدة ..
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  إِيَّاكَ �عبدُ وإِيَّاكَ �ستَعِني   

 




 
 

  َمَا خَلَقْـتُ اجلِـنَّ واإلِ�ْـسَ إِالَّ لِيعبُـدُونو  
 

 






 

                                                           
 




    ُإيَّاكَ �عبدُ وإيَّاكَ �َسـتَعِني
   رَاطَ الـذينَ أ�عمـتَ علـيهم غـريِ  صـِ

    املغضوبِ عليهم وال الضَّالني
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   ٍأذِنَ اهللُ أن تُرفعَ ويُذكرَ فيها امسُـهيف بيوت  
   رُوا يف الةُ فا�تَشـِ يَتِ الصـَّ فإذا قُضـِ

  مــن فضــلِ اهللِ واذكــرُوا اهللَ كثــرياً لعلَّكُــمْ تُفْلِحُــون وابتَغُــوااألرضِ 




 

 




   ْوَّلَت قالَ بل سـَ

  ونــتعانُ على ما تَصِفُــواهللُ املس لكم أ�فسُكُمْ أمراً فصربٌ مجيلٌ 
                                                           

  
  ْبِرْ صَرباً مجيالفاص    واهْجُرْهُمْ هَجْراً مجيال   
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  َّبْرِ والصَّالة ..واستعِينُوا بالص  
 


   ْتَطَعْتُمْ مـن قـوَّة ..وأعِـدُّوا هلـمْ مـا اسـ  


 

 






 
    َإيَّـاك

٥الفاحتــة  �عبــدُ وإيَّــاكَ �ســتَعِني
 

                                                                                                                                           

  ل  اصْفَحِ الصَّفْحَ اجلميف  فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً مجيال  


  
 




   ِالصَّالةَ لذِكرِيإ�ــَّين أ�ا اهللُ ال إلهَ إال أ�ا فاعبُد�ي وأقم    
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    َإيَّـاكَ �عبـدُ وإيَّـاك
  �ستَعِني
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   من بعدِهِمْ مُوسى بآياتنا إىل فِرْعَونَ وملئِهِ فَظَلمُوا هبا فا�ظرْ ثُمَّ بعثنَا
دِين   كيفَ كانَ عاقبةُ املفسـِ







 
 

  أرأيتَ مَنِ اتَّخَذَ إهلَهُ هَوَاهُ أفأ�ـتَ تكـونُ عليـهِ وكـيال     

 ْهُمْ إِالَّ كاأل�عامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيال .. إِن   
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   ُمِـدُّ هـؤالء� كُـال
  من عطاءِ رَبِّكَ وما كانَ عطاءُ ربِّكَ حمظورا وهؤالء 

 
 

 
-  نَّةِ اهلل حتـويال.. فهلْ ينظرُونَ إالَّ سُنَّةَ األوَّلني فلنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اهلل تب   ديالً ولن جتـدَ لِسـُ 

 
-   سُنَّةَ اهللِ يف الَّذِينَ خَلَوا من قبل ولنْ جتدَ لسُنَّةِ اهللِ تبديال   
-    ــذِّبُوا وأوذوا حتــى أتــاهم �صــرُ�ا ــذِّبَتْ رســلٌ مــن قبلــكَ فصــربُوا علــى مــا كُ   ولقــدْ كُ

 اهلل ..وال مُبَدِّلَ لكلماتِ  
-   ًفَأقِمْ وجهكَ للدِّينِ حنيفا طرةَ اهللِ اليت فطرَ الناسَ عليها ال تبديلَ خللقِ اهلل ..ف  
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  ما كانَ إبراهيمُ يهودياً وال �صرا�ياً ولكنْ كانَ حنيفاً مسلماً وما كانَ من املُشرِكِني   

 


   ني لـه الـدِّين وما أُمِرُوا إالَّ ليعبـدوا اهلل مُخلِصـِ
 حنفاء .. 

 
 

١-   وقالُوا كو�وا هُوداً أو �َصَارى هتتدُوا قل بل ملَّةَ إبراهيمَ حنيفاً وما كان من املشركني    
٢-   
٣-   قُلْ صدقَ اهللُ فاتَّبِعُوا مِلَّةَ إبراهيمَ حنيفاً وما كان من املشركني    

٤-   إ�ِّي وجَّهتُ وجهي للذي فطر السمواتِ واألرضَ حنيفاً وما أ�ا من املشركني    

  .   ناً قيماً مِلَّةَ إبراهيمَ حنيفاً وما كانَ من املشركنيقُلْ إ�ين هدا�ي ربِّي إىل صراطٍ مستقيمٍ دي] :  ١٦١[ األنعام  - ٥

٦-   وأن أقِمْ وجهكَ للدين حنيفاً وال تكو�ن منَ املشركني    

٧-   إن إبراهيمَ كان أمَّةً قا�تاً هلل حنيفاً ومل يَكُنْ من املشركني    

٨-   َأنِ اتَّبِعْ ملَّةَ إبراهيمَ حنيفاً وما كانَ من املشركني ثم أوحينا إليك    

٩-   .. حنفاءَ هللِ غريَ مشركنيَ به   
 


 



  
  

٣٠

-   وآيةٌ هلمُ الليلُ �سلخُ منهُ النهارَ فإذا هُمْ مُظْلِمُون   
-   والشمسُ جتري ملُسْتَقَرٍّ هلا ذلكَ تقديرُ العزيزِ العليم   
-   والقمرَ قدَّر�اهُ منازلَ حتى عادَ كالعُرجونِ القديم   
-   ال الشمسُ ينبغي هلا أن تُدْرِكَ القمرَ وال الليلُ سابِقُ النهـارِ وكُـلٌّ يف فَلَـكٍ يسـبحون   

 
 


   بحانَ اهللِ رَبِّ العـرشِ عمَّـا دتَا فسـُ لـو كـانَ فيهمـا آهلـةٌ إال اهلل لفَسـَ

فُون   يَصـِ
 

    أمل تـــرَ إىل
�ـا أحيـي قـالَ أ تُالـذي حاجَّ إبراهيمَ يف ربِّهِ أن آتـاهُ اهللُ املُلْـكَ إذْ قـال إبـراهيمُ رَبِّـي الـذي يُحيـي ويُميـ

 .. رَكَفَـاملغـربِ فَبُهِـتَ الـذي  مِـنَقالَ إبراهيمُ فإنَّ اهللَ يأتي بالشَّمسِ من املشرق فَأْتِ هبـا  تُوأُمي 
 

 


 
-    ِعَمَالنُ سَحْلُوكُمْ أيُّكُمْ ألِيَبْوكانَ عرشُهُ على املاء   
-   عَمَالنُ حْسَلُوكُمْ أيكُمْ ألِيَبْلذي خلقَ املوتَ واحلياةَ ا   

-   َّعَمَالنُ حْسَأيكُمْ أ لُوَكُمْبْلِنَا جعلنا ما عَلَى األرضِ زينةً هلا إ�   
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   اً وقبائِـلَ لِتَعـارَفُوا ..شـعوب وجَعَلْنَـاكُمْكُمْ من ذَكَرٍ وأ�ثى خَلَقْنَايا أيُّهَا النَّاسُ إ�َّا
















 فأمَّـا ..  
 يف األرض .. فَيَمْكُثُالناسَ  يَنْفَعُاءً وأما ما جُفَ الـزَّبدُ فيذهبُ 
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  زينـةُ احليـاةِ  نَاملـالُ والبنـو
ويزيـدَ     ثواباً وخريٌ أمال رَ بِّكَ عِنْدَوالباقياتُ الصاحلاتُ خريٌ الد�يا 

  ثواباً وخريٌ مـردَّا كَرَ بِّ عِنْدَالصاحلاتُ خريٌ  الذين اهتدَوا هُدَى والباقياتُاهللُ  
 

 
 
»


«

   وهُدُوا إىل الطيِّـبِ مـن
  القول


 

 »
«

 
   ُإيَّـاكَ �عبـد  


   َقَدْ أفْلَـحَ املؤمنـون الَتِهِمْيف  هُـمْ نَالـذي عُون صـَ نِ هُـمْ نَوالـذي  خَاشـِ ون اللَّغْـوِ عـَ   مُعْرِضـُ

  مَلُـومِني غـريُإال علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت أميـاهنم فـإهنم   حَافِظُون لِفُرُوجِهِمْ هُمْ نَوالذي  فَاعِلُون للزَّكَاةِ هُمْ نَوالذي
  ونوَعَهْدِهِمْ رَاعُ ألما�َاتِهِمْ هُمْوالذين  ون دُاعَال هُمُ كَفأولئ ذلكِ وراءَابتغى  فَمَنِ 
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 »
«»

« 
 

»«»«
»«»

«»«
»«

»
«  
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  ومــا أوتِيْـتُمْ مِــنَ العِلْـمِ إالَّ قلــيال   
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   وإذا 

ــعُ مــا ألفينــا عليــه آباء�ــا أوَ لَــو كــان آبــاؤهم ال يَعْقِلُــونَ شــيئاً    قيــلَ هلــمْ اتَّبِعُــوا مــا أ�ــزلَ اهللُ قــالُوا بــل �تَّبِ
»  ال يهتدُونو

« 
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   ًيـا أيُّهـا الـذينَ آمنُـوا إذا لقيـتُم فئـة
ن  كثرياً لعلَّكم تُفْلِحُـو كرُوا اهلل ذْفاثبتُوا وا

  َلنـا ذ�ُوبنـا  رْفِـغْبَّنـا ا ومـا كـانَ قـولُهُمْ إال أن قـالوا ر
ر�ا علــى القــومِ  أقــدامَنَاوثَبِّــتْ  أمْرِ�َــاوإســرَافنا يف  الكــافرين   وا�صــُ

   ُاهللُ الـذينَ آمنـوا بـالقولِ يُثــبِّــت
لُّ اهللُ الظـاملنيَ وخِـيف احلياةِ الدُّ�يا ويف اآلالثابِتِ  يشـاء  لُ اهللُ مـا يَفْعَـرةِ ويُضـِ

   اهللُ مـا يشـاءُ ويُثبِـتُ وعنـدهُ أُمُّ يَمْحُـو
  الكتـاب
  مْ أن اهللَ علـى كُـلِّ شـيءٍ قـديرتَعْلَأملْ مِثــْلِهَا ريٍ منها أو بِخَا �َنْسَخْ من آيةٍ أو �ُنْسِهَا �أتِ م   


 
-    ــأنَّ اهللَ مل ــكَ ب ــذل ــكُ يَ ــراً مُغَيِّ ــاةً �ِعْمَ ــوْعلــى  أَ�ْعَمَهَ ــرُوا مــا قَ هِبِأَمٍ حتــى يغيِّ ــِ ..مْ�فُس 

 
-  . إنَّ اهلل ال يغيِّرُ ما بقومٍ حتى يغيِّرُوا ما بأ�فسهم .. . 

 
   ُِظـالَّبِيَّ ومـا أ�ـا لَـدَما يُبَدَّلُ القـول�بيـد  عَلمٍ لِ
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  ةَ اهللِ ال حتصوها ..عْمَ�ِدُّوا تَعُ.. وإن  

    اهلل كفراً .. �ِعْمَةَأمل ترَ إىل الذين بدَّلُوا  
    مَجنُـونوال  بِكَـاهِنٍربِّـكَ  بِنِعْمَـةِفذكِّر فما أ�ـت   

 
   .. أولئكَ الذينَ أ�عمَ اهللُ عليهم من النبيِّـني  
    اهلل ..بِنِعْمَةِ جري يف البحرِ تَالفُلْكَ أمل ترَ أن 
    مْ كُنْـتُذْإ اهللِ عَلَـيْكُمْ�ِعْمَـةَ واذكرُوا

  إخوا�اً بِنِعْمَتِهِ فأصْبَحْتُمْ قُلُوبِكُمْأعداءَ فألَّفَ بني  
   هَـامِنْواأل�عـامَ خلقهَـا فيهـا دِفءٌ ومنـافعُ و 

  تأكلون 
   َّفإن أصابَتْكُمْ مصيبةٌ قال قد أ�عَـمَ اهللُ علـي ..

  معهم شَهِيداأَكُنْ إذْ مل  
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    َقَلِـيال ومَهِّلْهُمْ عْمَةِي النَّأُوْلِوذَرْ�ِي واملكذِّبني   
 

 
  بَما يف السـمواتِ ومـا يف األرضِ  لَكُمْاهللَ سخَّرَ  نَّأمل تَرَوا أ ظـاهرةً  �ِعَمَـهُ عَلَـيْكُمْ غَوَأَسـْ

 وباطنة.. 
    بِنِعْمَـةِ وأمَّـا

»  ربِّك فحـدِّث
«


 
 

   ُحتى يُغَيِّرُوا ما بأ�فُسِهِمْمَا بِقَوْمٍ ال يُغَيِّر  
 

 
   ٍحَيٍّوجعلنَا من املاءِ كُلَّ شيء  

   ًامَوْتِهَـ بَعْـدَبـهِ األرضَ  فَيُحْيِيوينزلُ من السماءِ ماء  

   واألرضَ بعـدَ ذلـكَ دَحَاهَـا  أخـرجَ منهـا
  ماءها ومَرْعَاهَا 
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    لِـكَ�ُهْوإذا أرد�َـا أن 

  عليها القـولُ فـدمَّر�اها تـدمريافَحَقَّ قُوا فيها فَفَسَمُرتَفِيها أَمَرْ�َا قريةً 
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  حتَّى يُغَيِّرُوا ما بأ�فسهم   

 


   ُعن الفحشـاءِ واملنكـرِ  وَيَنْهَىتاءِ ذي القُرْبَى واإلحسانِ وإي بِالْعَدْلِإنَّ اهللَ يأمر
  والبَغي يعظُكُم لعلَّكم تَذَكَّرون 

 



 

    َالْكِتَـابِهُـنَّ أمُّ  مُحْكَمَـاتٌكَ الكتـابَ منـه آيـاتٌ عَلَيْـهوَ الـذي أ�ـزل  
يعلـمُ ومـا  تَأْوِيْلِـهِ وابْتِغَـاءَ الْفِتْنَـةِ ءَابتغـا مِنْهُ تَشَابَهَم زيغٌ فيتَّبِعُونَ ما فأمَّا الذينَ يف قلوهب مُتَشَابِهَاتٍ خَرُوأُ

  ومـا يـذَكَّرُ إال أولـو األلبـابمِـنْ عِنْـدِ رَبِّنَـا يقولـونَ آمنـا بـه كُـلٌّ  الْعِلْـمِوالراسـخونَ يف  إال اهللُ تَأْوِيْلَهُ 
  

   ُابــــالكتعَلَيْكَ وَ الذي أ�زلَ ه   
  .. إنَّ اهللَ ال خيفى عليـه شـيء 
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   ٌتٍهبامُتَشَاوأُخَرُ  بِهُنَّ أُمُّ الكتامُحْكَمَاتٌ منهُ آيات   
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  ْوَ اهللُ هُـ قُـل
تَقَرٍّوَالشَّمْسُ     حَدٌأَ   هلـا ذلـكَ تقـديرُ العزيـزِ العلـيم جترِي لِمُسـْ 

   ْــدَاأل مِنَو�ُفِخَ يف الصُّورِ فإذا هُم لُون  اثِ إىل رهبِمْ جـْ يَنْسـِ
 

 



 



  
  

٤٣

 
 









 

- 
 

-  
-  

 



 
  
   ْوأعْرِضْ عن اجلاهلنيبِالْعُرْفِ خُذِ العفوَ وأمُر  

  ْضُكُمْ بعضـاً ..بَعْ.. وال تَجَسَّسُوا وال يَغْتَب 


    ُغُلِبَتِ الرُّوم  ون  دِ غَلبِهِمْ سيغْلِبُبَعْ مِنْوهُمْ األَرْضِ يف أد�ى
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   يومَ يكونُ الناسُ كالفَراشِ املبثُوث ِاملنفُـوش وتكونُ اجلِبَالُ كالعِهْن  



  قُلْ هَلْ يستوي الذينَ يعلمونَ والذينَ ال يعلمـون  
   ُاحلـاكمنيبِأَحْكَمِ أليسَ اهلل  

   إنَّ األبرارَ لفي �عيم وإنَّ الفُجَّارَ لفي جحـيم  
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»

«



  َملُهتـدُون  وإ�َّا إن شاءَ اهلل نَا عَلَيْتَشَابَهَ .. إنَّ البقر
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  الـذينَ جعلُـوا القـرآنَ عضـني  
 

 
  








 




   ٌنَأنَّ اهللَ بـريء رِكِيْنَ وَرَسـُ  مـِ ولُه  ..الْمُشـْ
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  ِخُونَ يف العِلْـم   والرَّاسـِ 



 




 
 


 


 

 
 




   َقْرَبَ مِنْربي أَنْ يَهْدِيَنِ وَقُلْ عَسَى�هذا رَشَدا ألِ   
 

 
   ْن أَلَمْ �َجْعَلْ لَهُ عَيْنَي وَلِسَا�َاً وَشَفَتَيْن   ُالنَّجـدَينوَهَدَيْنَاه  
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   ٌهْخـري نْ أَ  لْـفِ شـَ   رمـِ


 

     وِسُ الـذي دُورِ يف يُوَسـْ صـُ
رِ  القلوبُ اليت يف الصدوتَعْمَى .. ولكن  سِ  النَّا


  

 


  
   

 



  
 

 
 

 
  

 



––
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    ِه لِمَا بَيْنَ يَدَيـْ




 
  ةِ  التورا مِنَيديَّ مُصَدِّقاً ملا بنيَ و 
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  ُتأوِيلَهُ إالَّ اهلل وما يَعْلَم

 
 

 

   ُفأمَّا من ثقلت موازينُه  فهو يف عيشةٍ راضية  ُوأمَّا من خفَّتْ موازينُـه فأمُّـهُ هاويـة  

–
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 -   ٌــــر ــــودُ عُزَي ــــتِ اليه ــــوهلم  وقال ــــك ق ــــنُ اهللِ ذل ارَى املســــيحُ اب ــــتِ النَّصــــَ ــــنُ اهللِ وقال   اب
    بأفواههم .. اآلية

 -    ْيْحَ  أربابـــاً مــن دونِ اهللِوَرُهْبَــا�َهُمْ اتَّخــذُوا أحبـــارَهُم ابــنَ مـــريمَ ومــا أُمِـــرُوا إالَّ وَ املَســـِ
    ليعبُدُواإهلاً واحداً .. اآلية

 -   يريدونَ أن يُطْفِئُوا �ُورَ اهللِ بأفواهِهِمْ .. اآلية    

 


   ِهُور   إنَّ عِـدَّةَ الشـُّ
  حُرُم ذلكَ الدِّينُ القيِّمأَرْبَعَةٌ قَ السَّمَواتِ واألرضَ منها خَلَاً يف كتابِ اهللِ يومَ شَهْرَرَ عَشَعندَ اهللِ اثنا  
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   َّفَّـةًوقاتِلُوا املشركنيَ كافـةً كمـا يقـاتلو�كم كاأَ�ْفُسَكُمْ فال تَظْلِمُوا فِيهِن 
  واعلَمُوا أنَّ اهللَ مع املتَّقِني


 

  
 -    ْنْ خلقنا ..مَ أَمْأهُمْ أشدُّ خلقاً فَاسْتَفْتِهِم  

 -    لِ العاملون .. عمَفَلْيَملثلِ هذا  

 -   كانَ عاقِبَةُ املُكَذِّبِني .فَ فا�ظرْ كي .  

