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�U ا�T�ور��ت " V ا�<

                                                                              :النصوص 

وهو أن : إن مقصود الشرع من الخلق خمسة ": قال اإلمام أبو حامل الغزالي  -     

يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول 

 ..."حة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحةالخمسة فهو مصل

   2�4ص  1ج  –المستصفى 

ورات من ظورات من الحاجيات، والحاجيات تبيح المححظالضروريات تبيح الم -

  . قاعدة أصولية" التحسينات

   :الكليات الخمس  

  : تعريفها  -�

ى وجودها صالح اإلنسان في هي التي البد منها لإلنسان أو هي الكليات التي يتوفر عل

        .الدنيا واآلخرة

      :أقسامها  -�

وهو كل ما شرع اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وللحفاظ على  :الدين  -أ

     .الدين شرع اإلسالم الجهاد ونهى عن الردة

ق فحرم ير حغالحياة نعمة وهبها اهللا تعالى لخلقه لذلك حرم االعتداء عليها ب :النفس  -ب

      .القتل وأوجب الذية والكفارات

أداة للوعي والتفكير والتدبر لذلك حرم ما يعطل وظيفته كاإلسكار وفرض  :العقل  -ج

      .طلب العلم النافع

           .شرع اإلسالم الزواج وحرم الزنا والقذف :النسل  -د

لمشروعة وحرم الربا نعمة وهبها اهللا لعباده ودعاهم لتحصيلها بالطرق ا :المال  -هـ

  إلخ...والغش اإلحتكار
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  :التعارض بين المصالح وإختالطها بالمفاسد 

  :تقديم األولى عند التعارض  -�

الجهاد واجب للحفاظ على الدين مع أنه فيه : عند تعارض الضروريات نقدم األولى منها  -

 .إعتداء على النفس

الصالة ضرورية : نقدم الضروري  عند تعارض الضروري والحاجي والتحسيني –    

        .واستقبال القبلة مكمل لها وال تسقط صالة بالعجز عن إستقبال القبلة

      .يقدم الحاجي على التحسيني –

أكل الطعام ضروري على النفس وعدم : يقدم الضروري من باب أولى على التحسيني  –

      .أكل الميتة أمر تحسيني

    .سدإختالط المصالح بالمفا -�

 ..المصلحة هي المنفعة والمفسدة هي المضرة:  تعريف -أ

   :اختالط المصالح بالمفاسد  -ب 

      .مجموعة من األفعال تختلط فيها المصلحة بالمفسد فنقدم الراجح منهما -  

    .عند تساويهما يكون ذرأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة – 

   .الشريعة كلها رحمة -ج  

   .ية فيها نوع من المشقة لكنها مقدورة لإلنسانالتكاليف الشرع –

 .اء القدرة على القيام بها فالتكاليف الشرعية تسقط عن المكلف عند إنت –    
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 أرآ�14 و C�و1X: ا�<#�F و ا�Wواج 

I-  الدرس : النصوصII 

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد اهللا قال  -

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت ": 

أخرجه البخاري " (جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجنها

  ) .في كتاب النكاح

ال طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن خفتم أ ما فانكحوا ": قال اهللا تعالى  -

  .  3سورة النساء اآلية  ". تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

I –  الخطبة:    

الخطبة تتم قبل الزواج ليتعرف كل من الرجل والمرأة على ما  :الخطبة وعد بالزواج . 1 

يدعوهما لإلقتران ببعضها ومرحلة للتعارف والتشاور ومعلوم أن الخطبة ال تعتبر زواجا 

  .ولكنها وعد بالزواج

 :تباح خطبة المرأة إال إذا توفر فيها شرطان أساسيان  ال :من تباح خطبتها. 2      

أم (أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجها بكيفية مؤبدة :  Iشرط   �

  ...) .أخت الزوجة –أم الزوجة (أو مؤقتة ...) ، األخت

 .تم التوافق والرضىيكون الخاطب سبقه لخطبتها رجل آخر و أن ال:  II شرط  �

قد أجاز الشرع اإلسالمي للخطيبين أن ينظر إلى  :جواز النظر إلى المخطوبة . 3     

بعضهم ويتعرف كل منهما على اآلخر في حدود ما هو مباح شرعا وبحضور بعض 

    .األفراد من محارم المرأة

نفرد بها بل يمنع على الخاطب أن يخلو بمخطوبته وي :تحريم الخلوة بالمخطوبة . 4    

من أفراد العائلة كما أن المخطوبة تعتبر في حكم  الثقاتالبد أن يتم اللقاء بمحضر بعض 