 


 
 


  ْيَخْــشَوَل  

سديداً  الذينَ لو تَرَكوا من خَلْفِهِمْ ذُرِّيةً ضِعَافاً خافُوا عليهم فليَّتقوا اهلل وليقولوا قوالً  

*  *  * 



  الثا�يالفصل 
  القراءة املطلوبة يف القرآن الكريم
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-    َالشيطانِ الرجيم مِنَباهللِ فَاسْتَعِذْ فإذا قرأتَ القرآن    

-    ُلهُ وأ�صِتُوا لعلَّكم ترمحونفَاسْتَمِعُوا وإذا قُرِئَ القرآن    

-   .. سنُقْرِئُكَ فال تَنْسَى   

 -    َحجاباً مستورا باآلخرة وبنيَ الذينَ ال يُؤمنُونَ نَا بَيْنكَ جَعَلْوإذا قرأتَ القرآن   

-    َيَسْجُدُونالقرآن ال عَلَيْهِمُ وإذا قُرِئ    

-    وقرآ�ه جَمْعَهُ إنَّ علينا  فإذا قرأ�اه فاتَّبِع قرآ�ه   
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   ِم إقـرأ   عَلَـقٍ مِـنْ اإل�سـانَخَلَـقَ   خَلَـقَربِّـكَ الـذي إِقْـرَأْ بِاسـْ

  علَّمَ اإل�سانَ ما مل يعلم  بِالْقَلَمِالذي علَّم   األَكْرَمٍوربُّكَ  
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  خَلَقَمِ ربِّكَ الذي سْبا إقرأ   
 







 





  إقرأ باسمِ ربِّكَ الذي خلـق  
    عَلَّمَ اإل�سانَ مـا مل يَعْلَـم
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  َلُكَ أهلُ الكتابِ أن تُنَزِّلَ عليهم كتابـاً يَسْأ

ى فَقَـد ْسـَ  السَّمَاءِ مِنَ  ..رَةًجَهْـفقـالوا أر�ـا اهللَ  كَلـذَ مِـنْأَكْبَـرَ ألوا مُوسـَ
   ًبـنيٌسِحْرٌ مُالذينَ كفروا إنْ هذا إال لَقَالَ  بِأَيْدِيْهِمْيف قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ ولو �زَّلنا عليكَ كتابا   


 



  
 

  ْابَ رْتَـإذاً ال بِيَمِيْنِـكَطُّـهُ تَخُوال مِـنْ كِتَـابٍ هِ قَبْلِـ ومـا كُنْـتَ تَتْلُـو مِـن
  املُبْطِلُـونَ
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  ُلْنَا ر الً وَلَقَـدْ أَرْسـَ سـُ

ــنْهُمْ  مِــنْ نَا قَبْلِــكَ مِ ــمَــنْ قَصَصــْ ــنْ لَــمْ �َقْكَ عَلَيْ ــنْهُمْ مَ صْ وَمِ    إالَّ بآيــةٍ أَنْ يــأتِيَســولٍ لِرَ نَومــا كــاعَلَيْــكَ صــُ
    بإذنِ اهلل ..
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  هِ ومَــنْ ضَــ مَـنِ اهْتَــدَى فَإِ�َّمَــا يَهْتَــ لُّ عليهـا وال تَــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ دِي لِنَفْسـِ ومــا كُنَّــا أُخْــرَى لَّ فإمنــا يَضــِ
    معذِّبنيَ حتى �بعثَ رسوال

 
 

 



 

 



 

 


 
  

                                                           
 »«
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   ُعينـني أَلَمْ �َجْعَـلْ لَـه 
  وشَفَتَنيوَلِسَا�َاً  
  ُواسْجُدْ واقْتَرِب كالَّ ال تُطِعْه  

  يْنَا أَوْ أَخْطَأْ�َـا إِنْ�ا ذْبَّنا ال تُؤاخِـر   �َسـِ
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 .. َّعَـذَابَ وَوَقَا�َـا اهللُ علينـا فَمَـن

مُو م  السـَّ
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- 
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 - 
  تَعِذْ بـاهللِ مـن الشـيطانِ الـرجيإذا قـرأتَ فـ م  القـرآنَ فاسـْ
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  مـا لَهُـمْ ف
  يَسْجُدُونوإذا قُرِئَ عليهم  القرآنُ ال  ال يُؤمنون  

- 
 

  
 - 

 
 - 





» 

«
»

«
 

 - 







  
  

٦٩


 

- 
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 - 
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   ُتَمِعُوا وإذا قُـرِئَ القـرآن تُوا لعلَّكـم لـه وأ�فَاسـْ صـِ

»  تُرْحَمون
«










 
 




 
 

   وإذا تُتْلَى عليـهِ آياتُنَـا وَلَّـى
وإذا تُتْلَى علـيهم آياتُنَـا قـالوا قـد مسعنـا لـو    .. هَامُسْتَكْبِرَاً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْ
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إذا تُتْلَـى علـيهم آيـاتُ الـرَّحْمَنِ    �شاءُ لقلنَا مثلَ هذا ..
ا  خَرُّوا سُجَّداً وبكي


   ُالذين آتيناهمُ الكتاب يتلو�َـه
 حقَّ تالوته أولئكَ يؤمنونَ به .. 

 
 




»«»
« 

 


  إذا قُـرِئَ القـرآنُ و
ن  رمحولعلَّكم تُ فَاسْتَمِعُوا له وَأَ�ْصِتُوا


  ِعليهِ صـربامَا لَمْ تَسْتَطِعْ تأويلِ سَأُ�َبِّئُكَ ب  

   َتأويلُ ما مل تَسْطِعْ عليهِ صـرباذَلِك  
   تَطَاعُوا ومـا يَظْهَـرُوهُ أن فمـا اسْــطَاعُوا ا  لـه �َقْبـاسـْ 
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   ْقُـل
قُلْ موتـوا بغـيظِكُمْ إنَّ     النَّارأَصْحَابِ متتَّعْ بِكُفْرِكَ قليالً إ�َّكَ من 
دور   اهللَ عليمٌ بذاتِ الصـُّ
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  ــهُ أبــاً ــــُّيــا أي ــزُ إنَّ ل يْخَها العزي ــدَ�َا اً كبــرياً فَخُــذْ شــَ ــرَاكَ مــنَ أَحَ ــا �َ ــهُ إ�َّ   مكا�َ

  قال معاذَ اهللِ أن �أخذَ إالَّ من وجدْ�َا متاعنا عنده إ�َّا إذن لظَـالِمون املُحْسِنِني 



 

 



  يب   مَنْ كانَ يُريدُ حَـرْثَ الـدُّ�يا �ؤتِـهِ مِنْهَـا ومالَـهُ يف اآلخِـرَةِ مـن �َصـِ

  َما �َشاء لِمَنْ �ُريدمَنْ كانَ يُريدُ العاجِلَة عَجَّلْنَا له فيها و  








 
 -   ِآتنا يف الدُّ�يا وما لهُ يف اآلخرةِ من خَالَقربَّنا نَ الناسِ من يقولُ فَم   
-   إنَّ هؤالءِ يُحِبُّونَ العاجلةَ ويذرونَ وراءَهُمْ يوماً ثقيال   
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   ُيـا أيُّهَـا النَّـاس

عُوباً وَجعَلْنَاكُمْ وأ�ثى ذَكَرٍ  مِنْإ�َّا خلقناكمْ  أتقـاكم إنَّ اهللَ علـيمٌ  إنَّ أكـرمكم عنـدَ اهللِلِتَعَـارَفُوا وقبائـلَ شـُ
  خبري 

 
 


 

 











 


  لُ اهللِ إليكُمْ مجيعاً  يا أَيهَا النَّاسُ إ�ِّي رسو
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*  *  *  
   ..نِيْن رِ املُحْسـِ  اهللُ وَجِلَـتْ قلـوهبم .. الـذين إذا ذُكِـرَ  وَبَشـِّ 


   إمنـا خيشـى اهللَ مـن

 عبادهِ العلمـاءُ ..
   ُتَمِعُوا وإذا قُــرِئَ القــرآن تُوا لعلَّكــم فَاســْ   لــهُ وأ�صــِ

  تُرْحَمُون 
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    مَّاً  لَـمْوالَّـذِينَ إذا ذُكِّـرُوا بآيـاتِ ربِّهـم   وَعُمْيَا�َـايَخِـرُّوا عليهـا صـُ 
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   خَّرَ اهللُ الذي   الْبَحْـرَلكـمُ سـَ
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  يْنالقرآنَ جَعَلُوا لذينَ ل   أَجْمَعِـنيٍفَوَربِّـكَ لنسـألنَّهُمْ   عِضـِ 
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٨٤

-   تَعْمَلُـونوما خَلَقَكُمْ اهللُ و  
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  ةًكافَّنيَ وقَاتِلُوا املشرك     كمـا

  كافَّةًيُقاتِلو�كمْ  
 - 
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  تُمُ و أ االَمَسـْ ءَ  النِّسـَ 
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«  ى  ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخر  
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  م  مهِ ليُبَـيِّنَ هلـبِلِسَانِ قَوْإالَّ  نْ رَسُولٍمِما أرْسَلنَا و
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   َيَتْلُوْ�َـهُ حَـقَّ الـذينَ آتينـاهُمُ الكتَـاب
 وَتِهِ ..تِالَ
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   عُنُقِـكَإىل تَجْعَـلْ يَـدَكَ مَغْلُولَـةً وال  

    الْبَسْطِ فَتَقْعُ�َدَ مَلُومَاً مَحْسُورَاكُلَّ تَبْسُطْهَا وال 
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  و المستُمُ النِّسَاءَأ  


 

  
  

»«






 

                                                           
 


  



  
  

٩٣

 


 
-   الكتابَ فاخْتُلِفَ فيه ..آتَيْنَا مُوْسَى لقدْ و  
-   اخْتَلَفُـوا  نِولكـ البيِّنَاتُ جَاءتْهُمُما مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ .. ولو شاء اهللُ ما اقتتلَ الذين

 .. كَفَرَمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ آمنَ فَمِنْهُمْ  
-   ..ْا  كثرياخْتِالَفَاً فيه  لَوَجَدُواغريِ اهلل مِنْ عِنْدِ كان  وَلَو 
 -   واختالفِ ألسنتكُمْ وألوا�ِكُمْ .. السمواتِ واألرضِخَلْقُ من آياتهِ و  
 -    َم  ذابِ يومٍ أليفويلٌ للذين ظلمُوا من عمِنْ بَيْنِهِمْ األحزابُ فَاخْتَلَف 
-   فِتْنَةٌليحذَرِ الذينَ خيالفونَ عن أمرِهِ أن تصيبهم ف  .. 

 »«
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  مَفَاتِحَـهُ مَـا إِنَّ مـن الكنُـوزِ وآتَيْنَـاهُ موسى فبغَـى علـيهمْ قَوْمِ  مِنْارونَ كانَ نَّ قإ
. القُوَّة .أُوْلِي بالعُصْبَةِ لَــتَــنُوءُ 


 

 


 
 







 


 
                                                           

 
  عـونُ يـا هامـانُ إبـنِ يلقـالَ فرو 

ب  صرحاً لعلِّي أبلُغُ األسـبا
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   ُلُّ امرِئٍ مبا كَسَبَ رهنيك  

   َّورَالـهُ يـومَ القِيامـةِ كتابـاً وَ�ُخْرِجُ انٍ ألزمنَاهُ طائِرَهُ يف عنقه إ�سوَكُل   يَلْقَـاهُ مَنْشـُ
يبَاً عليكَاليومَ بِنَفْسِكَ كفى كِتَابَكَ إقرأ  مـن اهتـدى فإمنـا يهتـدي لنفسـه ومـن ضـلَّ فإمنـا   حَسـِ

ى .. يَضِلُّ عليها وال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخرَ
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  الثالثالفصل 
  ترمجة القرآن الكريم إىل اللغات األخرى
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   ُيا أيُّهَا الناس
 ..كُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاإ�َّا خلقناكُمْ من ذَكَرٍ وأ�ثى  
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Clogny












 

 
ConfessorMaracci
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Maracci








 

 


 
 










                                                           
 




  



  
  

١٠٨

Maracci



  نَّ الـذينَ يكتمـونَ مـا أ�زلنـا مـن إ

 مــا بيَّنــاهُ للنــاس يف الكتــاب أولئــك يلعــنهم اهلل ..مِــنْ بَعْــدِ ات واهلــدى البيِّنَــ 
  

 











                                                           
 







 
  ، اعتربها من ح ل ل والصحيح من ح ل ي . ٢١لفظة ( وُحلُّوا ) يف سورة اإلنسان اآلية  -١
  . ل ل ك والصحيح من أ ه ، اعتربها من ه ٤٠لفظة ( وأهلك ) يف هود  -٢
  = . ، اعتربها من س ق ي والصحيح من س و ق ٤٢لفظة ( ساق ) يف القلم  -٣
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Maracci














 
                                                                                                                                           

ن املستشــرق يبقــى غريبــاً عــن اللســان العــريب عمومــاً واملعــىن =  وهــذا مــا أشــر إليــه يف ســ�ور الســابقة 
  . القرآين خصوصاً 
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   ٌريوهوَ السَّميعُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء   البَصـِ



  
  

١٢٥

The One
 

 
Supreme and Irresistible

The Almighty
The AlmightyAbsolute

Supreme Irresistible
Omnipotent

 
 

Irresistible
watchingSupreme

Omnipotent 
  

 
                                                           

  
 


 

) أشـر  بدون نص عريب دار بنغوان ( ، ١٩٧٤، ال�بعة الرابعة  د. داوو  . ج ) ترمجة وشرح ن القرآن ( -٢
  . ) ن إليها حبرف (

.  ه١٤١٦.  م١٩٩٦، ال�بعــة األوىل  ) للشــيخ عــز الــدين احلايــك ترمجــة تقريبيــة ملعــاين القــرآن الكــرمي ( -٣
  . ) ك أشر إليها حبرف ( ) مع نص عريب دار الفكر بدمشق (



  
  

١٢٦

 
  

  يِّبٍ أ مَاءِ و كَصـَ  .. وَبَـرْقٌفيـهِ ظُلُمـاتٌ ورعـدٌ  مِـنَ السـَّ
  ِالسَّمَاءو�وما بَنَاهَا   

Skyheaven
heavens

skies
The World on High

Firmament
sky
heaven
heavens
sky
heaven

heavens 
 


 

-    ًيِّقاً حَرَجــا دْرَهُ ضــَ لَّهُ يَجْعَــلْ صــَ عَدُ يف كأمنــاوَمَــنْ يُــرِدْ أَنْ يُضــِ مَاءِيَصــَّ  ..  الســَّ 
 

 -   ِاستغفروا ربَّكم ثم تُوبوا إليه يُرْسِلِ السَّمَاءَ عليكم مدرارا .. ويا قوم  
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skyskiesheaven















 











  علَّمَ آدمَ األمساءَ كُلَّهاو  
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ablution 

ablution






 




 
 


 . . ْى أَو فَرٍ وَإِنْ كُنْـتُمْ مَرْضـَ الغـائِط أو المَسـتُمُ  مِـنَمِـنْكُمْ اءَ أحـدٌ جَـ أَوْ علـى سـَ

 طيباً ..عِيْدَاً صَماءً فتيمَّمُوا تَجِدُوا فَلَمْ النِّساءَ 



 








  
  

١٢٩





   ْزَكِّيْهِمْ هبـا ..اهلِمْ صـدقةً تُطَهِّـرُهُمْ وتُـمْـوَأ مِـنْخُذ 




 
Regular Charity

Charity
 
Zakat


ZakatCharity

poor due money 


alms-tax
alms
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revelation
inspiration







  وعلَّـمَ آدمَ األمسـاءَ كُلَّهـا  



                                                           

 
 





 

 
 



  
  

١٣١

                                                                                                                                           


 



 

 








 
 




  بَ رَهِـني  لُّ كُـ امْـرِئٍ بِمَـا كَسـَ
 

 





    َيَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى  ناً لعلَّه لهُ قوالً ليِّفَقُوْال



 

 




  
  

١٣٢

                                                                                                                                           



  ٌأٍ فتبيَّنُوا ..ـبنب يا أيَّها الذين آمنوا إنْ جاءكُمْ فاسق 

  ..  ْفَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْـبِ إِنْ تَحْمِـلْ عَلَيْـهِ يَلْهَـثْ أَوْ تَتْرُكْـهُ يَلْهَـث 

  ُّمُسَمَّى فَـاكْتُبُوهإىل أجلٍ تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ها الذين آمنوا إذا يا أي..    َإذا جـاء
 فسبِّح حبمدِ ربِّكَ ..  أَفْوَاجَاًيف دينِ اهلل النَّاسَ يَدْخُلُونَ ورأيتَ  �صرُ اهللِ والفتح 
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synonymy
  َنَةٌ وال  القَيُّومُاحليُّ  اهللُ ال إلهَ إال هُو لـهُ مـا �َـوْمٌ ال تأخـذُهُ سـِ

بشـيءٍ يُحِيْطُـونَ   والخَلْفَهُمْ وما بنيَ أَيْدِيْهِمْ ما يَعْلَمُ إال بإذ�هِ يَشْفَعُ عِنْدَهُ يف السمواتِ وما يف األرض مَنْ ذَا الذي 
  حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِـيمُيؤُدُهُ إال مبا شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السمواتِ واألرضَ وال عِلْمِهِ من 
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١٣٤

                                                                                                                                           



 

 






to be 

to haveto doHe is a manI have a 

bookAuxiliaryI have 

eatenHe is coming





 .. ٌوإِنَّ الساعةَ آلتيـة .. 
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  :   َّللعـالَمنيرَحْمَـةً وما أرسـلناكَ إال  
   اهللِ إليكُمْ مجيعاًرَسُولُ قُلْ يا أيُّها الناسُ إ�ي  
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if


and

  ُإال اهللُ تَأْوِيْلَـهُ .. ومـا يعلـم
 يقولونَ آمنا به ..العِلْمِ والراسخونَ يف 







 






 

  


 



  
  

١٣٩




interpretation
translation








rain

 
 

 
 




  َئْتُمْثَكُمْ أ�َّـى فَأْتُوا حَـرْحَرْثٌ لَكُمْ اؤُكُمْ �ِس   .. شـِ 


   ئْتُمْكُمْ أ�َّـى حَـرْثَفأتوا   شـِ
 


 



  
  

١٤٠

 
 




 
 

 
 


 

 
 
   ــيَّنَ وكلُــوا واشــربُوا حتــى ــيْطُ لكــمُ يَتَبَ ــيْطَ األبــيَضُ مــن اخلَ  األســودِ مــن الفجــر ..اخلَ 

   اجلنَّة حتـى يَلِـجَ اجلَمَـلُ يف يَدْخُلُونَ وال
  سَمِّ اخلِيَـاط




 


   با ..أَيْدِيَهُمَا والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقطعوا   جزاءً مبا كَسـَ
 



  
  

١٤١











   َــوق ــدُ اهللِ ف ــدِيْهِمْي   أَيْ

   ِفمنْ تابَ من بعـد
ــ ــهِ اهللَ هِ وأصــلحَ فــإنَّ ظُلمِ ــوبُ عَلَيْ   إنَّ اهللَ غفــورٌ رحــيمٌيَتُ




 


 
 -    ُاهللِ إنَّ اهللَ واسعٌ عليموَجْهُ فأينما تولُّوا فثمَّ والْمَغْرِبُ وهللِ املشرق  
-   ُعَيْنِيعلى وَلِتُصْنَعَ  حمبَّةً منِّيعَلَيْكَ .. وألقيت   
 -   .. ّقال يا إبليسُ ما منعكَ أن تسجدَ ملا خلقتُ بيدي  
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 َرسـوال�َبْعَثَ حتى  .. وما كُنَّا مُعَذِّبِني  
   لَهُمْبِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ إال أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وما ..  

 








 
 





 

 
ring of prophets





  
  

١٤٤











 

 
   ِيَلتقيـانمَرَجَ البحرين  
  الشجرةَ امللعو�ةَ يف القـرآن  


  َنْ تَذْبَحُوا بَقَـرَةًإنَّ اهللَ يأمُرُكُمْ أ  




 
 





 



  
  

١٤٥


 

 






 

 
   ــا ــا أيُّهــا النــاس إ� ــىخَلَقْي ــرٍ وَأُ�ْثَ ــنْ ذَكَ ــاكُمْ مِ   نَ

   ُما اكْتَسَبَتْوَعَلَيْهَا هلا ما كَسَبَتْ وُسْعَهَا إال �َفْسَاً ال يُكَلِّفُ اهلل  
  اخـتالفُ ومـن آياتـهِ خلـقُ السـمواتِ واألرضِ و

جَعَلْنَـاكُمْ و   وألـوا�كُمْ ..أَلْسِنَتِكُمْ 
  شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

   على الربِّ والتَّقوَىوَتَعَاوَ�ُوا  
   اء  الكتابِ تَعَالَوا إىل كلمةٍ سوأَهْلَ قُلْ يا

  ال إكـرَاهَ يف الـدِّين     ُّكُـل
ـــني بَ رَهِ ـــن    امـــرئٍ مبـــا كَســـَ ـــيَ دي ـــنُكُمْ وَلِ ـــمْ دي    لكُ

   ُّرَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمنْ شاءَ فَلْيَكْفُر .. مِنْوَقُلِ احلَق  
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  بحا�َكَ فقِنَـا عـذَابَ النـار   رَبَّنَـا مـا خَلَقْـتَ هـذا بـاطالً سـُ
   ُب انُ أَيَحْسـَ دَ أَنْاإلِ�ْسـَ ى  يُتْـرَكَ سـُ 

   نُ عَمَـالًأيُّكُـمْ لِيَبْلُـوَكُمْ املـوتَ واحليـاةَ خَلَـقَ الـذي   أَحْسـَ 
 

 
 

 - 


 - 


 
 - 


  دَتِ األر   ضُولوال دفعُ اهللِ النَّاسَ بعضَهُمْ ببعضٍ لَفَسـَ 
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*  *  *  





  الرابعالفصل 
  العمل أحد أهم أسس التقدم يف اإلسالم
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١٥٣

 -    ْإالَّ ما سعى لَيْسَ لإلِ�ْسَانِ وأن  سوف يُرَى سَعْيَهُ وأن ُزَاهُ اجلـزاءَ األوفـىجْثم ي   
 

 -    ْمثقالَ ذرَّةٍ خرياً يره يَعْمَلْ فمَن ْمثقالَ ذرَّةٍ شرَّاً يرهيَعْمَلْ  وَمَن   
  

 
-    ٍّونمُيُظْلوهُمْ ال  أعمالَهُمْ وَلَنُوَفِّيَنَّهُمْ عَمِلُواجاتٌ مما دَرَولكُل   
-    ٍّجاتٌ مما عملوا وما ربُّكَ بغافلٍ عما يعملوندَرَولكُل   

 








 
  

 
 




 
                                                           

 in Industry, part 2 HealthDonald Hunter  
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   َذلـك
ــدىً للمتقــني  ــبَ فيــهِ هُ ــذينَ يُؤمنــونَ بالغيــبِ و الكتــابُ ال ري الةَ يُال ــاهُمْقيمــونَ الصــَّ ــا رَزَقْنَ    وَمِمَّ

  يُنْفِقُون
 



  
  

١٥٥

-     ٍومَ تُجْزَونَ ما كنتمْ تَعْمَلُونإىل كتابِهَا اليتُدْعَى كُلُّ أمة   
-    ُّرَهِينَة  كَسَبتْ�فسٍ مبا كُل  
 -    من ذكرٍ أو أ�ثى مِنْكُمْ لَ عاملٍ عَمَأُضِيْعُ ال  أ�يفاستجابَ هلم ربُّهم.. 
-    واملُؤمِنُونولُهُ وَرَسُ عَمَلَكُماهللُ فَسَيَرَى وقُلِ اعملوا ..  
 -   َخرياً يره  ةٍرَّذَمثقالَ يَعْمَلْ نْ فَم  ْمثقالَ ذرَّةٍ شراً يرهوَمَنْ يَعْمَل   

 


 


 
 -   ْحياةً طيبة  يَنَّهُـفلَنُحْيمؤمنٌ أُ�ْثَى وَهُوَ أو مِنْ ذَكَرٍ صاحلاً  عَمِلَ مَن ..   
-   .. َ�َوال هُـمْ حيز�ـونعَلَـيْهِمْ خَـوْفٌ صـاحلاً فـال وَعَمِـلَ بـاهللِ واليـومِ اآلخـرِ  مَنْ آمَـن   

 
-    احلُسْنَى .. آمنَ وعَمِلَ صاحلاً فلَهُ جزاءُ مَنْوأمَّا   
-   ْأساءَ فعليها ثُمَّ إىل ربِّكُم تُرجعونوَمَنْ سهِ فَلِنَفْعَمِلَ صاحلاً  مَن   
-    ُوَ أهدى سبيالهُ بِمَنْقُل كُلٌّ يعملُ على شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أعلم   

 



 



  
  

١٥٦

-    ُــأمر ــى، وينهــى حْاإلوبالعــدْلِ إنَّ اهللَ ي ــاءِ ذي القُربَ ــنِســانِ وإيت الفحشــاءِ واملنكــرِ  عَ
  والبغي يعظكمْ لعلَّكم تذكَّرون 

-    ْإنَّ اهللَ ال يأمرُ بالفحشاءِ أتقولونَ على اهللِ ما ال تعلمُونقُل   
-    هُوَوما أُمِرُوا إالَّ ليعبُدُوا إهلاً واحداً ال إله إال ..  

 


 
 -    َكا�ُوا مهتدين ى فما رَبِحَتْ جتارَتُهُمْ ومااشْتَرَوْا الضَّالَلَةَ بِالْهُدَأولئِكَ الذين  
 -    ْأليممِنْ عَذَابٍ يا أيها الذينَ آمنوا هَلْ أدُلُّكُمْ على جتارةٍ تُنجيكُم   
-    ا�فضُّوا إليها وتركوكَ قائماً قُـلْ مـا عِنْـدَ اهللِ خـريٌ مـن اللَّهْـوِ ومـن لَهْوَاً وإذا رأَوا جتارةً أو

  الرَّازقنيالتجارة واهللُ خريُ  
-    ِقُرَيْشٍإلِيالف   الشتاءِ والصَّيفرِحْلَةَ إيالفهم   

 





 
-   تَحْرُثُونأفرأَيتُمْ ما   ْحننُ الزَّارِعون مْأتَزْرَعُو�َهُ أأ�تُم   
 -    َاتٍالذي أ�شـأَ جنَّـاتٍ وَهُو اتٍ وَغَيْـرِ مَعْرُوشـَ  والنخـلَ والـزرعَ خمتلفـاً أُكلُـه .. مَعْرُوشـَ 
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 -    ًمَاءِ مـــــاء  .. لَكُـــــمْرزقـــــاً مِـــــنَ الثَّمَـــــرَاتِ فَـــــأَخْرَجَ بِـــــهِ وأ�ـــــزلَ مـــــن الســـــَّ 
 

 -    َتُسِيْمُونشجرٌ فيه وَمِنْهُ رابٌ شَ مِنْهُ لَكُمْالسَّمَاءِ ماءً  مِنَهُوَ الذي أ�زل   ْبـهِ يُنْبِـتُ لَكُـم
 كُلِّ الثَّمرات .. وَمِنْ واألعنابَ والنَّخِيلَ والزَّيتونَ الزَّرْعَ 

 



 

 
  

-    شديدٌ ومنافعُ للنَّاس ..بَأْسٌ احلديدَ فيهِ وَأَ�ْزَلْنَا  
 -   ا�ْفُخُواآتُو�ِي زُبُرَ احلديدِ حتى إذا ساوى بنيَ الصَّدفِني قال ء ..  

  
-   َأُفْرِغْ عليهِ قِطْرا آتُو�يء.. قال   
-   ُنَ القِطْر ..عَيْ.. وأَسَلْنَا له  

  
-   مِثْلُهُزَبَدٌ  مَتَاعٍأو  حِلْيَةٍ ابْتِغَاءَعليه يف النارِ يُوْقِدُونَ مما و ..  
-   َجَسَدَا عِجْالً حِلِيِّهِمْ مِنْقومُ موسى  واتَّخذ..  

  
-   وألنَّا لهُ احلديد .. .. أنِ اعمَلْ سابغاتٍ وقدِّر يف السَّرْد  



  
  

١٥٨

-   .. ْوعلَّمناهُ صنعةَ لبوسٍ لكمْ لِتُحْصِنَكُمْ من بأسِكُم  
  

 -   َاجلَنَّةوَرَقِ عَلَيْهِمَا مِنْ بَدتْ هلما سوآتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ فأكال منها ف .. 
-   .. إىل حنيوَمَتَاعَاً أثاثاً وَأَشْعَارِهَا وأوبَارِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا   

  
 -   .. ْوجعلَ لكمْ من جلودِ األ�عامِ بيوتاً تَسْتَخِفُّو�َهَا يومَ ظَعْنِكُمْ ويومَ إقامَتِكُم 

  
 -    ِوتَنْحِتُونَ اجلبالَ بيوتا ..قٌصُوراً ولِهَا سُهُتَتَّخِذُونَ مِنْ وبوَّأكُمْ يف األرض  
 -    تَعْبَثُونأتبنُونَ بكل ريعٍ آية   َختلدونلَعَلَّكُمْ وَتَتَّخِذُونَ مَصَا�ِع   

  
-   ولَهُ اجلَوارِ املنشآت يف البحرِ كاألعالم   
-    َمن فضله ..لِتَبْتَغُوا اخِرَ فِيْهِ مَوَوترَى الفُلْك  

  
 -    مْ ورِمَاحُكُمْ ..يْكُأيدتَنَالُهُ  الصَّيْدِ مِنَاهلل بشيءٍ لِيَبْلُوَكُمْ يا أيُّهَا الذينَ آمنوا 
-    َّمَتَاعَاً لَكُمْ وَللسَّيَّارَةِرِ وطعامُهُ حْالبلَكُمْ صَيْدُ أُحِل ..  

  
 -    َــون ــنْلــهُ مــا يشــاءُ يَعْمَلُ ــانٍ كــاجلوابِ وقــدورٍ راســياتٍ اعملــوا  مِ   حماريــبَ ومتاثيــلَ وجِفَ

 آلَ داوود شكرا .. 
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-  
-   
-   
-   
 - 

  
، ورجـاله  ، يكـون رأسـه أبـداً ممـا يلـي السـماء إىل فـوق وضع يقـف فيـه اإلنسـان مـن سـطح األرضكل م -

، فهو يرى دائماً نصف قبة السماء ويسرت عنه النصف اآلخـر  أبداً تكون مما يلي مركز األرض إىل أسفل
  حدبة األرض ..

  درجة .. ٣٦٠قال حممد بن أمحد اخلوارزمي ينقسم حميط األرض إىل  -
، فــإذا قســمنا النــاتج علــى  ينــتج طــول حمــيط األرض ٣٦٠نا مســافة الدرجــة الواحــدة وضــربناه يف إذا قســ -

  عرفنا قطر األرض ومساحتها .. ٣٫٧
، إال أن ينــدهش وهــو جيــدها شــائعًة يف  وال يســع املتأمــل يف هــذه املعــارف الفلكيــة الدقيقــة الســابقة لعصــرها

وعــن  ، يطهــا وقطرهــا ومركزهــا وجاذبيتهــا وخطــوط طوهلــا وعرضــها، تتحــدث عــن كرويــة األرض وحم كتــب علمــاء املســلمني
 -  ١٤٨٠فردينانـد مـاجالن  ، يف زمـٍن مل يكـن مـاجالن ( السموات السبع الطباق املتوضعة كاألقطار بعضها فوق بعض



  
  

١٦١

 
 »

«
 

 »
«»

«
   وا وَاتَّقَـولـو أنَّ أهـلَ الكتـابِ آمنـوا

إلـيهمْ مـن أُ�ْـزِلَ واإلجنيـلَ ومـا التَّوْرَاةَ أ�َّهم أقامُوا وَلَو  جنَّاتِ النعيم عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَألَدْخَلْنَاهُمْ لكفَّر�ا 
 ..وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ألَكَلُوا  رهبم 

 



 

 
 

 
 

                                                                                                                                           
. وكـان علمـاء الغـرب فيـه يؤمنـون  ) قد ولدا بعد ١٥٤٣ -  ١٤٧٣نيكوالوس كوبرنيكوس  ) وكوبرنيكوس (.  م١٥٢١

ت دميوقريطس (   . ) عن الكون واألرض.  .م ق ٣٧٠ -  ٤٦٠ بنظر
 لصـورة والصـوت يف موضـوع العمـل للشيخ أمحد كفتارو رمحه هللا كالم لطيف حـول  ، يف إحدى نداوته املسجلة 

ـــــــرب فيـــــــه أن التقـــــــوى هـــــــي العمـــــــل آيـــــــيت املائـــــــدة ـــــــاب ، يعت ـــــــارهم أهـــــــل كت عتب مـــــــا    ،  ، وأن املســـــــلمني خمـــــــاطبني 
  . تصران على أهل التوراة واإلجنيل كما يزعم البعض من أهل الظاهروال تق
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»«


 
 



   ُالة رُوا فإذا قُضِيَتِ الصـَّ  مِـنْيف األرضِ وابتَغُـوا فَا�ْتَشـِ

ورمِـنْ رِزْقِـهِ فامْشُوا يف مَنَاكِبِهَا وكُلُوا    فضلِ اهلل ..  وإليـه النُّشـُ
 

 
   رِبُونَ يف وآخرونَ يَضـْ

 اهللِ وآخرونَ يُقَاتِلُونَ يف سبيلِ اهلل ..يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ األرضِ  
  

»
« . 

 »
« 
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»«
»

«
»«

 
 »
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  ِــزَائ ــي علــى خَ ــيماجعلنِ ــي حفــيظٌ عل   نِ األرضِ إ�ِّ 
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   َالـذي خلـقَ املـوت
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وكانَ عرشُهُ علـى املـاءِ     عَمَالًنُ حْسَايُّكُمْ ألِيَبْلُوَكُمْ  واحلياةَ
  أَحْسَنُ عَمَالًليبلُوكُمْ أيُّكُمْ 
   يومئذٍ يصدرُ الناسُ أشتاتاً ليُـرَوا أعمـاهلم ْمِثْقَـالَ   فَمَـنْ يَعْمَـل
ــرَهْذرَّةٍ خــرياً  ــلْ  يَ ــنْ يَعْمَ ــالَ وَمَ ــرَهْذَرَّةٍ شــرَّاً  مِثْقَ   يَ 
   ْعَى سَ لَـــيْوأن عْيَهُ وأنَّ  لإل�ســـانِ إالَّ مـــا ســـَ   اجلـــزاءَ األوفـــىيُجْـــزَاهُ ثـــم  ســـوفَ يُـــرى ســـَ 
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   وَهُـوَمَنْ عَمِلَ صاحلاً مِنْ ذكرٍ أو أ�ثى 
  .. طَيِّبَـةًحياةً مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ 

»
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١٧٢

   ُعلـى قَوَّامُـونَ الرجـال
 .. أَ�ْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَبِمَابَعْضٍ على بَعْضَهُمْ النساء مبا فضَّلَ اهللُ  

    ِقِيْمُـونَ ويُالـذينَ يؤمنـونَ بالغيـب
  نفِقُـونرَزَقْنَاهُمْ يُالصَّالةَ ومما 






















                                                           
 


  



  
  

١٧٣

 








»
« 

 



  َّكيمحَاهللُ عزيزٌ ودَرَجَةٌ وللرجالِ عليهِنَّ باملَعْرُوفِ .. وَلَهُنَّ مثلُ الذي عليهِن   

. ] ٢٢٨[ البقرة  
 










 
 



  
  

١٧٤

 
 


 







 
    الرجـالُ قوَّامـونَ علـى
 النِّسَاء





 

 
  الرجالُ قوَّامونَ على النِّسَاء 

 
 




 



  
  

١٧٥

   الرِّجالُ قوَّامونَ علـى النسـاء 
   ِيهِنَّ دَرَجـةعَلَـوللرِّجَـال   


   مبـا  

  بَعْضٍ وَبِمَا أَ�ْفَقُواعلى هُمْ بَعْضَفضَّلَ اهللُ 
   َّالـذي  مِثْـلُوَلَهُـن  

  باملَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ 
 

 
 







 
                                                           

 
 

- 
 

- 
    وشَهِدَ شـاهدٌ مـن أهلهـا إنْ كـانَ قميصـه قُـدَّ مـن قُبُـلٍ فصـدقَتْ وهـوَ مـن

    وإنْ كان قميصه قُدَّ من دُبُرٍ فكذبت وكان من الصَّادقني الكاذبني  



  
  

١٧٦

 
  رَجُلَـيْنِ فَرَجُـلٌ وَامْرَأَتَـانِ مِمَّـنْ فـإنْ مل يكو�ـا  من رِجـالِكُمْشَهِيْدَيْنِ شهِدُوا سْتَوا

وْنَ  هَدَاءِ أَنْمـــن تَرْضـــَ لَّ  الشـــُّ ـــدَاهُمَا تَضـــِ ـــذَكِّرَ إِحْ ـــدَاهُمَا فَتُ   األُخـــرىإِحْ









 
    َيَ وَلَـمْ �َجِـدْ لَـهُ مِـنْ قَبْـلُ وَلَقَـدْ عَهِـدْ�َا إىل آدم فَنَسـِ

يَ خَلْقَـه    عَزْمـا رَبَ لنـا مـثَالً وَ�َسـِ   وَضـَ 
                                                                                                                                           

- 
 وال تكتُموا الشهادة ومن يكتمها فإ�ه آثمٌ قلبهُ واهللُ مبا تعملونَ علـيم ..  

 
- 

 
 -  
- 

 
- 

 



  
  

١٧٧

   ُجْنِ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِـثَ يف الشَّيْطَانُ فَأَ�ْسَاه عَ السـِّ بِضـْ
فـال تؤاخـذ�ي مبـا     سنني

رامِنْ أَمْرِي هَقْنِي �سيتُ وال تَرْ   عُسـْ 
   ــرْ رَبَّــكَ إذا يْتَواذْكُ   �َســِ 
 

 
»« 

 








 
 


   َالـذي خَلَـق

نُ عَمَـالًأيُّكُـمْ لِيَبْلُـوَكُمْ املوتَ واحلياةَ    أَحْسـَ
    ُتَاتَاً يومئذٍ يصـدرُ النـاس   أَعْمَـالَهُمْليُـرَوا أَشـْ

  يَرَهُمثقالَ ذرَّةٍ شرَّاً وَمَنْ يَعْمِلْ  مثقالَ ذرَّةٍ خرياً يره فَمَنْ يَعْمَلْ  



  
  

١٧٨

 
   ْنٌ فـال كُفْـرَانَ وَهُـوَ مُـؤْمِمن الصَّالِحَاتِ يَعْمِلْ فمَن

  وإِ�َّا لهُ كَاتِبُونلِسَعْيِهِ  
 

 




 

  


 
 


 

 
   رَبُّكَ مقاماً حممودايَبْعَثَكَ عَسَى أن  

   َىيُعْطِيْـكَ وَلَسَوف   رَبُّـكَ فَتَرْضـَ



 



  
  

١٧٩

»
«


  وال يشفعونَ إالَّ ملَنِ ارتضَى  


 

 



 

  فما تَنْفَعُهُمْ شفاعةُ الشافعني     للظَّـالِمِيْنَ مِـنْ حَمِـيمٍما  
  شـيئاً �َفٍـسٍ عن �َفْسٌ تَجْزِي واتَّقُوا يوماً ال     يعٍ يُطَاعشَفِوال 

فيـه بَيْعَ .. من قبلِ أن يأتيَ يومٌ ال   .. شَفَاعَةٌوال يُقْبَلُ منها 
فَاعَةٌوال خُلَّةٌ وال   .. شـَ







»
«»

 



  
  

١٨٠

«
 

»
«




 
 

 
 

 





   ْا�َصِيْبٌ مِنْهَلَهُ يَكُنْ شَفَاعَةً حَسَنَةً مَنْ يشفَع 
»«





  فَاعَةٌوال خُلَّـةٌ فيـهِ وال بَيْـعَ .. ال  .. شـَ
 



  
  

١٨١

 
  إنَّ احلسناتِ يُذْهِبْنَ السيِّئات  

   َمْ اعْتَرَفُـوا بِـذُ�ُوبِهِوآخرون
ــوا  ــالً خَلَطُ ــلْ    صــاحلاً وآخــرَ ســيِّئاً ..عَمَ   قُ

رَفُوا يــا عِبَــادِيَ الــذين  هِمْ علــى أَســْ   يغفِــرُ الــذُّ�وبَ مجيعــاًإِنَّ اهللَّ اهلل رَحْمَــةِ مــن تَقْنَطُــوا ال أَ�ْفُســِ 


   تَجَارَكَ وإنْ أحدٌ مـن رِكِيْنَ اسـْ املُشـْ
لكوتُ كُلِّ شيءٍ وهـو بِيَدِهِ مَ مَنْ قُلْ   كالمَ اهلليَسْمَعَ فأجِرْهُ حتى 