  . األجنبية

يجوز العدول عن الخطبة بين الرجل والمرأة لسبب من :  العدول عن الخطبة وأثره. 5

    .اد هداياهدإذا وقع العدول من طرف الخاطب فال حق له في استر: األسباب 
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هداياه كاملة إن كانت باقية  ادداسترع العدول من طرف المخطوبة فإن للخاطب حق إذا وق

    .أو بمثلها أو بقيمتها

     .يطبق نفس الحكم في حالة ما إذا قدمت الخطيبة هدايا لخطيبها –

  .ال يجوز شرعا إفشاء األسرار ونشر العيوب –

II -  الزواج:  

 .حكمه  –أهدافه  –تعريفه : الزواج  -� 

  :يف الزواج تعر  - أ

  هو الفرد الذي له قرين :  لغة 

ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين الرجل والمرأة على وجه البقاء غايته  :واصطالحا

اإلحصان والعفاف مع تكثير سواد األمة بإنشاء أسرة تحت رعاية الزوج على أسس 

  . مستقرة تكفل للمتعاقدين تحمل أعباءها في طمأنينة وسالم وود واحترام

  :داف الزواج أه  -  ب

يمنع الزوجين من الوقوع في الزنا ويصون عفتها ويحفظ : اإلحصان والعفاف  

       .األخالق ويحمي المجتمع من التحلل

غاية الزواج في اإلسالم استمرار الخلف الصالح وتكثير سواد : تكثير نسل األمة  –

لمستقرة نفسيا األمة بالصالحين واألقوياء داخل أسرة تملؤها العاطفة األبوية وا

فالعالقة الزوجية يجب أن تقوم على أساس المودة : المودة والرحمة  –     .وعقليا

       .والرحمة و اإلستقرار وهي قيم وتصرفات تضفي على األسرة الطمأنينة

  :الزواج تعتريه األحكام الخمسة فيكون  : حكم الزواج -ج

   .الحرام ولو كان فقيرالمن خاف على نفسه المشقة والوقوع في : واجبا  -  

   .لمن خاف على نفسه الزنا وال يرجوا ولدا :  مباحا – 

رغبة له في النساء إلى أن الزواج سيشغله عن بعض  في حق من ال:  مكروها – 

     .الواجبات أو يسئ من خالله إلى المرأة التي سيتزوجها

م زوجته أو ظلف ييرغب في النساء أو كان متيقنا أنه سو في حق من ال: حراما  – 

     .أوالده كمن كان مريضا مرضا معديا أو جنسيا خطيرا ينتقل إلى الغير
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     :أركان الزواج وشروطه . �  

  :أركان الزواج  -أ -

      .هما طرفا العقد بشرط أن تتوفر فيهما األهلية الشرعية والقانونية والصحية: الزوجان �

       .ول ويفيد الرضا على الزواجيدل على اإليجاب والقب وهي كل ما :لصيغةا �

     .وهو واجب على الزوج نحو زوجته وال يجوز تركه وهو حق مطلق للزوجة: الصداق �

     .وهو الذي يتولى العقد نيابة عن الزوجة :الوالي  �

    :شروط الزواج  -ب  –

    .وهو أن يتقدم أحد الطرفين بطلب الزواج ويرضى الطرف الثاني :اإليجاب والقبول  �

فال يمكن إجبارهما على الزواج من أي جهة وتتجلى الموافقة :  ضا وموافقة الطرفينالر �

      .في توقيعهما على ملخص العقد

    .يكون اإلشهار بما جرت به العادة والعرف المستمدان من الشرع:  إشهار الزواج �

    .القانونيةلسن اومعناه أن يكون كل من الزوجين عاقلين بالغين : توفر األهلية القانونية �

     .قاطهيصبح االتفاق على إس بحيث ال:  ضرورة تسمية المهم �

    حفاظا على سالمة المجتمع واألسر وذلك: الخلو من األمراض المنقولة جنسيا والمعدية �

 : الخلو من الموانع الشرعية للزواج وهي �

     .نسوة  4أال يكون في عصمة الرجل *      

   .من طالق أو وفاة أال تكون المرأة في عدة*      

      .أال تكون المرأة الجديدة ممن يحرم جمعها مع أخرى*     

    .أال تكون مطلقة طالقا ثالثا*     

  .فال يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم: توفر الكفاءة في الدين    
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 ا��Bة -أ�4ا-1 - ا�#�ق

 النصوص  -

  .229سورة البقرة  "رتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانالطالق م: "يقول اهللا تعالى -

  .1سورة الطالق اآلية  "أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا": يقول اهللا تعالى  -

عتق له فيما  يملك، وال ال نذر إلبن آدم فيما ال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  . يذرواه الترمي". يملك طالق له فيما ال يملك، وال ال

II-  حكمه –حكمة مشروعيته  –تعريفه : الطالق.  

  هو إزالة القيد وحل الوثائق لغة*      الطالق  تعريف -1

  .نت طالقأهو حل رابطة الزواج بلفظ صريح ك واصطالحا*                     

و قد يمنع الزواج من تحقيق هدفه إما لعيب أحد الزوجين أ :حكمة مشروعيته  -2

      .لتنافر طباعهما مما تصبح العالقة بينهما مستحيلة

 تعتريه األحكام الخمسة فيكون :حكمه  -3

    .إذا كان بدعيا: حراما          - أ

  لسنة النبويةلهو الموافق الطالق السني و: مباحا   - ب

    .في حالة اللعان أو الزواج الفاسد: واجبا   - ت

      .من تدنيس شرفهإذا كانت الزوجة غير عفيفة وخاف الزوج  :مندوبا   - ث

                                إذا كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته ويقع الطالق باللفظ  :جائزا        - ج

  . أو الكتابة أو اإلشارة حسب القدرة

III-  أنواعه –قيوده  –سبل إتقاء الطالق.  

  : عن طريق: سبل إتقاء الطالق  -1

       لحكمة والموعظة الحسنة ثم بالهجر إذا لم يثمر الهجرعن طريق ا :واإلرشادالنهج   - أ

   .ويكون بطلب من أحد الزوجين في حالة خالف بينهما: الصلح  - ب

       عند تفاقم المشكل يجوز تدخل بعض أفراد العائلة سواء : تدخل بعض أفراد العائلة  - ت

      .من طرف الزوج أو الزوجة

   :قيوده   - �

www.bestcours.net
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   .لمس الزوج امرأته في هذا الطهري هر وأن الأن يتم الطالق في ظ        - أ

      .أن يكون متفرقا حتى يستوفي الثالث  - ب

      .أن يكون رجعيا  - ت

       .تحريم الطالق في فترة النفاس  - ث

يعتمد بطالق السكران الطافح والمكره والغضبان إذا اشتد غضبه والحالف  ال  -هـ

     .اليمين أو الحرام والطالق المعلق على فعل شيء أو تركه

    .اإلشهاد على الطالق      -و   

 .بقاء المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة       -ز    

   : أنواع الطالق. 3     

  :ينقسم إلى قسمين من حيث موافقته لسنة  -أ 

           :لسنة النبوية الذي تتوفر فيه الشروط التالية لهو الموافق  :الطالق السني -

    .ه وهي طاهرأن يطلق الرجل زوجت* 

     .أن يطلقها قبل أن يجامعها في الطهر* 

           .أن يطلقها طلقة واحدة* 

     .يطلقها طلقة أخرى أثناء العدة أن ال* 

  .ل فيه شرط من الشروط السابقةوهو الذي إخت:  الطالق البدعي – 

     :ينقسم إلى قسمين من حيث نوع الفراق  -ب 

يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل مدة العدة بدون وهو الذي :  الطالق الرجعي �

       .إذن وليها

يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إال بإذن وليها  وهو الذي ال :الطالق البائن  �

  :وبرضاها وصداق وعقد جديدين وينقسم بدوره إلى قسمين 

     .حكمها حكم ابتداء النكاح وال يشترط فيه انقضاء العدة:  بينونة صغرى*    

يحق فيه لزوج استرجاع زوجته إال بعد أن تتزوج من رجل آخر  ال:  بينونة كبرى*   

        .زواجا شرعيا بنية الدوام

      .أقسام من حيث الجهة. 3وينقسم إلى   - ج
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       .يكون بيد الزوج وبطلب منه: الطالق  – 

       .يكون بيد القاضي وبطلب من الزوجة لرفع الضرر: التطليق  –

     .وهو الذي يكون بإرادة الزوجين معاأو الطالق أالتفاقي : لق التطا –

      :اآلثار المترتبة عن الطالق  .4 

   .إقامة الزوجة في بيت الزوجية أثناء فترة العدة ودعوى التطليق -

     .حق التمتع للمطلقة ألن الزوج ملزم بتمتيع مطلقته –

النفقة بوفاة الزوج أو اإلبراء منها  حق النفقة على الزوجة بمجرد الدخول وتسقط هذه –

       .أو بخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها دون عذر

  . التوارت بين الزوجين في الطالق الرجعي –

IV- دة ـــالع:    

لعدة واجبة مهما كان الزواج هي المدة الشرعية التي ا :العدة وحكمتها  -�

  : ة مصالح منها جعلت دليال على براءة الرحم وقد شرعت لتحقيق عد

     . .إمكانية تراجع الزوجين على الطالق –*  الحفاظ على األنساب من اإلختالط -

  عدم اإلساءة لذكرى الزوج المتوفى أو أقاربه –

          .العدة واجبة بنص القرآن والسنة :حكم العدة . � 

    :متى تجب العدة . �

  .ذا فسخ العقد بعد الدخول لفسادهإ *   عند وفاة الزوج سواء قبل أو بعد الدخول* 

تبتدئ العدة من تاريخ الطالق أو التطليق أو الوفاة أو  عند الطالق أو التطليق أو التطالق*

  .الفسخ

        .تختلف من حالة ألخرى:  مدة العدة. � 

         .حتى تضع حملها سواء كان مطلقة أو أن زوجها متوفى:  عدة الحامل -أ

      .أربعة أشهر وعشرة أيام:  زوجها عدة المتوفى عنها -ب

      .ال عدة لها :  المطلقة قبل الدخول  - ت

       .أقراء 3عدتها : إذا كانت تحيض -:  إذا طلقت بعد الدخول -د

  . أشهر 3عدتها : إذا لم تكن تحيض –
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� ا������  ���د،N�ور=1 و ����B\: أ��ل ا��;Sا� 

 

B�B(;ا� ^��;4. B�B(;دوا-% ا�  O��B-%ا��د ا�,��;Sم ا�����  

إزا� ا(�ع وا��#
ا	-ت  -
	5 ا*��رات وا�(-دات 

 .وا��-��ت 

-  �)�-,�ا�*,(-ط ا&GU-م ا
 %�uC -C-u� %� َّ�I -�

ة ا���م "*`�ر C-;�

]�*H� .ا#-�A 	5 ا

إ�*9-ر ا��#
اف  -
�0 ا���م-�2 %$. 

��8ر ��C�I -C-uة  -
 5�"��;(v ا*`�ر ا

 
�W2و��� .أ��-ط ا

-  

  �CK59ا  %�
 .��رة ا,;-ء

ا#�wC ا,(�ي  -
%C� .�Uل �C�H2 ا

 5	 �8H�ل ا�
 0G#إ�*,(-ط ا
 -�� 5$
9ا
9
ع ا$*(
] ا

�� .د


 ا�I*8-د )*�C
 !ا���"� ا��د�C إ

�C�H* ا

   


% �1 ا9و���� ���د ا��;Sذا ا���

% ه`ا ا��Q� ؟ 

B�B(;ا� b?ا�N. 