 .. يُجريُ وال يُجَارُ عليـه
 

 


 
    ْنَةً مَن فَاعَةً حَسـَ فَعْ شـَ يَكُـنْ لَـهُ يَشـْ

  لـه كِفْـلٌ منهـايَكُـنْ  شـفاعةً سـيِّئةًمِنْهَا وَمَنْ يَشْفعْ �َصيبٌ 
 

 
 

 
  َ�َهِ  عِنْدَهُ إالَّ بإذْ�ِيَشْفَعُ نْ ذَا الذِي م  فِيْعٍ ا مِـنْ م إالَّ شـَ

ه  إذ�مِنْ بَعْدِ  



  
  

١٨٢

 
   فَعُونَ ال ى وَهُـمْ يَشـْ  مِـنْإالَّ لِمَـنِ ارتَضـَ

  مُشفِقُون خَشْيَتِهِ 
 

   ُاحلِكِـيمُإنْ تُعَذِّبْهُمْ فإ�َّهُمْ عِبَادُك وإن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِ�َّكَ أ�تَ العزيـز   
  ْفإ�َّـهُ تَبِعَنِي  فَمَن

ــي  ــنْ مِنِّ ــورٌ رحــيموَمَ ــكَ غف ا�ِي فإ�َّ    عَصــَ
»« 

    ُال يتكلَّمُـونَ إالَّ مـن أَذِنَ لـه
 الرَّحْمَنُ وقالَ صَوَابَا 

 
 

 


   َوال شَفِيعٍ يُطَـاعمِنْ حَمِيْمٍ ما للظَّالِمِني  
   ُيـا بُنَـيَّ الِبْنِـهِ وَهُـوَ يَعِظُـهُ وإذْ قـالَ لُقْمَـان  

  عَظِيمالشِّرْكَ لَظُلمٌ إِنَّ ال تُشْرِكْ باهللِ 
  افِعِني فَاعَةُ الشـَّ   فما تَـنْفَعُهُمْ شـَ


 



  
  

١٨٣

    ُلِمَنْ يَشَاءُما دونَ ذلكَ وَيَغْفِرُ بهِ أَنْ يُشْرَكَ إنَّ اهللَ ال يَغْفِر  
 

 
»« 

 



   َورِ فـال أ�سـابَ بيـنهم فإذا �ُفِخ يف الصـُّ

مـا أَغْنَـى عنـهُ مالُـهُ     يومَئذٍ وال يتساءلُون
  وما كَسَب








 

 


 
   ـــنْومئـــذٍ ال تنفـــعُ الشـــفاعةُ إالَّ ي    مَ

 ال تنفعُ الشفاعةُو    القو وَرَضِيَ لَهُأذِنَ لهُ الرَّمحنُ 



  
  

١٨٤

  لَـهُأَذِنَ  لِمَـنْعِنْدَهُ إالَّ   
 

   ْمَواتِ تَعْلَـمْ أَمل أنَّ اهللَ لَـهُ مُلْـكُ السـَّ
اء  مَــنْعَــذِّبُ واألرضِ يُ اء لِمَــنْويَغْفِــرُ يَشــَ  .. يَشــَ

   ْاء يَغْفِـرُ خَلَـقَ بل أ�تمْ بشرٌ مِمَّن اء ويُعَـذِّبُ لِمَـنْ يَشـَ  ..مَـنْ يَشـَ 



 

   ْأْ يَـرْحَمْكُمْ أَعْلَـمُ ربُّكُـم   بِكُـمْ إِنْ يَشـَ
أ يُعَــذِّبْكُمْ ومــا أرســلناكَ  ــيْالًأو إِنْ يَشــَ ــيْهِمْ وَكِ   عَلَ

   ُتُقْلَبُـونَوإليـهِ مَنْ يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ يُعَذِّب  


 
 







   اهللِ إنَّ اهللَ يَغْفِــرُ الـذُّ�وبَ مجيعــاًمِــنْ رَحْمَــةِ ال تَقْنَطُـوا  
 

  



  
  

١٨٥


   ُدُر   النَّـاسُ أشـتاتاً لِيُـرَوا أعمـالَهُمْيَصـْ 




 
   َأَحْسَنُ عَمَالًأيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ الذي خلقَ املوتَ واحلياة    ا وَمَـ

  واإلِ�ْسَ إالَّ لِيَعْبُـدُون خَلَقْتُ اجلِنَّ




 

   ْمثقـالَ ذَرَّةٍ خـرياً يَـرَهْ يَعْمَـلْ فَمَـن  ْرَّاٍ يَعْمَـلْ ومَـن   يَـرَهْمثقـالَ ذَرَّةٍ شـَ 
 
 







   َالوســيلةَ وَابْتَغُـوا إِلَيْــهِ يـا أيُّهــا الـذينَ آمنُــوا اتَّقُــوا اهلل
أولَئِـكَ     وجاهِدُوا يف سبيلهِ لعلَّكم تُفْلِحُون

. إىل رَبِّهِم الوسيلة .يَبْتَغُونَ  يَدْعُونَالذينَ  



  
  

١٨٦

 
   أَلَتْنَـاهُمْا وَمَـذُرِّيَّـتهم أَلْحَقْنَـا بِهِـمْ ذُرِّيَتُهُمْ بإميـانٍ  عَتْهُمُوالذينَ آمنوا واتَّب 

  رَهِيْنٌكَسِبَ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
 




 
  

  والذينَ آمنوا   






 

 
  











  
  

١٨٧


 











 



 

 


 
 


 

 


 



  
  

١٨٨

 
 










 
 والـذينَ آمنـوا

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّـتَهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيْمَانِ واتَّبَعَتْهُمْ
»

« والـذينَ آمنـوا واتبعـتهم
مذريتهم بإميانٍ أحلقنا هبم ذريـته




  ٍأحلقنـا هبـم  والذينَ آمنوا واتبعتهم ذريـتهم بإميـان
ذريتهم 





 



  
  

١٨٩


»« 

–
 

 


 
ْ[ أو ذريـاهتم ] ذُرِّيَتَهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِم 

 أَلَتْنَاهُمْوما  ْمِـن 
يْءٍ  عَمَلِهِمْ مِنْ شـَ

 






 





 

 



  
  

١٩٠





 

 
 
 

 


إنَّ اهللَ على كُلِّ شيء قـدير ..
درِ خريٌ من ألف شـهرليلةُ الق

 
- إِ�َّهُ على رَجْعِهِ لَقَادِر 
-  .. ُرٌإ�َّك على كُلِّ شيءٍ قديبِيَدِكَ اَخليْر 
-  مُقْتَدِرٍ مِقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدِ مَلِيْكٍيف 

 
 

 



ُلَّــــوخلقَ ك  



  
  

١٩١

شيءٍ فقدَّرَهُ تقديرا
 ْستَقَرٍّ والشَّمْسُ جتري�العزيـزِ العلـيمتَقْـدِيرُ هلـا ذلـكَ لِمُ

 مـن مـاءٍ مَهِـني �َخْلُقْكُـمْ أمل  فَجَعَلْنَـاهُ يف قـرارٍ مكـني  ٍمَعْلُـومإىل قَـدَر  
فَقَدَرْ�َا فَنِعْمَ القـادرون


َــِبـفَل   ننيَ يف أهلِ مِدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ على قَـدَرٍ سِتَ ــْثـ

يا موسى


  
  

 
 

 
 




 



 األرضُ زُخرُفها وظنَّ أهلُها أهنم قـادرونَ عليهـا أتاهـا أَخَذَتِ حتَّى إذا

  هـ�قدِرَ عليوذَا النُّونِ إذ ذَهَبَ مُغاضباً فظنَّ أنْ لنْ أمرُ�ا ..



  
  

١٩٢

نْتُ من الظَّاملنيإ�ي كُ سُبْحَا�َكَفنادَى يف الظُّلُماتِ أن ال إِلهَ إال أ�تَ  
 ْرِمُنَّهاإ�َّـا بلو�ـاهُمْ  كمـا بَلَو�ـا أصـحابَ اجلنَّـة إذ مُوا لَيَصـْ    أَقْسـَ

بِحِنيَ تَثْنُونوال  مُصـْ فلمـا  قـادرين  حَـرْدٍعلـى  غَـدَواو  يَسـْ
طُهُمْ قـال  حنن حمرومون بل  رأوهَا قالوا إ�َّا لضالُّون  بِّحُون أَوْسـَ قـالوا  أملْ أقـلْ لكـمْ لـوال تُسـَ

سُبحانَ ربنا إ�َّا كُنَّا ظَاملني 





»
«














 

 



  
  

١٩٣


––







»
« 

 





 ُإ�َّا كُـلَّ شـيءٍ خلقنـاه
بِقَدَر 










 



  
  

١٩٤

 








 





يَرى وَقُـلِ اع ملُـوا فسـَ
اهللُ عملَكُمْ ورسولُهُ واملؤمنـون

 









 

 



  
  

١٩٥

 


 



 




 





»
«»

« 






 ْيَـرَهْمثقالَ ذرةٍ خـرياً يَعْمَلْ فَمَن   يَـرَهْمثقـالَ ذرةٍ شـراً يَعْمَـلْ ومـن 





  
  

١٩٦


 





 

 
 





»« 

 
 »

«»
«




 
 





  
  

١٩٧

»«
»

«
»« 

 






»«


»«

»«
»« 
»« 

»«
»
« 

» « 
 

»



  
  

١٩٨


 

 « 
 


 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
  
  
 

 
 

 



  
  

١٩٩

 
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
 










 
 





  
  

٢٠٠

   وَلَنُـوَفِّيَنَّهُمْولِكُـلٍّ درجـاتٌ مِمَّـا عملـوا 
 لإل�سـانِ إالَّ مـا سـعى لَـيْسَ وأنْ     هلم وهم ال يُظْلَمُـونأعما
  اجلزاءَ األوفىيُجْزَاهُ ثم  يُرى سَعْيَهُ سَوْفَ وأنَّ  

 



   وَقُـلِ اعملُـوا فسـريَى اهللُ عملكـم

وَمَـنْ   يَـرَهْمثقـالَ ذرَّةٍ خـرياً يَعْمَـلْ فَمَـنْ     ورسولُهُ واملؤمنون
  مثقالَ ذَرَّةٍ شرَّاً يَـرَهْيَعْمَلْ 

 
  


 

-    َلَيَطْغَىإِنَّ اإل�سان   
-    َار  لُومٌ كفَّلَظَ إِنَّ اإل�سان 
-    إِنَّ اإل�سانَ خُلِقَ هَلُوعـا رُّ جَزُوعـا إذ هُ الشـَّ هُ اخلـريُ مَنُوعـا ا مسـَّ   وإذا مسـَّ 

 
-    َشيءٍ جَدَال َأكْثَرَاإل�سانُ وَكَان   

                                                           
 

  



  
  

٢٠١

-    جَهُوالً.. إ�َّهُ كانَ ظلومًا   
-   وكانَ اإل�سانُ قَتُورا   
-   لَكَنُودٌإل�سانَ لربِّهِ إِنَّ ا   َلَشَهِيْدٌوإ�َّهُ على ذلك   ِوإ�َّـهُ لِحُـبِّ اخلـري 

  لَشَدِيْدٌ 
 







 
 





   وا ارِهِمْ قُـلْ للمـؤمننيَ يغضـُّ مِـنْ أَبْصـَ

 ذلكَ أزكى لَهُـمْ ..فُرُوجَهُمْ وحيفَظُوا 


   لكَ بهِ عِلْمٌ لَيْسَ وَالَ تَقْفُ ما
  مَسْؤُوالَإنَّ السمعَ والبصرَ والفؤادَ كُلُّ أولئكَ كانَ عنهُ 

   يَصْنَعُونخبريٌ مبا   



  
  

٢٠٢

 
 

 »
«»

«»«
»

« 
 »

« 






  ْارِهِم وا مِـنْ أَبْصـَ   يَغُضـُّ



  ْويَحْفَظُوا فُـرُوجَهُم  

 
                                                           

 



  



  
  

٢٠٣

 
 

 
   ننيأَحْو ــبُّ املُحســِ نُوا إنَّ اهللَ يُحِ   ســِ 

 
    املتقـنييُحِـبُّ واتقـى فـإن اهلل مَـنْ أَوْفَـى بِعَهْـدِهِ بلى   

 
  َاملتطهـرينوَيُحِـبُّ  التـوابنييُحِـبُّ  .. إنَّ اهلل   

 
  
   اهللَإنَّ اهللِ فتوكَّـل علـى عَزَمْـتَ .. فـإذا 

  يُحِبُّ املتوكلني 
    طِ إنَّ كُمْ بَيْـنَهُمْ حَكَمْـتَ فَـاحْوإن اهللَ بالقِسـْ

  املُقْسِطِيْنيُحِبُّ  
   عُفُوا .. ومـا تَكَا�ُوا ومـا ضـَ واهللُ اسـْ

  يُحِبُّ الصابرين 
    َإنَّ اهللَ يُحِـبُّ الـذينَ يُقـاتِلُون

  مَرْصُوصصفاً كأهنم بُنيانٌ يف سَبِيْلِهِ  
  

  وال تَعْتَـدُوا إنَّ اهلل ال يُحِـبُّ املعتـدين ..   
 



  
  

٢٠٤

   فإنَّ اهللَ ال يُحِبُّ الكـافِرِين.. فإنْ تَوَلَّوا   
 

    ٍوَاءٍ إليهم على فَا�ْبُذْخِيَا�َةً وإِمَّا ختافنَّ من قوم  سـَ
  إنَّ اهللَ ال يُحِبُّ اخلائنني 

    ِاحلات فَيُـوَفِّيْهِمْ وأمَّـا الـذين آمنـوا وعَمِلُـوا الصـَّ
  واهللُ ال يُحِبُّ الظاملنيأُجُورَهُمْ  

  ..  َادَاً يف األرضِ وَيَسْعَوْن واهللُ ال يُحِـبُّ فَسـَ
  املُفْسِدِين 

    رَبُوا وكلُـوا رِفُوا إ�ـه ال يُحِـبُّ وَاشـْ وال تُسـْ
  املُسْرِفِيْن 

   ُّاملُسْتَكْبِرِين.. إ�َّه ال يُحِب  
   الفَـرِحِيْنإنَّ اهللَ ال يُحِـبُّ تَفْـرَحْ .. ال   


 

 



   َخُلُقٍ عظيم لعَلَىوَإِ�َّك  

 
- »« 
- »« 



  
  

٢٠٥

- »
« 

- »« 
- »« 
- »« 
- »« 
- »« 
- »« 
- »« 
- »

« 
- »« 
- »« 
- »
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- »« 

 





 



  
  

٢٠٦

 
   َمَـنْأفَرأَيْـت 

  مٍعلى عِلْاتَّخَذَ إهلَهُ هواه وأَضَّلَهُ اهللُ 









 

 
    أَهْلِهَااألما�اتِ إىل يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إنَّ اهلل  




» 
«»

«
  ْــالَ اج ــيمق ــي حفــيظٌ عل ــزَائِنِ األرضِ إ� ــى خَ ــي عل   عَلنِ 


  ِاسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ األَمِيْنُ.. يا أَبَتِ استأجره إنَّ خريَ مَن    
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»«





 
 


» 

«   َفـإذَا عزمـت
  فتوكَّل على اهلل 

 
 

 






                                                           

 



  



  
  

٢٠٨

 
 

   ْويكـونَ  فِتْنَـةٌحتَّـى ال تَكُـونَ وقاتِلُوهُم
 الـدِّيْنُ هلل ..




»
«

 
 










 
 








  
  

٢٠٩





 


 

 



 

 
 

 
 







 
 

   َْالذي خَلَقَ املَوْتَ واحل�أَحْسَنُ عَمَالًبلُوَكُمْ أَيُّكُمْ يَاةَ لِيَ   



  
  

٢١٠

   مَنْ أَحْسَنَ عَمَالًأجرَ �ُضِيْعُ إنَّ الذينَ آمنوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إ�َّا ال  





»
« 

 


  إن اهللَ يُحِبُّ احملسـنني  
   َلَمَعَ املُحْسِنِيْنإنَّ اهلل   

 
»

«





  يِّئات ناتِ يُـذْهِبْنَ السـَّ   إِنَّ احلَسـَ
   نَةُ فـإذا جَـاءهتُم   قـالوا احلَسـَ
نَ وأَحْسِنْ كمـا     هَذِهِلَنَا   يْـكَاهللُ إلأَحْسـَ
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»
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»
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*  *  *  



  اخلامسالفصل 
  جتديد الفقه اإلسالمي

  و
  العقل ودوره يف اإلصالح والتجديد

  



  
  

  

٢١٧

  زَقَنِـيرَوَرَبِّـي  مِـنْ بيِّنَـةٍعلـى  كُنْـتُم إن تُأرأيـقَوْمِ يا  لَقا 
 هُعنـ أ�ْهَـاكُمْإىل ما أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اً ، وما حَسَنَقاً رِزْ منهُ
 بـاهللِ الَّإ يقِفِيوْتَـ، وما  تَطَعْتُسْاما  حَالصْاإلأُرِيْدُ إِالَّ  نْ، إ
  أُ�ِيبٍ هِوإلي عليهِ تَوَكَّلْتُ،  
»

«
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١-  
٢- 

 
٣- 

 
 

 
BBC

 
 

 









  الصَّدَقَاتُ إ�َّما  



  
  

  

٢٢٠

ــرَ اكِيْنِ اءِللفُقَ ــامِلِيْنَ واملَســَ ــا والعَ ــوبُهُمْواملؤلَّفــةِ  عَلَيْهَ ــابِ  قُلُ ــارِمِيْنَ ويف الرِّقَ بِيْلِويف والغَ وابــنِ اهللِ  ســَ
  حَكِـيمٌالسَّبيلِ فريضةً منَ اهللِ واهللُ عليمٌ 


   ُارِقَة ارِقُ و السـَّ فَـاقْطَعُوا والسـَّ

  حَكِـيْمٌزٌ عِزِيْاهللِ واهللُ  مِنَاءً مبا كَسَبا �َكَاالً جَزَ أَيْدِيَهُمَا





 










 
 




»« 
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»

«






 

 
»«
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  بْحَانَاخلِيَـرَة لَهُـمُ مـا كـانَ وَيَخْتَـارُ مـا يشـاءُ كَ يَخْلُـقُ وَرَبُّـ اهللِ وتعـاىل عمَّـا  سـُ

ــةٍ ومــا كــانَ ملــؤمنٍ وال     يُشــرِكُون ىإذا مُؤْمِنَ اهللُ  قَضــَ
ولُهُ ولَهُ فَقَــدْ ضَـ اهللَ صِ مِـنْ أَمْــرِهِمْ وَمَـنْ يَعْـاخلِيَـرَةُ  لَهُــمُ يَكُـونَ أَنْأمـراً  وَرَسـُ   مُبِيْنَــاًالالً ضَـ لَّ وَرَسـُ 

 
 





 

 




 

 
                                                           





 



  
  

  

٢٢٣




  قَلِـيْالًإالَّ  الْعِلْـمِمـن  أُوْتِيْـتُمْ.. ومـا   
   ٌيَعْلَمُونالنَّاسِ ال أَكْثَرَ و لكنَّ  عَلَى أَمْرِهِ واهللُ غالب   
   اًمَلْعِوقُلْ رَبِّ زِدْ�ِي   ِ�ْ�ِوملَّـا بِعِلْمِـهِ يطُـوا بَلْ كَـذَّبُوا بِمَـا لَـمْ يُح

  هُتأويلُيَأْتِهِمْ  
 




 
١- 

 
٢- 

 
٣- 

 
٤ -  
٥- 

 
٦ -  

  



  
  

  

٢٢٤

٧- 
 

٨- 
 

٩- 


 
 




 
 










 

*  *  *  
  



  
  

  

٢٢٥








 

 
 

١- 


 
٢- 

 
٣- 

 
  ْال تعلَمُونإِنْ كُنْتُمْ ألُوا أهلَ الذِّكْرِ فَاس  

 
٤ - 

 
٥-  

 



  
  

  

٢٢٦

  َكُـلِّ  فَلَـوْالَ �َفَـرَ مِـنْةً فَّـكالِيَنْفِـرُوا املؤمنونَ  وما كان
 .. يف الدِّينلِيَتَفَقَّهُوا طائفةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ  

٦- 
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٢٢٨
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   كَـانَ ومـا

قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُـوا الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا يف فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا كُلِّ  مِنْفلوال �َفَرَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً املؤمنونَ 
  يَحْـذَرُونيهم لعلَّهم إل


  َاملَدِيْنَـةِ وَمَـنْ حَـوْلَهُمْ مِـنَلِ ألِهْا كانَ م 

ولِ  أَنْ األعْـرَابِ هِاهللِ وال يَتَخَلَّفُـوا عَـنْ رَسـُ هِمْ عَـنْ �َفْسـِ  .. يَرْغَبُـوا بِأَ�ْفُسـِ
  .. ُيَعْمَلُونَنَ ما كا�ُوا حْسَاهللُ ألِيَجْزِيَهُم   

 





 



  
  

  

٢٣٢

    َكَافَّةًاملؤمنونَ لِيَنفِرُوا وَمَا كَان  
   َفـرَ مـن فَلَـوْال�

 .. طائفةٌ ليتفقَّهوا يف الدِّينفِرْقَةٍ مِنْهُمْ كُلِّ 


   الدِّيْنِليتفقَّهوا يف . .
 
 

   يتخلَّفُـوا ..أَنْ كـانَ ألهـلِ املدينـةِ ومـنْ حـولَهُم مـن األعـرابِ ما 
   َأن وَكَرِهُـوا رسـولِ اهللِ بِمِقْعَـدِهِمْ خِـالفَ  املُخَلَّفُـونَفَـرِح

 يف سبيلِ اهلل ..يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَ�ْفُسِهِمْ 
  ِتَأْذَ�ُوكَ اهللُ إىل رَجَعَكَ نْ فإ تَخْرُجُـوا مَعِـيَ أَبَـدَاً وَلَـنْ  فَقُـلِ لَـنْللخُـرُوجِ طائِفَةٍ مِـنْهُمْ فَاسـْ

  بـالقعُودِ أوَّلَ مـرَّةٍ فاقعُـدوا مـع اخلـالِفِنيرَضِيْتُمْ إ�كم مَعِيَ عَدُوَّاً تُقَاتِلُوا 



  يَفْقَهُون.. وقالوا ال  تَنْفِرُوا يف احلرِّقُلْ �ارُ جهنَّم أشدُّ حرَّاً لو كا�ُوا  َوَلْيَبْكُـوا يالً ضْحَكُوا قَلِفَلْي

  كا�وا يَكْسِبُونجَزَاءَ بِمَا كثرياً 
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١-    ٍّاألَرْضِيُثْخِنَ يف أَسْرَى حَتَّى لهُ أَنْ يَكُونَ ما كانَ لنيب ..  
٢ -    َأَمْـرِهِمْ مِـنْيكـونَ هلـمْ اخلِيَـرةُ أَنْ هُ أمراً ولُسُإذا قَضَى اهللُ ورمُؤْمِنَةٍ وال لِمُؤْمِنٍ وما كان ..  

 
٣ -    ِيَتَخَلَّفُوا أَنْوَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ األَعْرَابِ ما كانَ ألهلِ املدينة ..  








   َوما كانَ املؤمنون

  لِيَنفِرُوا كافَّـة
 


   َطائِفَـةٌ  فِرْقَةٍ كُلِّ  مِنْفلوال �َفَر
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»«»

«
 




 
»«

»
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   الدِّينِيف لِيَتَفَقَّهُوا  


  ُا  بِهَـيَفْقَهُونَ ال قُلُوبٌ  هلُم   وقـالوا ال تَنْفِـروا

  يف احلرِّ قُلْ �ارُ جهنَّم أشـدُّ حـرّاً لـو كـا�ُوا يفقَهُـون


  ْلكُمْ دينُكُم  



  
  

  

٢٣٥

ــانِ اهللِ ــــيف دييَدْخُلُونَ ورأيتَ النَّاسَ     دِين وَلِيَ   أَفْوَاجـَ 








 
 














   كَافَّـةًوما كانَ املؤمنونَ لِيَنفِـرُوا  
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   ُوالشَّمس
  العَزِيْزِ العَلِـيْمِتقديرُ لِمُستَقَرٍّ هلا ذلكَ تَجْرِي 







 
 

   ْقُلْ هَل
»  يَعْلَمُـونَوالذينَ ال يَعْلَمُونَ الذينَ يَسْتَوِي 

«
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  تَطَعْتُسـْ الحَ مـا اإلِصـْ إِنْ أرِيـدُ إالَّ ا   
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   رٌإنَّ اهللَ عزيزٌ غَفُـو ءُالعُلماعِبَادِهِ  مِنْاهللَ  يَخْشىإ�َّما  

  يَعْلَـمُ .. ومـا
ــهُ إال  ــونَ  والراســخونَ يف اهللُتأويلَ ــمِ يَقُوُلُ ــا بــهِ العِلْ ــا آمنَّ ــدِ رَبِّنَ ــنْ عِنْ ــلٌّ مِ  ومــا يــذكَّرُ إال أولــو األلبــاب كُ 

   َالـذينَ يـذكرونَ اهلل
 ..  رْضِواألالسَّمَواتِ يف خلقِ وَيَتَفَكَّرُونَ قياماً وقعوداً وعلى جُنُوبِهِم 

   أُمَّـةٍ بـلْ قـالُوا إ�َّـا وجـد�َا آباء�ـا علـى
قِيـلَ وإذا     نَوإ�َّا على آثارِهِمْ مُهْتَـدُو

                                                                                                                                           


 



  
  

  

٢٤٥

  شـيئاً وال يهتـدُونيَعْقِلُـوْنَ عُ ما ألفينَا عليـهِ آباء�ـا أوَلَـو كـان آبـاؤهم ال اتَّبِعُوا ما أ�زلَ اهللُ قالوا بل �تَّبِ هلمُ 
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-    ُْل�إنْ كُنــــتم تُحِبُّــــونَ اهللَ فــــاتبعو�ي يُحْبِــــبْكُمُ اهللُ ويغفــــرْ لكــــم ذ�ــــوبَكُمْ ..قُ  
 

 -   رمحن فـاتبعو�ي وأطيعـوا كُـم الـومِ إمنـا فُتِنـتُم بـه وإنَّ ربَّولقدْ قالَ هلمْ هارونُ من قبلُ يـا قـ
ري  أم 

                                                           





  َكُمْ سُنَنَ الذينَ مـن يريدُ اهللُ ليبنيَ لكمْ ويَهْدِي
  قبلِكُمْ ..



  
  

  

٢٤٦

 -   مِلَّــةَ إبــراهيمَ حنيفــاً .. عَمَ وجهــهُ هللِ وهــو مُحســنٌ واتَّبَــومَــنْ أحســنُ دينــاً ممــنْ أســل  
 

 
 

 -   .. وإذا قِيلَ هلمْ اتَّبِعُوا ما أ�زلَ اهللُ قالوا بلْ �َتَّبِعُ ما ألفينَا عليهِ آباء�ا  
-    ِفإنْ مل يستجيبُوا لـكَ فـاعلمْ أ�َّمـا يتَّبِعُـونَ أهـواءهم ومـن أضـلُّ مِمَّـنِ اتَّبَـعَ هــواهُ بغـــــري

 هُدَى من اهلل .. 
-  ًويريدُ الذينَ يتَّبِعُونَ الشَّهواتِ أن متيلُوا ميالً عظيما ..   
-   ابـتِغَاءَ الفِتْنَةِ وابِتِغَاءَ تَأْوِيْلِـهِمنهُ هَ تَشَابَفيتَّبِعُونَ ما قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ .. فأمَّا الذينَ يف .. 

 
 





 

 
 

 


   ْيَعْلَمُـونَوالـذينَ ال يَعْلَمُـونَ الـذينَ يَسْتَوِي قُلْ هل  




  
  

  

٢٤٧


   ٌمِّالفـريقنيِ مَثَـل  كَالْـأَعْمَى وَالْأَصـَ

  مثالً أفال تَذَكَّرُونيَسْتَوِيَانِ  والبَصِيْرِ والسَّمِيْعِ هَلْ 
 



  بُاألسبابِهِمُ الذينَ اتَّبَعُوا ورأوا العذابَ وتقطَّعتْ مِنَ ا إذْ تَبَرَّأ الذين اتُّبِعُو  َّأنَّ  لَـوْا بَعُوْوقالَ الذين ات

  وَمَا هُـمْ بِخَـارِجِيْنَ مِـنَ النَّـارِحَسَراتٍ عليهم أَعْمَالَهُمْ اهللُ يُرِيْهِمُ كذلك فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوْا مِنَّا لنا كَرَّةً  
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  َالْأَلْبَـابِ أُوْلُـوْومـا يـذكَّرُ إال احلِكْمَـةَ فَقَـدْ أُوْتِـيَ خَيْـرَاً كَثِيْـرَاً يُـؤْتَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ  يُؤْتِي احلِكْمَة   
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  َــاك ــا آتَ ــغِ فِيْمَ ــدَّارَاهللُ  وَابْتَ ــدُّ�ْيَا ال ــنَ ال يْبَكَ مِ ــنْسَ �َصــِ ــرَةَ وَالَ تَ  .. اآلخِ
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  ِاألَمْـرُ مِـنْ قَبْـلُ وَمِـنْ بَعْـدُ   هلل


 
 

 


 


  يُنْفِقُون رَزَقْنَاهُمْ ومِمَّا   
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   مٌإِثْـ الظَـنِّبَعْـضَ الظَـنِّ إنَّ  مِـنَكثـرياً الَّـذِيْنَ آمَنُـوا اجْتَنِبُـوا يـا أيُّهَـا   

 



                                                           





 



  
  

  

٢٧٦

  اهللَ خبـريٌ مبـا  نَّاهللَ إقُـوا لِلتَّقْـوَى وَاتَّأقربُ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى .. وال
تَمِعُونَ   فَبَشِّرْ عِبَادِ�ِ..    تَعْمَلُون القـولَ الَّـذِيْنَ يَسـْ

  أُولُو األَلْبَابِ هُمْ  كَوأولئهَدَاهُمُ اهللُ  نَالذي كَأولئفَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  
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٢٨١

 :العقل ودوره يف اإلصالح والتجديد  
-    َّــيف إِن ــكَ َل ــنْ ذِكْرَى ذَلِ ــبٌ أو لِمَ ــهُ قَلْ ــانَ ل مْعَ ك ــى الســَّ    هــوَوأَلْقَ

  ] . ٣١[ ق  شَهِيْدٌ  
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٢٨٢







 
 









 

  





 
 

   َكُمْ  سَالنـاأَتَأْمُرُون ونَ أَ�ْفُسـَ  بَالكتـاتَتَلَـونَ  تُمْوأ�ـبِـالْبِرِّ وَتَنْسـُ
مـا كنـا  �َعقِـلُأو  �َسـمَعُوقالوا لـو كنـا   ] ٤٤رة [ البقـ   تَعْقِلُونأفال 



  
  

  

٢٨٣

] ١٠[ تبـارك    السَّعِري بِيف أصحا
 

 
  هبـا .. يَعْقِلُونَبٌ قُلُوُ لَهُمْفَتَكُونَ  ضِيف األريَسِيْرُوا  مْفلأ    ٤٦[ احلـج  [

   َوعلـى  قُلوهبِمْعلى  اهللُخَتَم
]  ٧البقـرة [    مٌعظي عذابٌوَلَهُمُ  شَاوَةأَبْصَارِهِمْ غِوعلى  سَمْعِهِمْ
   ُاًرُورأَهْلِهِ مَسْإىل وَيَنْقَلِب    ٩[ االنشـقاق  [


   َكَفَـرُوا  نَالـذيقُلُـوُبِ يف  نُلْقِيسـ

  تطمئِنُّاهللِ  بِذِكْرِ.. أال  ]  ١٥١[ آل عمران   .. بِاهللِأَشْرَكُوا  بِمَا الرُّعْبَ
]  ٢٨[ الرعـد    القُلـوب


 

 .. َّيَنْقَلِبُونَبٍ مُنْقَلوَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَي    ٢٢٧[ الشعراء  [ 
 

   َُمـا مَـا كَـذَبَ الْفُـؤَاد�أىرَ    ١١[ الـنجم [
  ُمْعَلَكُـمُ  لَجَعَوتَعْلَمُونَ شَيْئَا ال  أمَّهاتِكُمْ بُطونِمن أَخْرَجَكُمْ  واهلل رَ واألبصـا السـَّ

كُرُون لعلَّكُمْوَالْأَفْئِدَةَ  ] ٧٨[ النحـل    تَشـْ




  
  

  

٢٨٤

   َبَح     ..فَارِغَــاً  مُوســى أُمِّ فُــؤادُوَأَصــْ

  .]  ٣٧[ إبراهيم  .. إِلِيِهِمْ تَهْوِي اسِالنَّأَفْئِدَةً مِنَ فَاجْعَلْ .. ] ١٠[ القصص 
 


  األلبـابأُولُـو إال  يَـذَّكَّرُ.. ومـا    ] ٢٦٩البقـرة [

  تُفْلِحُــون   لَعَلَّكُــمْ بِاأللبــاأُوْلِــي .. فــاتقوا اهللَ يــا  ١٠٠[ املائــدة [ 


 
 

  ُلـوا ك
] ٥٤[ طه    النُّهَى لِأُوْلِي تٍآليا ذلكَيف  نَّإ أ�ْعَامَكُمْوَارْعَوا  

 
   ٌم ] ٥[ الفجـر    رٍحِجْـ لّـذِيهَـلْ يف ذلـكَ قَسـَ


   ْعـن يَنْهَـوْنَ  بقيَّـةٍمِـنْ قَـبْلِكُمْ أُوْلُـوا  نِالقـرومِـنَ  نَكـافَلَوْلَا

] ١١٦[ هـود   .. ألَرْضِايف  دِالفسا


  ــاجُّوْنَ  نَوالــذي ــ يف اهللِيُحَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهُ ا مِ تُجِيْبَ لَ ــتُهُمْاســْ ةٌ  حُجَّ   دَاحِضــَ
ـــدَ رَبِّ ـــمْعِنْ ] ١٦[ الشـــورى   .. هِ



  
  

  

٢٨٥




  .. ارِيا فَاعْتَبِرُوا ] ٢[ احلشـر    أُوْيل األَبْصـَ
   ْأَم 

] ٣٢[ الطـور    طـاغون مٌقـو هُمْهبذا أم  أحالمُهُمْ تأمُرُهُمْ
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   لـو
ــا مَعُ كُنَّ ــلُأو  �َســْ ــامــا  �َعْقِ عِري بِأصــحايف  كُنَّ «»  الســَّ

«
»«
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   أَيُّهَـا يـا



  
  

  

٢٨٨

] ٧،  ٦[ االنفطـار  خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَـدَلَكَ   الذي   بِرَبِّكَ الكَرِيمِما غرَّكَ  نُاإل�سا






 

 






 
 














  
  

  

٢٨٩


 


 

 









  ..َإِ�ِّي أَعْلَمُ مَا ال تَعْلَمُون    ٣٠[ البقرة [

 
 


  ٌوْءِ .. إنَّ الــنفسَ ألمَّــارة ــمَ رَبِّــيإال مــا بِالســُّ ] ٥٣[ يوســف   .. رَحِ

   ٍسِمُ وال�اللوَّامة بالنَّفسِأُقْ    ٢[ القيامـة [
   الـنَّفْسُ املُطْمَئِنَّـةأَيَّتُهَـا يا   يَّةًراضـيةً  رَبِّـكِإىل إِرْجِعِـي      مَرْضـِ

] ٢٨،  ٢٧[ الفجر 


  ِوَالْعَصْر   َّرٍإن   إال الـذين آمنـوا . .  اإلِ�ْسَانَ لَفِي خُسـْ



  
  

  

٢٩٠

ه   عاًوهَلُ خُلِقَ نَإن اإل�سا  ] ٣،  ٢،  ١[ العصر  رُّ جَزُوعَـإذا مسـَّ   اًالشـَّ
] ٢٢-١٩[ املعارج    إال املصلِّني  اًمَسَّهُ اخلريُ مَنُوعَوإذا  

 


   هَـوَاهِ  واتَّبَـعَ ذِكْرِ�َـا عَـنْ قَلْبَـهُأَغْفَلْنَـا  مَنْ تُطِعْوال
وَ�َهَـى الـنَّفْسَ عِـنِ  رَبِّهِ وَأَمَّا َمْنْ خَافَ مَقَامَ  ] ٢٨[ الكهـف   أمرُهُ فُرُطَان وكا

مـن أَفَرَأَيْـتَ   ] ٤١،  ٤٠[ النازعـات    املَـأْوَى يَه اجلَنَّةَفإن  اهلَوَى 
مـن فَمَنْ يَهْدِيْهِ   ةَ�َغِشَاوَبَصَرِهِ على سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ على وَخَتَمَ  عِلْمٍعلى  اهللُ لَّهُوأض هُهوا اتَّخَذَ إهلَهُ

] ٢٣[ اجلاثيـة   اهلل ..عْدِ بَ
»

«»
«

»«  


»« 
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   موازينـه  خَفَّتْ مَنْوأما ُفَأُمُّـه 

] ٩،  ٨[ القارعة  هَاوِية  
 
 

 
 





 

  
  

  
 


 









  
  

  

٢٩٢

 . .  ًوأمَّـا مـا ينفـعُ فَأَمَّا الزَّبَـدُ فَيَـذْهَب جُفَـاء
 .. األَرْضِيف فَيَمُكُثُ النَّاسَ  

 





 
 

-    ءَ�َاآبا هِعليأَلْفِيْنَا �تَّبِعُ ما  قالوُا بَلْ اهللُ أَ�ْزَلَ اتَّبِعُوا ما قِيْلَ لَهُمُ وإذا  .. 
-    َآبَاءَ�َـاعليـه وَجَدْ�َا ما نَا حَسْبُالرَّسُولِ قَالُوا وإىل أَ�ْزَلَ اهللُ إىل ما لَهُمْ تَعَالَوا وإذا قِيل .. 

 
-   هبا ..واهللُ أَمَرَ�َا  ءَ�َاآباوَجَدْ�َا عَلَيْهَا فاحشةً قالوا  فَعَلُوا ذاوإ  
-    قَدْ وَجَدْ�َا آَبَاءَ�َا كَذَلِكَ يَفْعَلُونقالوا   
-   نَآثَارِهِمْ مُقْتَدُووإ�ا على أُمَّةٍ على وَجَدْ�َا آبَاءَ�اَ ..إ�َّا   




 






  
  

  

٢٩٣





 















 










  
  

  

٢٩٤


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

 
 






  
  

  

٢٩٥















 










 






  
  

  

٢٩٦





 





 
 

   َيْرُالسميعُ شَيْ ءٌ وَهُوَ كَمِثْلِهِ لَيْس   البَصـِ 
   اللَّطِيـفُ وَوهـ األبصـارَ يُـدْرِكُوَهُـوَ  األبصـارُ تُدْرِكُـهُال 

  بِيْرُاخلَ 
 


 


 
  

 
   َوال تَـزِرُ وازِرَةٌ وِزْر

  أُخْرَى 



  
  

  

٢٩٧

 


 
 


 

 








  المَإِلَـيْكُمُ ألقـى  لِمَـنْ.. وال تقولوا تَ  السـَّ تَبْتَغُـونَ مؤمنـاً لَسـْ
 ا ..الـدُّ�ي احلياةِعَرَضَ 







   َسْأَلُون عَمَّـا وال تُ كَسَبْتُمْما  وَلَكُمْ ما كَسَبَتْهلا  لَتْخَ قدْأُمَّةٌ تِلِك
  يَعْمَلُـونكا�وا 



  
  

  

٢٩٨

 





 










 






 


 
 



  
  

  

٢٩٩







 
-  ..ِاَلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُهلل  ..  
-   ..ُوَهُوَ العَزِيْزُ الرَّحِيمُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاء   
-   ُإِ�َّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اهللَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء ..  
 -    َُشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّـاسِ ال يَعْلَمُـونقُلْ إِنَّ رَبِّي يَبسُط�الرِّزْقَ لِمَنْ يَ  

 
-    األرضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاْءُ واهللُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌوما يف السَّمَوَاْتِ يف وهللِ مَا  

 
 

-    َإِنْ هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ للعَالَمِيْن َلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْم   
-   ْوَقُلْ احلَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر ..  
 -  َّيَرَهخرياً ةٍ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَر   ٍيَرَهشراً وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة   
-    َنَ ولو�مُؤْمِنِنيَ يَكُو�ُواحتى أَفَأَ�ْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ مجيعاً مَنْ يف األَرْضِ كُلُّهُمْ  شَاءَ رَبُّكَ آلمَ 

 



  
  

  

٣٠٠

 
 





















  وإِمَّا كَفُـورَا   شَاكِرَاً إِمَّا السَّبِيلَ هَدَيْنَاهُ إ�َّا









  
  

  

٣٠١

  



 

 





 

*  *  *  



  - املالحق -
  



 ١امللحق رقم 

  حنتاج إىل فقه جديد
  �ص خطبة اجلمعة 

  م.٣/٣/١٩٩٥هـ. املوافق ١٤١٥شوال  ٢يوم 
  



  
 

 

٣٠٥ 

 
    لِيَتَفَقَّهُوا منهمْ طائفةٌ فِرْقَةٍ فلوال �فرَ من كُلِّ كَافَّةً وما كانَ املؤمنونَ لِيَنْفِرُوا

ــدِّين  ــذِرُوا يف ال ــذَرُونوَلْيُنْ ــم يَحْ ــيهم لعلَّه ــوا إل ــومَهُمْ إذا رَجِعُ   قَ 
»«


 

 
   ويف األرضِ آيـاتٌ للمـوقِنني  ْكُم ويف أ�ْفُسـِ

  أفال تُبْصِرُون 
 

   ُفِينَة أمَّـا السـَّ
بَا وَرَاءهُمْ مَلِكٌ يأخُـذُ كُـلَّ يعملُونَ يف البَحْرِ فَأرَدْتُ أنْ أعِيبَهَا وكانَسَاكِيِنَ لِمَفكا�َتْ    سـفينَةٍ غَصـْ

 
 




 
 


 

  



  
 

 

٣٠٦ 

 
                                                           

  


 
 

   َا�ِي واحْلُــلْ عُقــدَةً مــن لِســ يفقَهُــوا قَــويل  


 
  

     
 


 

   
   

 



 
 


»« 


 






  
 

 

٣٠٧ 

 
 





 

 
 

 











 

                                                                                                                                           






 



  
 

 

٣٠٨ 





 

 













 

 



 

 






  
 

 

٣٠٩ 

 
 
  ُاكنيَوَلِذِي شَيءٍ فإنَّ هللِ خُمْسَهُ وللرَّسُولِ  مِنْ مْواعلَمُوا أ�َّما غَنِمت . .  القُرْبَى واليَتَامَى واملَسـَ




 
 




   َوالـذين
بَقُمِنْ بَعْدِهِمُ جَاؤوا  و�ا يف اإلميـانِ وال تَجْعَـلْ يف قُلُوبِنَـا غِـال يقُولُونَ رَبَّنا اغْفِرْ لنا وإلِخوا�ِنَا الـذينَ سـَ

  رؤوفٌ رَحِـيمإِ�َّكَ للذينَ آمَنُوا رَبَّنَا 


 
 


 

 



 



  
 

 

٣١٠ 

















 

 





 
 


 

  
 



  
 

 

٣١١ 








 

 
 




 
 

 
 

 
 

                                                           
 








 



 ٢امللحق رقم 

  الثوابت واملتغريات يف الشريعة اإلسالمية
  يف جامع املرابط بدمشق�ص خطبة اجلمعة 

  م .١٩٩٥/  ٩/  ١بتاريخ 
  



   

 

٣١٥ 

 







 

 








 


 





  الةَ تَنْهَـى اءِ واملُنْكَـر إنَّ الصـَّ   عَـنِ الفَحْشـَ

 



   

 

٣١٦ 

   لُوا وجُـوهَكُمْ وأيـدِيَكُمْ إىل يـا أيُّهَـا الـذِينَ آمَنُـوا إذا الَةِ فَاغْسـِ قُمْـتُمْ إىل الصـَّ
كُمْ وأرْجُلِكُـمْ إىل الكَعْبَـني وإنْ كُنْـتُمْ جُنُبـاً فـاطَّهروا   .. املَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤوسـِ




 



 






 









 


 



   

 

٣١٧ 





 









»«


 








  َدُعَـاؤُكُمْ لَوْلَاْبِكُمْ رَبِّي  أُقُلْ ما يَعْب  

»« 



   

 

٣١٨ 





 





 






 















   

 

٣١٩ 


 










 

 




 
 





 





   

 

٣٢٠ 










 
   َقَـدَّرْ�َاهُ مَنَـازِلَ وَالْقَمَـر

مَاءِ مـاءً  مِنَ لَوَأَ�ْزَ    حَتَّى عَادَ كالعُرْجُونِ القَدِيم فَـأَخْرَجَ السـَّ
.. فَأَمَّا الزَّبَـدُ فَيَـذْهَبُ جُفَـاء    لَكُمُرِزْقَــاً بهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ 

  يف األرضِ ..فَيَمْكُـثُ النَّـاسَ يَنْفَـعُ وأمَّا ما 

   َأَمَرْ�َـا قِرْيَـةَ وإذا أرَدْ�َا أن �ُهْلِك

  تَدْمِيْرَ�َاًفدمَّر�اها الْقَوْلُ مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عليها  
  ـــذِّبِني ـــةُ املُكَ ريُوا يف األرضِ فـــا�ظُرُوا كيـــفَ كـــانَ عَاقِبَ نَنٌ فَســـِ ـــبْلِكُمْ ســـُ ـــتْ مـــن قَ   قـــدْ خَلَ 







  ِالرُّومُ  غُلِبَت 



   

 

٣٢١ 

  يف أدْ�َـى األرْضِ ..
   فَكَـذَّبُوهُ فَعَقَرُوهـا

وَّاها   فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَ�ْبِهِمْ فَسـَ








 


  ..ْمَاًوَقُلْ رَبِّ زِدْ�ِي عِل  
  قلْ هَلْ يَستَوِي الذينَ يَعْلَمُونَ والذينَ ال يعلمون   

»
«




  ِ�ِرِبَاطِ اخلَيـلْ . وَمِنْ دُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ من قُوَّةٍ وَأَع


 
  .. ْيـا أيُّهَـا الـذينَ آمنـوا خُـذُوا حِـذْرَكُم  

 



   

 

٣٢٢ 


 ِْدَيْـنٍ يا أيُّهَا الـذينَ آمَنُـوا إذا تَـدَايَنْتُم�ِ�إىل بِ

 .. فَاكْتُبُوُهُ مُسَمَّى أَجَلٍّ 




   يْبٌ مِمَّـا وَالْـأَقْرَبُوْنَ تـركَ الوالـدانِ لِلْرِجَـالِ �َصـِ
اًمما قَلَّ منهُ أو كَثُرَ �صيباً الوَالِدَانِ واألقْرَبُونَ �صيبٌ مما تركَ وَلِلنِّسَاءِ    مَفْرُوضـَ

 




















   

 

٣٢٣ 







  









 


 

 
 

»
«

 


»
« 



   

 

٣٢٤ 






 






 








 


–

»« 








   

 

٣٢٥ 


 

 




 






 

    



 ٣امللحق رقم 

  قول يف الغزو والغزوات واملغازي
  



   
  

  

٣٢٩

٣٢٩

 









 

 -   ِالغَيِّ   قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الَ إِكْرَاهَ يف الدِّين..  
 -    ْأَفَأَ�ْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّـى يَكُو�ُـوا مُـؤْمِنِيْنَمجيعاً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ آلمَنَ مَنْ يف األَرْضِ كُلُّهُم  

 
 -    ُالنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَوما أكثر   
-    نُادعُ إىل نَةِ وَجَـادِلْهُمْ بِـالْتَّيت هِـيَ أَحْسـَ  .. سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ واملوْعِظَةِ احلَسـَ 

 
 -   ..وْا مِنْ حَوْلِكَال�ْفَضُّالقلبِ يْظَ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاً غَل ..  

 





 



   
  

  

٣٣٠

٣٣٠

 
 


  َقَـاتِلُوُا الـذين  

ــونَ ال  ــاهللِيُؤْ�ِمِنُ ــ ب ــوْنَ وال  رِاآلخــ مِاليووال ب ــرَّمَ مــا يُحَرِّمُ ــقِّوال  لُهُورســو اهللُحَ ــنَ احلَ ــدِيْنُونَ دِيْ  .. يَ 
» 




«
  َخُـذِ العَفْـوَ وأمُـرْ بِـالْعُرْفِ وَأَعْـرِضْ عَـنِ اجلَـاهِلِيْن   


 

 











 



   
  

  

٣٣١

٣٣١

 
 


 







 
 










 
 

 


 



   
  

  

٣٣٢

٣٣٢

 





   طٍ يَـدِيَ َ ما أ�ا لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي  ألقْتُلَـكَ كَإليـبِبَاسـِ
  أخافُ اهللَ رَبَّ العَالَمِيْنَإ�ي  
 -    ِتَعْتَـــدُّوا إِنَّ اهللَ ال يُحِـــبُّ املُعْتَـــدِينَوال يُقَـــاتِلُوْ�َكُمْ  نَالـــذيوقَـــاتِلُوا يف ســـبيلِ اهلل   

 
 -  بِيْال اعْتَزَلُوُكمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَألْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعلَ اهللُ لَكُمْ نْ.. فإ   عَلَـيْهِمْ سـَ 

 
  قْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُـوهُمْوا .. 


 رَجُـوكُمْأَخْرِجُوهُمْ مِـنْ حَيْـثُ أَخْ.. و .. 

 
 قَاتَلُوكُمْ فاقْتُلُوُهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ نْ.. فإ   

»«
 





 



   
  

  

٣٣٣

٣٣٣






   إذا إلِخْـوَا�ِهِمْ وقـالوا تَكُوُ�وا اكالـذَّينَ كَفَـرُوا وا ال نُآمالذينَ يا أيها

..  كَا�ُوا عِنْدَ�َا مَا مَاتُوا وما قُتِلُوالو غُزَّىً وا �ُأو كا ضِاألرضَرَبُوا يف  





 








 
 



 ٤امللحق رقم 

 إ�سا�ية اإل�سان يف اإلسالم

  م .٢١/١١/١٩٩٧خطبة منقولة على اهلواء مباشرةً بتاريخ 
  



    

 

٣٣٧ 

 
 


  ُعُوباً وقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا ..يـا أيُّهَـا النَّـاسُ إ�َّـا خَلَقْنَـاك  مْ مِـنْ ذَكَـرٍ وأ�ْثَـى وجَعَلْنَـاكُمْ شـُ 

 
 

  ْمَـن ..
ريَا يَعْمَلْ سُوءاً بُجْزَ  الِحَاتِ مِـنْ ذَكَـرٍ  بهِ وال يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اهللِ وَلِيَّـاً وال �َصـِ   وَمَـنْ يَعْمَـلْ مِـنَ الصـَّ

  وال يُظْلَمُونَ �َقِريااجلِنَّةَ يَدْخُلُوُنَ أو أ�ْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئِكَ  
 


  هُـوَ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ �َفْـسٍ وَاحِـدَة ٍ   

   ُرَاءُ إىل اهللِ واهللُ هُـوَ الغَنِـيُّ احلَمِيـدُالفُقَـأَ�ْـتُمُ يـا أيُّهَـا النَّـاس   
 

 


 
 


»« 

»« 



    

 

٣٣٨ 

»«
»« 

 



 

    َتَكْبَرَ وكــانَ مِــن جَدُوا إالَّ إبلــيسَ أبَــى واســْ جُدُوا آلدَمَ فَســَ وإذْ قُلْنَــا للمالئِكَــةِ اســْ
  الكَافِرِين 

  ــ جُدَ إذْ أمَرْتُ ــهُ مِــنْ قــالَ مــا مَنَعَــكَ أالَّ تَســْ ــهُ خَلَقْتَنِــي مِــنْ �َــارٍ وَخَلَقْتَ   كَ قــالَ أ�ــاْ خَــريٌ مِنْ
اغِرِينيَكُـوْنُ مِنْهَـا فَمَـا فَـاْهْبِطْ قالَ  طني   لـكَ أنْ تَتَكَبَّـرَ فيهـا فـاخْرُجْ إ�َّـكَ مِـنَ الصـَّ 

 

 

   ثُمَّ أدْبَرَ واسْتَكْبَر فقالَ إنْ هذا إالَّ سِحْرٌ يُؤْثَر   



 

 
 

 
 



    

 

٣٣٩ 

  
 

 
 




 


»
« 





   ورِ فـال فـإذَا �ُفِـخَ يف الصـُّ

  ذٍ يَتَسَألُونأ�سَابَ بينَهُمْ وال هُمْ يَوْمَئِ 


  ِاًرــــاً وال �َصِيـيَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اهللِ وَلِيَّـ وَلَاْ..مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِه     
  اًلَمُـونَ �َقِـريظْاجلنَّـةَ وال يُيَـدُخُلُونَ حَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أو أ�ْثَـى وهُـوَ مـؤمنٌ فأولَئِـكُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِ 

 






    

 

٣٤٠ 

   ْوال تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُـم
ابِكَ عَلَيْكَ مِنْ بالغَدَاةِ والعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ما  يء ومـا مِـنْ حِسـَ يْءٍ حِسَابِهِمْ مِـنْ شـَ عَلَـيْهِمْ مِـنْ شـَ

  الظَّالِمِنيمِنَ فَتَطْرُدَهُمْ فتكونَ  


  أ�ا رَبُّكُمُ األعلَى    يـا أيُّهَـا املـألُ مـا ..
نِ اتَّخَـذْتَ .. لَـئِ  عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْـرِي ..

  ألجْعَلَنَّكَ مِنَ املَسْجُو�ِنيغَيْرِيْ إهلاً  



 






»

« 




»

« 



    

 

٣٤١ 


»

« 






 







  ْإنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اهللِ أتْقَاكُم  
»« 









 



 ٥امللحق رقم 

 التفسري والتأويل والفرق بينهما



    

 

٣٤٥ 

 




 

 










 

 









 



    

 

٣٤٦ 

 












 

  


 
 


 

 






 



    

 

٣٤٧ 

  
 




   إال يَأْتُوُ�ُـكَ بِمَثــَلٍ وال
يْراً    جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسـِ


   ًلَنَـا مَـا هِـيَ يُبـيّنْرَبَّكَ لَنَا عُ دْاقَالوا .. 

  تَفَـرَّقَ الَّـذِينْ أُوتـوا الكتـابَ إالَّ مِـنْ بِعْـدِ مـا جَـاءَتْهُمُ البيِّنَـةُمـا و      

  ..َأً�ْزَلْنَـا و
]  ٤٤[ النحل    الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ للنَّاسَ ما �ُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ كَإلي 

 






 
 




 



    

 

٣٤٨ 











 
  
 




 
 








   ِلُهُتِهِمْ تَأْوِيْأْلَمَّاْ يَوبَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطْوُا بِعِلْمِه..  
 

 



    

 

٣٤٩ 
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  .. ُّتَـأْتُوا أن ولـيسَ البِـر
ــا ــنْ ظُهُوْرِهَ ــوتَ مِ  .. البُيُ
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 ٦امللحق رقم 

 اسرتاتيجية التقريب بني املذاهب اإلسالمية

  يف حبثٌ قدم 
  م .٢٠٠٥/ املوافق ـل / �يسان /  . ه١٤٢٦ربيع األول / 

  



    

 

٣٥٣ 

 
 


 

 











 

   .. يا أيُّها النَّاسُ إِ�َّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُ�ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعَـارَفُوا


   َأَلُون بْتُمْ وال تُسـْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَتْ ولَكُـمْ مـا كَسـَ
هِمْ يَقُولُـونَ رَبَّنَـا والَّـذِيْنَ جَـاؤُوا مِـنْ بَعْـدِ    عَمَّا كا�وا يَعْمَلُـون

  اغْفِرْ لَنَا وَإلِخْوَا�ِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُو�َا باإلميَانِ وال تَجْعَلْ يف قلُوبِنَا غِال لِلَّـذِيْنَ آمَنُـوا ..
»

 



    

 

٣٥٤ 

«


 
 
















 
 












    

 

٣٥٥ 

  ٌوِزْرَ أُخْـرَى وال تَزِرُ وَازِرَة     َفَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـال
  ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهْ 

 


   ِإِنَّ فِرْعَـوْنَ عَـالَ يف األَرْض
يَعَاً   وَجَعَلَ أَهْلَهَا شـِ




  .. إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وكَا�ُوا شِيَعَاً لَسْتَ مِنْهُمْ يف شَيء  
 



 

 









 



    

 

٣٥٦ 

 











  عُون   الَّذِيْنَ هُمْ يف صَالَتِهِمْ خَاشـِ
 

  


















    

 

٣٥٧ 





 

  


 









 
 


 




 



    

 

٣٥٨ 

 


 
 











 

 
















    

 

٣٥٩ 






 

 


  ُعَافاً خَـافُوا علـيهم فَلْيَتَّقُـوا اهللَ وليَقُولُـوا وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لو تَرَك وا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيـةً ضـِ
  قوالً سَدِيداً
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 بـل نشـري إىل  ، وحنـن ال ننـاقش هنـا صـحة احلـديث أو عـدم صـحته وردت العبارة يف حديث نبـوي ،

،  ، واختاذه حجة وذريعة لعزل املرأة عن اجملتمع ، وقراءته على غري ما قصد منه فه يف غري ما ينبغيتوظي
ملقابـــل أن أحـــدهم  وجعلـــه مـــن ثوابـــت اإلســـالم وقـــد رأى خمـــاطر االتكـــاء علـــى ظـــاهر  -. والعجيـــب 

  !! قال ذلك على سبيل الفكاهة زعم أن النيب  -احلديث 



    

 

٣٦١ 


 
 


   .. َا�مِنْـهُواألقرَبُونَ مِمَّـا قَـلَّ الوالِدَانِ تَرَكَ وَلْلنِّسَاءِ �َصِيْبٌ مِمِّ   

اًأو كَثُرَ �صيباً    مَفْرُوضـَ


 
 


 
   َعَلَـيْكُمُ القِتَـالُكُتِـب   


 

 
 

    ِإِعْمَلُـواوَقُـل  
»
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٣٦٢ 

 
 

  









 



 ٧امللحق رقم 

  اللغة العربية أمام حتديات العوملة
  التأثر والتأثري / حوار الثقافـات

  حماضرة ألقيت يف مؤمتر برعاية معهد الدعوة اجلامعي للدراسات اإلسالمية 
  م .١٥/٤/٢٠٠٣ببريوت بتاريخ 



    

 

٣٦٧ 

 




 
 




 
   هُمْبَعْ النـاسَ اهللِ دفعُ.. ولوال دبِـبَعْضٍ  ضـَ لٍذو  اهللَ ولكـنَّ ضُاألر تِلفَسـَ   العَـالَمِنيعلـى  فَضـْ 


 

 


 
                                                           

 













    

 

٣٦٨ 

 

 

 





 
 




 
                                                                                                                                           

 



 
 








 
 

 



    

 

٣٦٩ 

 
 





  عَجِّـلْ لنـا قِطَّنـا  

  عـنكم سـيِّئاتِكُمْرْ �ُكَفِّـ   



 

 









 

 
                                                           

 



 



    

 

٣٧٠ 

 
 




   طُوا إنَّ اهللَ يُحِـبُّ وَأَقْسـِ
  املُقْسِطِني
  هنَّمَ حَطَبا  جُأمَّا القاسطونَ فكا�ُوا لِو 
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٣٧٥ 








 
 

                                                           
 






 

 



 

 




  .. َّزعـم الـذين كفـروا أن لـن تبعثـوا قـل بلـى وربّـي لتبعـثن 

 
 


    



    

 

٣٧٦ 





 



  ٨ملحق رقم 
  �ظرات يف االدخار واالكتناز واالستثمار واملصارف واالقتصاد

  واإلتالف واالستهالك و اإل�فاق يف اإلسالم
  حبثٌ مت إلقاؤه يف اجمللس اإلسالمي األعلى يف اجلمهورية اجلزائرية

  م .٢٠٠٤ ٢ك ٢٦،  ٢٥يف العاصمة ، مبؤمتره املنعقد بتاريخ 
  



    

 

٣٧٩ 

 

 




 

 






 

 










 



    

 

٣٨٠ 

 









  وتُحِبُّونَ املالَ حُبَّاً جَمَّا     إنَّ اإل�سانَ خُلِقَ هَلُوعَا 

  وإذا مسَّهُ اخلريُ مَنُوعا إذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا 


 
 

 
 

   لَ ا وْتَنْسـَ وال الفَضـْ
أَلُوْ�َكَ     بينَكُمْ مـاذا وَيَسـْ

  الْعَفْوَيُنْفِقُونَ قُلِ  
 
 

 
  ُِّمْ ئوَأُ�َب�تأكلُونَ وما تَدَّخِرُونَ بِـمَـا كِ

  يف بُيُوتِكُمْ 



    

 

٣٨١ 

 
 

 


  



 

 
  لَ تَزْرَعُونَ قا

بْ نِنيٍســــَ نْبُلُهِ إال قلــــيالً دَأَبَــــاً  عَ ســــِ دْتُمْ فَــــذَرُوهُ يف ســــُ   كُلُونمِمَّــــا تَــــأْفمــــا حَصــــَ 

   نُون ذلكَ سَبْعٌ شِدادٌ يأكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّمِنْ بَعْدِ ثمَّ يأتي   إال قلـيالً ممـا تُحْصـِ

 
 


 
 


 


 



    

 

٣٨٢ 

»« 


 
 

»
« 

»
« 

 



 


 


 

 


–


 
 



    

 

٣٨٣ 
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   َة  وَلَـاْوالـذينَ يَكْنِـزُونَ الـذَّهَبَ والفِضـَّ

هَنَّمَ فَتُكْـوَى هبـا جَ�َــارِ يومَ يُحمَى عليها يف  اهللِ فَبَشِّرْهُمْ بعذابٍ أليم سَبِيْلِ يُنْفِقُو�َهَا يف 
ــزُو بَاهُهُمْـِجــ ــتُمْ تَكْنِ ــذُوقُوا مــا كُنْ كُمْ فَ ــزْتُمْ أل�ْفُســِ ــورُهُمْ هــذا مــا كَنَ ــوبُهُمْ وَظُهُ   نَوَجُنُ 

 
»« 

»«
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treasury
 treasure 

  عَىوْوجَمَعَ فَأ   
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  َعْلُوْمٌوالذينَ يف أموالِهِمْ حَقٌّ م  للسَّائِلِ واحملروم  


 

  بَاهُهُمْ ـفتُكْـوَى بِهَـا جِـ
   وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ 
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٣٩٠ 








 





 






 

 



 

 
 


 



    

 

٣٩١ 

  
 




 


 


 
 

 


 







 
 


 

 



    

 

٣٩٢ 

 



 





 
 


   ِأكُمْ مِـنَ األرض هـوَ أ�ْشـَ
تَعْمَرَكُمْ فيهــا   واسـْ

 
 »«

 
   فيهـا لَ اهللَ لَكُمْ قِيَامَاً وارزقُـوهمْ اءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِيَ جَعَتُـؤْ تُـوْا السُّفَهَوال

تُمْ مِـنْ النِّكَاحَ وا وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُ  واكْسُوهُمْ وَقُوُلُوا قَوْالً مَعْرُوفَاً هُمُ فَـإِنْ آ�َسـْ
  .. رَشَدَاً فَادْفَعُوُا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

  
 

 

  



    

 

٣٩٣ 

  

 



 

 
»«


 


  يــا بــين ال تــدخلوا مــن بــاب واحــد وادخلــوا مــن أبــواب متفرقــة  

 


 
 




 
 

 


 



    

 

٣٩٤ 


 

 



 




 


   ُفينة اكِيْنَ أمَّـا السـَّ فَكَاَ�َـتْ لِمَسـَ
ــأَرَدْتُ  ــونَ يف البحــرِ فَ ــانَأن يَعْمَلُ ــا وَكَ بَاً أَعِيْبَهَ فِيْنةٍ غَصــْ ــلَّ ســَ ــأْخُ�ُذُ كُ ــلِ�ِكٌ يَ ــمْ مَ   وَرَاءَهُ 
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IN GOD WE TRUST 
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  ِّيَتَخَبَّطُـهُ ال يَقُومـونَ إالَّ كَمَـا يَقُـومُ الـذَّيبَا الذينَ يأْكُلُونَ الر 
ــْــ ث يْطَانُ مِــنَ املَــسِّ ذلِــكَ بِـأَ�َّهُمْ قَــالُوا إ�َّمَــا البَيْــعُ مـِ     .. ـل ُالرِّبَـا وأَحــلَّ اهللُ البيــعَ وَحَــرَّمَ الرِّبَــاالشـَّ
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٤٠٣ 

 


   ــَتــاكْوالذينَ يُؤذُونَ املؤمننيَ واملؤمنـاتِ بغـريِ مـا   اًتَمَلُـوا بُهْتا�ـاً وإمثـاً مُبينـحْا سَبُوا فَقَـدْــ 
 

 
 

 
 





 

 



 





  ِدَقَات   يَمْحَقُ اهللُ الرِّبَّا ويُرْبِي الصـَّ

  تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّـةٍ نْأ  
 



    

 

٤٠٤ 









 

 
 

  

 
 

  نْ.. وإ 
  ظْلِمُونَ وَالَ تُظْلَمُـونَتُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ال تَ
   مـا اتَّـــــقـــــُوا اهللَ وَذَرُوا وا نُـآمأيُّهَا الَّـذِيْنَ يا
  بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 

                                                           
َامَا بَقِيَ مِنَ الرِّب

 


 


 



    

 

٤٠٥ 

  
 

                                                                                                                                           





 

 





  ة   فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيـَ



 

 
  .. يـا أيُّهَـا الـذينَ آمنَـوا ال تـأكُلُوا الرِّبَـا أضـعافاً مُضـاعَفَة    

–
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  مْ إىل التَهْلُكَـةدِيْكُأيا يف سبيلِ اهللِ وال تُلْقُوا بوأ�ْفِقُو  

   ْـــم ـــكِ ألَ ـــني�ُهْلِ ـــبِعُهُم اآلاألوَّلِ ـــمَّ �ُتْ ـــرِثُ   ينخِ 
 


   َّهَهُوَجْكُلُّ شَيءٍ هالِكٌ إال  

  ُتِاملو كُلُّ �َفْسٍ ذائِقَة   



    

 

٤٠٨ 

 


 
   بالطَّاغِيَـة فَـأُهْلِكُوا  ثَمُـودُفأمَّـا  ادٌ  عَـوأمَّـا

  بريحٍ صَرصَرٍ عاتِيَةفَأُهْلِكُوا 
   ٌــيْسَ إِنِ امــرؤ ــكَ لَ ــدٌ وَهَلَ ــهُ وَلَ ــلَ ــهُ أُخْ ــرَكلَ فُ مــا تَ ــا �ِصــْ   تٌ فَلهَ 

   هَلَـكَ عَنِّـي
  سُلْطَا�ِيَه 
  ُاً دَبـأهْلَكْتُ ماالً ل  

  أتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا   








 
 

                                                           



 



    

 

٤٠٩ 





 

 




 




   ِالَة ويُقِيمـونَالَّـذِيْنَ يُؤْمِنُـوْنَ بِالْغِيْـب  رَزَقْنَـاهُمْوَمِمَّـا  الصـَّ
  املُفْلِحُون هُمُ كُوأولئ رَبِّهِمْ مِنْ ىًهُدَعلى  كَأولئ  يُنْفِقُون


  ْعَتِ مِنْ سَعَةٍو ذُ لِيُنْفِق عليـه  قُـدِرَوَمَـنْ  هِسـَ

  ] .. اهللُ هُآتامِمَّا  قْفَلْيُنْفِ قُهُرِزْ


   َفيهـامَا أَ�ْفَقَ على كَفَّيْهِ  يُقَلِّبُفَأَصْبَح  
   وَمِمَّـا

 هُيُخْلِفُـ فهوَمِـنْ شَــيءٍ ا أَ�ْفَقْـتُمْوم  يُنْفِقُونَ  رَزَقْنَاهُمْ



    

 

٤١٠ 

 قُـلْ   وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ
قِ  اإل�فالَأَ�ْمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ إذاً رّبِي  مةِرَحْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ لَوْ أَ�ْتُمْ


  ِشـِّ  اهللِ يلِسَبِيف  يُنْفِقُو�َهَاوال  ةَوالفض بَالذه يَكْنِزُونَ نَوالذي�رْهُمْفَبَ 

 ويسـألو�كَ    أَلَيْمٍبعذابٍ 
 العَفْوَ قُلِيُنْفِقُونَ ماذا  

 







 







»«






    

 

٤١١ 




 





 
  
  
 

 
  

» 
«








 






    

 

٤١٢ 

»«
 

 



  َّــوا ــاإذا  نَذيل ــكَ قَوَامَ ــنيَ ذل ــانَ ب ــرُوا وك ــمْ يَقْتُ رِفُوا وَلَ ــمْ يُســْ ــوا لَ   أَ�ْفَقُ

  حَقَّـهُ  القُرْبَـىا ذَ تِوآ
ــذِيْرَاً ــذِّرْ تَبْ بِيْلِ وَالَ تُبَ كِيْنَ وابــنَ الســَّ ياطِيْنِ وكــانَ    واملِســْ ــوَانَ الشــَّ ــا�ُوا إِخْ ــذّ�ّ�ِرِينَ كَ إِنَّ املُبَ

  الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُـورَا
   مَغْلُولَـةً تَجْعَـلْ يَـدَكَ وال

ورَا  ً عُنُإىل  قِكِ وَالَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسـُ
 





  .. ُّْرِفُـوا إِ�َّـه الَ يُحِـب�وَكُلُوا واشْرَبُوا وَالَ تُسْ

 املُسْرِفِنيَ 






    

 

٤١٣ 




»«
»« 
















 

 
 

                                                           
 





 



    

 

٤١٤ 










 



   ْرَفَ وَلَـمْ يُـؤْمِن وكـذلكَ �َجْـزِي مَـنْ أَسـْ

 دِيَاعِبَيا  قُلْ     بآياتِ رَبِّهِ
رَفُوا  ــْ ــذينَ أَس ــى الَّ هِمْ عل ــِ ــةَ�ِ اهللِ ال أَ�ْفُس ــنْ رحَمْ ــ نَّإتَقْنَطُــوا مِ ــرُ ال ـــاًمِيْجَذُّ�وبَ اهللَ يَغْفِ ــ   عـَ 


  وَإِ�َّهُ لِمَن املُسْرَفِيْنَ ضِيف األرفِرْعَوْنَ لَعَالٍ  نَّوإ   







 
  

 



    

 

٤١٥ 

 
 


 

   يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وكانَ بنيَ ذلك قَوَاماً مل أَ�ْفَقُوا إذا  نَذيلَّوا 
    ًاًيةَ اإل�فاقِ وكانَ اإل�سانُ قَتُورَخَشْلَأْمْسَكْتُمْ إذا   
    ِرُهْقَدَاملُقْتِرِ وعلى قَدَرُهْ وَمَتِّعُوهُنَّ على املُوسِع   

 






  ًــا ــاً جَمـَّ ــ   وَتُحِبُّونَ املالَ حُبـَّ


 



  

 
  ِيْرَاً نَابوالْقُرْبَى حَقَّهُ واملِسْكِيْنَ ا ذَ تِوآ�ِرْ تَبْذِ�السبيلِ وَالَ تُبَذِّ   َإِنَّ املُبَّـذِّرِينْ كَـا�ُوا إِخْـوَان

  الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوُراً  الشَّياطِيْنِ وكَانَ



    

 

٤١٦ 


 











 










 





 
 



    

 

٤١٧ 















   قِكِ عُنُإىل تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وال
  ِوَالَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْط  ًفَتَقْعُدَ مَلُومـا

  ً  مَحْسُورَا  
    َاخِذْ�َا إِنْ �َسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْ�َا ..رَبَّنَا ال تُؤ  

  تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرَاً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذَّيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ..رَبَّنَا وَالَ 
  رَبَّنَا وال تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَاَ بِهِ ..

  .. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَ�ْتَ مَوْالَ�َا
 فَا�ْصُرْ�َا على القَوْمِ الكَافِرِينَ   ن .ـامليــواحلمد هلل رب الع  

  م . ٢٠٠٥/ �يسان /  ٢٠هـ . املوافق لــِ ١٤٢٦/ ربيع األول /  ١٢متَّ بفضله تعاىل وتوفيقه يف 
  سوريا  - دمشق الشام  



  - فهرس املوضوعات  -
  



 - الثابت واملتغري   فهرس املوضوعات ..
 

421 

 9 مقدمة :

 9 1995حاجتنا إىل فقه جديد يف خطبة عام  -

 10 املقصود بالفقه اجلديد ، مساته وأهدافه -

 11 مل تكن اخلطبة أول الطريق وال آخره -

 12 اإلصالح ثابت قرآني والتجديد ثابت نبوي -

 13 معرفة الثوابت ليست مسألة تنظريية ختصصية  -

 14 املذهيبأثر اجلهل بالثوابت على حوار األديان والتعصب  -

 15 -كثابت أول وهدف وحيد للشرع  -اإلنسان  -

  خملوق من قسمني  

 19 الفصل األول : تعريفات وشواهد

 21 الثوابت أهداف واملتغريات وسائل -

 23 العبادة هدف ، الشعائر وسائل -

  24  إِيَّاكَ نعبدُ وإِيَّاكَ نستَعِني  معنى العبادة واالستعانة يف  -

 28  املتشابه القرآني ثوابت عامة شاملة  القوانني والسَُّنن يف -

  ال تتغري

 29 الذاتية يف االستقامة واملوضوعية يف احلنيفية . احلنيف يف -

  القرآن الكريم

 31 النفع والتعارف هدفان ثابتان -

 32 الباقيات الصاحلات يف القرآن واحلديث -

 35 بني التجديد والتقليد -كمصطلح شائع  -ثوابت اإلسالم  -

 37 املتغري مفردتان قرآنيتانالثابت و -
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 39 هل تتغري الثوابت ؟ وكيف ؟ شواهد قرآنية   -

 41 آيةاحملكم واملتشابه عند املفسِّرين ، وكيف نفهمه يف  -

   7آل عمران 

 44 تفسري احملكم مطلوب ، أما تأويل املتشابه فممنوع -

 45 القراءة املعاصرة اعتمدت قول من قال إن الواو يف : -

  الْعِلْمِ والراسخونَ يف    هي حرف عطف فوقعـت يف 

  وأجازت التأويل وخلطت بينه وبني التفسريِك الشِّْر

 47 مناذج ما وهمت فيه القراءة املعاصرة يف احملكم واملتشابه   -

  وغريهما

 55 الفصل الثاني : القراءة املطلوبة يف القرآن الكريم

 57 تعريف القراءة   -

  63ابن مسعود وابن عباس و القراءة عند النيب  -

 65 القراءة عند اإلمام النووي يف كتاب ) التبيان ( -

 69 وقفات ال ُبدَّ منها عند بعض فقرات الكتاب -

 70 الفرق بني القراءة والتالوة -

 71 حتريم َمسِّ املصحف وكتب التفسري والفقه -

 72 جواز قراءة القرآن باألحلان -

 75 افعيــد الشالقراءة بغري العربية يف الصالة باطلة مطلقًا عن -

 ومالك وأمحد ، جائزة مطلقًا عند أبي حنيفة ، جائزة بشرط

  عند أبي يوسف وابن فرقد 

 76 القراءة عند الشيخ حممد الغزالي يف كتاب   -
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  ) كيف نتعامل مع القرآن ؟ (

 77 فقرات الكتاب  بعض وقفات ال ُبدَّ منها عند  -

 90 واختالفاختالفات املذاهب يف فهم األحكام قسمان : خالف  -

 92 االختالف مذموم يف القرآن أما اخلالف مبعنى التغاير فال -

 93 الشيخ الغزالي يغفل احلديث عن هامان وهو يتحدث عن فرعون -

 94 هامان يف القرآن الكريم ، وعند موريس بوكاي -

 96 ث ، وموقف اإلمام مالكرَّمن البس السلطان ال يرث وال يو -

 97 نة ،ــتركت الكتاب للسب األمة اإلسالمية حدث فيها العج -

  ثم تركت السنة ألقوال األئمة . . .

 98 ترمجة القرآن ال ُتغين أبدًا -

 99 ترمجة القرآن الكريم إىل اللغات األخرىالفصل الثالث : 

 101 تعريف الرتمجة : نقل مفردات ومعاني النصوص  -

  من لغة إىل أخرى

 102 األممأهميتها ودورها يف تفعيل التالقح احلضاري بني  -

 103 التعريب إىل العربية والرتمجة منها عملية أخذ وعطاء هدفها التعارف   -

 104 الرتمجة قبل اإلسالم ، ويف العصر النبوي ، ثم األموي فالعباسي -

 105 ألفاظ أجنبية يف القرآن واحلديث -

 106 ملاذا تأخر املسلمون يف ترمجة القرآن حتى مطالع القرن العشرين ؟ -

 107 م .1143ات األخرى ، أوهلا الالتينية عام القرآن باللغ -

 109 املستشرقون والقرآن ، ماراتشي اإليطالي وفلوغل األملاني -

 110 شبهات االستشراق كلها مأخوذة من تراثنا -
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 111 مقدمة ن . ج . داوود لرتمجته القرآن إىل اإلنكليزية -

 116 تأمالت يف بعض ما ورد يف املقدمة -

 118 ةإشكاالت التعريب والرتمج -

 120 العربية مقدَّسة ألنها لسان أهل اجلنة ولغة اللوح احملفوظ -

 121 حسب قول الشافعينَِبيٌّ لسان العرب ال حييط جبميع علمه إال  -

 122 تراجم الرجال : خمتصر سرية حياتهم -

 122 تعبري عن املشاعر واألحاسيس كما يف الشعر الرتمجة  -

  والرسم واملوسيقىوالنَّْحِت 

 123 تفسري النصوص ضمن اللغة الواحدة : معاجم ،الرتمجة  -

  لقرآنلكتب تفسري 

 124 اختالف الوعاء اللغوي بني األلسن : مفردات ومعاني -

 125 أمثلة من أغالط الرتمجة يف ثالث ترمجات للقرآن -

 130 تأمالت يف بعض ما ورد بكتاب ) الرفض التام ملا يف -

  النحو من أوهام (

 138 ا يف جمال ترمجة القرآن تسع نقاط تفيد مراعاته  -

 140 ترمجة األلفاظ ، ترمجة املعاني ، التمييز بني احلقيقة واجملاز -

  يف الداللة 

 144 االبتعاد عن ترمجات املستشرقني ) خامت النبيني ( وعن  -

   يَلتقيانمَرَجَ البحرينِ    التأويالت املنحرفة لبعض اآليات :

   َذْبَحُوا بَقَرَةً  نْ تَإنَّ اهللَ يأمُرُكُمْ أ     َالشجرةَ امللعونة    
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 146 الرتكيز يف الرتمجة على فقه املعاني وفقه الواقع وفقه املصاحل -

 149 العمل أحد أهم أسس التقدم يف اإلسالم الفصل الرابع :

 151 العمل واإلنتاج : تعاريف -

 152 العمل ومنزلته يف اإلسالم -

 154 العمل يف القرآن الكريم -

 161 ل يف السنة النبوية املطهرةالعم -

 163 العمل واألنبياء -

 164 العمل والصحابة  -

 166 العمل واألئمة -

 166 العمل وكبار الفقهاء والعلماء -

 167 العمل واملرأة  -

 172 وامة الرجلِقعمل املرأة يف ضوء  -

 173 هل املرأة مكلفة بإنفاق ما تكسب من عملها على زوجها وأوالدها -

 174 ين عند املرأة نقص تكويين كما فهمههل نقص العقل والد -

  بعض الفقهاء

 178 : تعريفها ومعناها ومعايريهاالعمل والشفاعة  -

 179 الشفاعة ال تكون يف احلدود والعقائد ) الثوابت ( -

 183 حيكمها احلسب واجلاه واملالمعايري الشفاعة يف الدنيا  -

 184 تهأما يف اآلخرة فهي حمكومة بإذن اهلل ، ومشيئته ، ورمح -

 186 واخلالف يف تفسريهامن سورة الطور  21وقفة تأمل عند اآلية  -

 190 العمل والقدر -
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 190  /القدر مبعنى القدرة ومبعنى تقدير مقادير األشياء : القادر  -

  املقتدر  /القدير 

 191 القدرة من صفات اهلل احلسنى واالستطاعة من صفات اإلنسان -

 192 إىل اهلل كاملرض والـدواء دفع القدر احملتوم بقدر مثله أحبُّ -

 193 بداية القول باجلرب بعد العصر النبوي -

 194 غالة القدرية عطَّلوا ثوابت القوانني القاهرة -

 194 ح الثواب والعقاب ال معنىبعطَّلوا العمل فأصغالة اجلربية  -

  له يف اآلخرة

 196 العمل يف الفقه النبوي والسنة الشريفة -

 199 ية العمل يف األمثال العرب -

 199 العمل واإلنسان ومكارم األخالق -

 203 ُيِحبُّ مثانية أصناف من الناس / شواهد قرآنيـةاهلل تعاىل  -

 204 وال ُيِحبُّ مثانية أصناف أخرى / شواهد قرآنية -

 205 القيم واملثل العليا يف األحاديث النبوية -

 206 األمانة يف العمل  -

 209 اإلخالص يف العمل -

 211 ودوره يف رفع الكفاءة الفنيةالعلم يف العمل ،  -

 211 العقل يف العمل  -

 212 مناذج من األمانة وحتمُّل املسؤولية -

 215 جتديد الفقه اإلسالمي ، ودور العقل يف اإلصالح والتجديدالفصل اخلامس : 

 217 استعراض ما متَّ حبثه يف الفصول السابقة -
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 218 لربطِه مع التجديد واالجتهاد -

 219 إما جتديد أو تفريط ؟بأحد أمرين :  هل االجتهاد حمصور -

 219 التعريف حسب نظرية الثالث املرفوع  -

 219 خطأ القول بأن االجتهاد ال يكوُن فيما فيه نص -

 220 اجتهدَ يف سهم املؤلَّفة قلوبهم ويف حد السرقة عمر بن اخلطاب  -

 220 ح ـاجتهد يف أمٍر نبوي صري -كرََّم اهلل وجهه  -ام علي ـاإلم -

 221 واملتباينة املتضاربة حبٌر من التعاريف جتهاد اليوم اال -

  لكل منها أدلته وشواهده

 222 وحبٌر آخر من الشروط والعوائق ُتْقِفُل عمليًا باب االجتهاد -

 223 ) االجتهاد بني التجديد والتفريط (امللتقى اإلسالمي األول وكتاب  -

 224  كتب أخرى يف االجتهاد والتجديد -

 225 ثاره عند مه ، شرائطه ، حجيته ، آاالجتهاد : حك -

  د . حممد سعيد البوطي

 226 وعند د . يوسف القرضاوي ، و د . عبد اهلل تركي -

 227 وعند د . حممد عبد الرحيم سلطان ، ود . حممد عبد الستار السيد -

   الشيخ امَلْيسو 

 229 كيف حتوََّل االجتهاد من واجٍب عيين إىل واجٍب كفائي عند  -

  بوطيد . ال

 231  ، وكيف نقرؤها حننمن سورة التوبة  122كيف قرأ مساحته اآلية  -

 233 للجهاد ، وليـس رخصة أمر باخلروج  فَلَوْالَ نَفَرَ ..   عبارة  -

  بالتخلف عنه
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  236 معنى اآلية عند ابن عباس واإلمام أمحد -

 239 الفقه مبعنى الفهم ومبعنى العلم فرض عني واالجتهاد مثرتهما -

 240 جتهاد االستنباطي بعيدًا عن االجتهاد اإلنشائي اجتهـاٌداال -

  صاحل لكل زمان ومكانأعرج ال حيقق مصداقية أن اإلسالم 

 االستنباط تعطيٌل لإلصالح كثابت إهلي بحصر االجتهاد  -

 241 كثابت نبويوللتجديد 

 243 خطورة تربية الناشئة على الذل والدونية والتقليد -

 243 عقل وتعطيٌل للقياس واإلمجاع التقليد اغتياٌل لل -

 244 إتباع فقه السلف واجب ال مناص منه عند د . البوطي -

 245 اإلتباع يف القرآن والسنة ، أما التقليد فهو اآلبائية يف القرآن  -

 248 هل جنـح امللتقى فعاًل وحقًَّا يف طرح كل شيء عن االجتهاد ؟ -

 249 ـل املداخالتاالجتهاد بني التجديد والتفريط ( أغفكتاب )  -

  واحلوارات يف امللتقى 

 250 افتقار امللتقى إىل التعددية وغياب املرأة عنه  -

 251 وال يشارك فيهاكل ملتقى ومؤمتر وندوة تقتصر على النَُّخب  -

  الناس ، خروٌج على ثوابت اهلل ورسوله

 253 والتحذير من البـدع  جتديد الدين ، وترك حمدثات األمور ، -

  يف احلديث النبوي ، وفهمها على حنو متساوقوالضالالت 

 254 عند د . أمحد كفتارو يف امللتقى ، متسُّك بالثوابت االجتهاد  -

  وتطوُّر مع املتغريات

 255  بورقة يف امللتقى هو نفورهاجملدِّد السبب يف عدم اشرتاك الشيخ  -
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  إىل التطبيق العملي بعيدًا عن الكتبمن التنظري وميله 

 256 فكر الشيخ الدكتور أمحد بن موسى الكردي نظرات يف  -

  م . (2004-1912 . ه 1423-1330النقشبندي املشهور بكفتارو ) 

 257 ما كتب ونشر عن الشيخ يف ثالث جمموعات -

 258 الشيخ أمحد مل يرتك كتبًا حتمل امسه ال يف التفسري وال يف الفتوى -

 مدى أكثر  ثالث مرات علىأكثر من رغم تفسريه للقرآن كاماًل 

 ن ــمخسني عامًا ، ورغم نيله درجة الدكتوراه ثالث مـرات ممن 

  كراتشي وجاكرتا وأم درمان 

 259 اإلنسان يف دروس الشيخ وحماضراته -

 259  م .1951أبو احلسن علي الندوي يف املسجد األموي عام الشيخ كما رآه  -

 260 املأثور من عباراته وأقواله -

 262 حلاكمةموقف الشيخ من السلطات ا -

 263 موقفه من تالمذته ومريديه -

  265يُنْفِقُون   رَزَقْنَاهُمْ ومِمَّا  تفسريه لقوله تعاىل  -

 265 الفرق عنده بني التوكل والتواكل -

 266 ، ومن مل يفهمه رغم مثََّة من فهم فكر الشيخ مع ُبْعِدِه عنه  -

  وقرابته منه  مالزمته له

 267 د . حممد احلبش وجتديد الفقه يف جمال املرأة والتقريب بني  -

  املذاهب اإلسالمية والتسامح بني األديان

 269 د . حممد سعيد رمضان زوبعة الردود واالتهامات عليه وله  -

 ، املهندس الباحث اإلسالمي زين الاألستاذ بسام البوطي ، 
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  حممد أنور وردة 

 271 واالتهامات مناذج ومقتطفات من الردود  -

 275 ) ُمِصرٌّ على رفع لواء الزندقة (احلبش عند د . البوطي د . حممد  -

 وعند أ . الزين ) ال يتورع عن تكذيب حديث صحيح ( ، وعند

  م . وردة ) صاحب خلط فاسد (

 277 وردة يقرتح تشكيل جلنة مركزية إسالمية تتفرع عنها املهندس  -

 ا دراسة املؤلَّفات يف التجديد، مهمتهجلان إقليمية يف كل قطر 

  واالجتهاد وتعديلها أو رفضها 

 279 أمحد كفتارو يف املسجد األمويكيف مت تشييع جنازة الشيخ  -

 281 العقل ودوره يف اإلصالح والتجديد  -

 282  ــىوالفؤاد واحلجر والنُّهى واحِلجالعقل والقلب واللب  -

  ثور من الرتاثيف القرآن الكريم ويف السنة النبوية ويف املأ

 287 العقل مطبوع ثابت ومسموع متغري يزيد وينقص -

 288 ، واألقسام الثالثة للعلومالعقل والعلم  -

 289 األمَّارة واللوَّامة واملطمئنةفس بأنواعها الثالثة يف القرآن : الن -

 290 يف القرآن والسنة اهلوى هو العدو األول للعقل  -

 291 وان يف الشعر العربياهلوى هو السقوط عند الشعيب وهو اهل -

 292 ينكرون دور العقل دعاة التقليد وأهل اجلرب والتصوف  -

  والتجديد ويستنكرون االجتهاد 

 294 عند ليس مصدرًا من مصادر الفقه اإلسالمي العقل  -

  د . وهبة الزحيلي رغم تعريفه للفقه بأنه عمٌل عقلي
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 295 وهل يستقيم اجتهاد دون عقل ؟.. أليس القياس عقاًل  -

  ال نستدل على وجود اهلل إال بالعقل  ألسنا

 296 العقل املطلقةحباكمية أول من نادى املعتزلة  -

 296 برئاسة واصل بن عطاءاالختالف اخلمسة بني املعتزلة نقاط  -

  وأهل السنة واجلماعة برئاسة اإلمام أمحد بن حنبل 

 297 اإلرجاء عند احلسن بن حممد بن علي بن أبي طالب  -

  بن جبري وسعيد

 298 نفي الصفات وإمكان معرفتها بالعقل خلط بني التصور -

  العقلي وبني التجسيم والتشبيه 

 298 التصنيف على أساس اجلرب املطلق أو االختيار املطلق -

  ثنائية ساذجة

 299 اإلنسان والقرآن مزيٌج مدهٌش من اجلرب واالختيار -

 300  ،أهل االعتزال حاولوا عقلنة الشرع وهذا ُمَحال  -

  وهذا ُمَحاٌل أيضًاوخصومهم حاولوا شرعنة العقل 

 301 ..املالحق 

 303  حنتاج إىل فقه جديد ( : 1امللحق رقم )  -

  م . 1995آذار  3نص خطبة اجلمعة يوم                           

 306 الفقـه هو الفهم وهو الشـق والفتـح عند حممـد عنرب ، -

  وابن منظور

 313 الثوابت واملتغريات يف الشريعة اإلسالمية:  ( 2امللحق رقم )  -

  م . 1995أيلول  1نص خطبة اجلمعة يوم                       

 316 خالٌف حولفيهما ، واخلالف الصالة والوضوء من الثوابت  -
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  الشكل يف ضوء املضمون

 317 لقول املتصوفةالدعاء من الثوابت ، والفهم الظاهري  -

  ابت ـ( إخالٌل بهذا الثن سؤالي علمه حبالي يغين ع) 

 319 نصوص القرآن الكريم والسنة حمدودة متناهية واملستجدات -

  والوقائع غري حمدودة

 319 ال سياسة إال مبا نطق به الشرع ، ) من قال : : ابن عقيل  -

  الصحابة يف شريعتهم ( وَغلََّط َط فقد َغِل

 320 القوانني الكونية من الثوابت  -

 321 التارخيية من الثوابت أيضًا  السنن والقصص -

 323 أبرز املتغريات يف الشريعة اإلسالمية هو األحكام املبنية -

  العرف على 

 323 ليس بتغري األزمان فقط حسب املشـــهور ،تتغري األحكام  -

 ًا ،ـًا أم معنويـأم ماديكان ًا ـبل بتغري العامل املؤثر يف احلكم ، ظرفي

  خاصًا أم عامًا 

 324 لعوامل املؤثرة يف احلكم وتغريهأمثلة ا -

 327 قوٌل يف الغزو والغزوات واملغازي( :  3امللحق رقم )  -

 329 عدد من كبار الفقهاءكيف حتوََّل اجلهاد يف اإلسالم مبباركة  -

  رقدامة إىل غزٍو ابتدائٍي ُمَباِد كالشافعي وابن

 330 نتيجة طبيعية لذلك التحولآية السيف بالقول بالنسخ  -

 331 من أجل نشربالقتال ائلون مبشروعية ابتداء الناس الق -

  ال يفرِّقون بني القتل والقتال يف اآليات القرآنية الدين 
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 332 الفرق بني القتل والقتال  -

 333 الفرق بني الغزو واجلهاد -

 335 ،إنسانية اإلنسان يف اإلسالم ( :  4امللحق رقم )  -

  م . 1997الثاني تشرين  21خطبة منقولة على اهلواء بتاريخ 

 337 لإلنسان شواهد قرآنية على تكرميه تعاىل  -

 338 واهد نبوية على القيمة اإلنسانية لدى اإلنسانش -

 338 االستكبار والتكبُّر والتعالي والعجرفة أبرز مظاهر اإلساءة -

  إىل اإلنسان

 339 املساواة يف اخللق والعمل معايري قرآنية تكرم اجلانب اإلنساني -

 340 إهانة لإلنسانية ، وهي غري االنتماء القوميجلاهلية العصبية ا -

 341 التمييز العنصري يف العرق واللون واللغة والطبقة ، جيرح -

  إنسانية اإلنسان

 343 ا ـ( : التفسري والتأويل والفرق بينهم 5امللحق رقم )  -

 347 ثم اختصاصه بالقرآن ، التفسري : أصله ومعناه اللغوي  -

  كمصطلح فقهي

 348 عند قدماء ثم معناه ، أصله ومعناه اللغوي أويل : الت -

  السلف على وجهني

 349 كيف فهمه املتأخرون من السلف على وجه ثالث -

 349 الفرق بني التفسري والتأويل عند الفقهاء واحملدِّثني -

  وأهل اللغة واملتصوِّفة

 351 ةبني املذاهب اإلسالمي: اسرتاتيجية التقريب (  6امللحق رقم )  -
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 354 أساسًا ضرورٌة دينيٌة ولغويٌة وبشريٌة وكونيةاملذهبية  -

 255 تغاير املذاهب واختالفها على التوازي ظاهرة صحية ومطلوبة -

 355 التقريب بني املذاهب توحيد لألمة  -

 356 بني املذاهب وأئمتها بقدر ما هو بني أتباعهاالتباعد ليس  -

 357 أمثلة عن احرتام أئمة املذاهب بعضهم لبعض -

 358 علينا ترك التنظري إىل التطبيق -

 359 وعلينا النزول إىل الناس حيث هم يف شرائحهم الثالث :  -

  الدعاة ، والشباب ، واملرأة 

 363 ،مستمعة ما زالت املرأة يف جمالس الشورى بالسعودية جمرد  -

  ويف الكويت حمرومة من حق االنتخاب 

 365 العوملـةات ــام حتديـة أمـة العربيــ( : اللغ 7امللحق رقم )  -

 رـ/ التأثر والتأثري / ، حوار الثقافات ، حماضرة يف مؤمت

  روتــاإلسالمية ببيبرعاية معهد الدعوة اجلامعي للدراسات 

  م .2003نيسان  15بتاريخ 

 367  بني األلسن قانون إنسانيريالتأثر والتأث إن تبادل -

 368 مل تتأثر هلجة قريش بعيوب هلجات القبائل من عنعنة -

  واستنطاء ووهم وعجعجة وومت

 369 الروميةات األخرى : ـمل تفسد العربية بأخذها من اللغ -

  والفارسية والسريانية واهلندية والرتكية واحلبشية ، أمثلة

  عن تلك األلفاظ 

 371 ت األخرى إىل العربية اعريب وإشكاليات نقل اللغالت -
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  ألفاظًا ومصطلحات

 371 ريب األربعة عند األمري الشهابيقواعد التع -

 372 ريبنرى ال ُبدَّ من مراعاتها يف التعنقاط  -

 374 لويس ماسينيون والدعوة إىل هجر الفصحى إىل العامية -

  ترسيخًا للتقسيم 

 375 اليسوعية ) األب رافائيل أنصار هذه الدعوة يف اجلامعة -

  خنلة ( ويف اجلامعة األمريكية ببريوت ) د . أنيس فرحية ( 

ـتثماراز ـار واالكتنـــيف االدخرات ـ( : نظ 8امللحق رقم )  -  378 واالس

 واإلتالف واالستهالك واإلنفاق يف اإلسالم ، حبث مت إلقاؤه

 ، بتاريخ يف اجمللس اإلسالمي األعلى يف اجلـزائـر العاصمة 

   2004كانون الثاني  26و  25

 380 تعريف الدخل واالدخار -

 380 إىل أين يتجه االدخار ، وهل ورد لفظه يف القرآن واحلديث ؟ -

 381 ال يقتصر االدخار على احلاجات الغذائية لألفراد واألسر  -

 382 دوافع االدخار وأهدافه عند األفراد واألسر واحلكومات -

 383 زيادتهطرق معاجلة االدخار و -

 383 وسائل اإلسالم لزيادة الدخل -

 384 وسائل اإلسالم للحد من اإلنفاق واالستهالك -

 384 االكتناز يف اإلسالم -

 385 أقوال الفقهاء يف الكنز -

 385 االكتناز ال ينحصر يف الذهب والفضة -
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 386 من سورة التوبة 35مستحقو عقوبة االكتناز يف اآلية  -

 386 التداول ، فإن مل يؤد زكاتهحلبسه املال عن آثٌم الكانز  -

  كان إمثه أكرب

 387 وسائل مكافحة االكتناز -

 387 تعريف االكتناز -

 388 مبادئ حتقق كفاءة االستثمار وفاعليته -

 389 أموال املدخرين يف املصارف ال تقدم إىل املستثمرين جمانًا  -

 390 ا بديل القروض الربوية على مستوىـالقراض واملضاربة هم -

  والدولةاألفراد 

 391 دور املدخرات املصرفية يف االستثمار والتنمية يف البلدان اإلسالمية -

 391 اقـة على النطـدان الغنيـللبلدان الفقرية حق يف أموال البل -

  العاملي واإلنساني

 392 مبادئ االستثمار -

 394 املصارف ) البنوك ( ودورها يف زيادة االدخار -

 395 املصارف اإلسالمية  -

 396 موالتبييض األ -

 396 االقتصاد ومقاصده يف اإلسالم -

 397 متى يصبح اإلنسان فردًا ودواًل عبدًا للمال ؟  -

 398 ال ميكن إقامة اقتصاد بال أخالق ، وال أخالق بال دين -

 399 طاملا هناك موارد حمدودة وحاجات غري حمدودة فهناك مشكلة -

  ملاوردياقتصادية ، أشار إليها الفقهاء كالعز بن عبد السالم وا
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 401 مثال من احلديث النبوي يف جمال حل املشكلة االقتصادية -

 402 البيع بديل الربا . ولكن ليس كل بيع حالل وليس كل  -

  275ربا حرام حسب قول القرطيب يف تفسري آية البقرة 

 402 السنة الشريفة بينت عددًا من وجوه البيع احلرام  -

 403 [ 92ماء ] النحل أصل معنى الربا لغويًا هو الزيادة والن -

 404 يف البيع زيادة هي الربح ويف الربا زيادة هي الفائدة ، والذي -

 جيعل من األوىل حالاًل ومن الثانية حرامًا هو اإلنسان وعمله

  وعلمه َوَعَرُقُه 

 405 فائدة الربا إن كربت وتضاعفت حرام ، والعمدة يف حترميها -

 ام أيضًا ، وإن قلَّت وصغرت حر، [  130] آل عمران 

 405 [ 278والعمدة يف حترميها ] البقرة 

 405 وهم صاحب القراءة املعاصرة يف فهم حكم الربا بفائدة -

  ( مسألة كيف) وليس ( مسألة كم ) أن املسألة َظنَّ قليلة حني 

 406 عوائد القروض حرام مهما بلغت ، وعوائد القراض حالل -

 406 حكاماإلتالف واالستهالك واإلنفاق : تعاريف وأ -

 409 أنواع اإلنفاق وتعريفه عند األحناف -

 410 اإلنفاق الواجب واإلنفاق غري الواجب -

 412 حدود اإلنفاق وقيوده : اإلسراف ، التقتري ، التبذير  -

* * * 
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