- �
	� 	5 ه��C &ه��� ا��"0 وا
  .ا&�� ا������


	5 ه� �/*-ح  -���Gن ا*�1م ا
  .ا*�1م 	5 �-�5 ا�S-Hت 

-  5�-�C 5*
	5 ا��� ا*<"> ا-#
0 ا����5 -�  .�,8- ا��;-ن 	5 ا

-  5	 %C�&ن ا��/�-ل ��% ا�"0 وا
 ��I�2 !ا����� ا#��gC أدى إ

 �C5 �0�1 �-د�"� .ا(#w ا

 *
�5U و$"��� �S*,(-ط ا&GU-م -:  �1 ا�,�ع-� 0"�  .ا

��B ا�,�-�� -�اX-1�� $"! درء ا�/-�� وv"I  ��ا-�ة ا�
} 	5 ا�*,(-ط ا&GU-م -��  .ا

8�ف �,� A��#2 رz!  ا�;��ى وا��رع -،&ن ا�I*8-د ا
 !-�2 �  .ا

 *eI1 ا��ا�
  : 5	-1gا�*��-ب وا�[ ا,-س ا�I*�-$5 وا
*�-دي وا;�-�5 ، وا(��5 ا�*��-�- د��1- و�/�� ،وا��

0 ا����5 وV-رAC�,2 %� %G�C fU ، �I أGU-م -�داAV ا
 �#�;9
C�� ا9
ع $"! �- C-u� %� �ّI- و	f �1-�� ا .ا

 5	
�� .ا*�"��z.  Aا�� ا�I*8-د ا

- !-�2 � .ذo &ن اCK-ت ا<�R ا&و! �% ��رة ا�"f �2آ� ا(#w �-�0 ا


 أ$�-ل و�2
	-ت ا��;-ن 	5 ا#�-ة إ2<-ذ ا(#w ا�"�5 $(-دة -X-� Ag�. 

 .&�� S اI*8-د ��و�8-  ا*��z %� %Gا�� ا�I*8-د -

- !-�2 �8�ف ا�*#u-ر و�Uا��� ا .&ن �1-�� ا�I*8-د آ"8- �2ور �Uل ه�ا ا
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- fX-1# .وfX-1U ا�S ��&A1 2�-رض ��% fX-1U ا�5U  ا�*#u-ر و�Uة ا

-  �.	-#����V ا��;-��� ، وا
5��) $"! ا*�ازن ا

�8ف1�1#2-  -8Uرة ا&رض وإ��-�$. 

  

5	
�� �1-�� اIS*8-د ا

  

A�"�* ا

 *��$
9  �C�H2 ا�"�م ا

  

 
G/
	�،  ا����5&ن �.-م ا��HC�A ا�5U أ�A ا
�C
9)
 اIS*8-دات اX-� و �� 82*�ي. 


و��U  ا��;-��� أ�;,� ا�"�م* ��Uاث ا*�ازن ��% ا#-I-ت ا�-د�C و ا
�p;-ن. 

 * �#"�� �Cد-�2;<�
 ا�"�م ا
 ا��;-ن

�p;-ن �- 	5 ا;�-وات و �- 	5  
>� !-�2 �&ن ا
إ��8U-، و ذo     ا&رض، ��� إ$�-ره- و

 .�-آ*9-ف ا;,% ا����G و ا�*��- -8	��C -,/[ ا��;-ن



 

15 

  

�ق
fو ا V��ن،���ت ا49
% =���: ا�� \�Rا���ن و أ %
 ���  ا�;
  

 ������ و�ود� و��ا�� :ا
	���    :أو� 

5*!  إن �% ا�(-دات ا-�2 �
 	CJ 5-ت اG/*
ون 	5 ه�ا ا��-ن $(-دة ا�gG
ه- اHه
����G} ا*5 د$-   ا-�1
Jن وا;,� ا,(��C وا;"> ا
 �(V v"� 	5  .إ�8- اH8وه�ا ا

9
$5 وا/-�Xة ..ا�$5 ا����5
 	5 اS$*(-ر اG/*إذ أ�(#,- �8*0 �\��ر ه5 دون $(-دة ا

�Iة�  .ا

 *������م ا�;�:   
 
G/*ا���z$�� ، ��-  ه� درا�� ا&�E-ء و 2#"�"8- ، و �% _0 ر�`8- �-fX-1#: ا

5-*ا�"�م ا�#�#� $"!  C*�ا	f و v�-,*C ]� f�-`*C و ا�A1 و ا�,`f ا�#�#�% ، و �-
-8	�*Vو �#�} ا <C
E wC�U 5	 0C
G
��ل ا�-�  (( : �-ل ا� ���= ، ���;���دة آF- '

�دة �;�> -�مF- <� ��gى ))ًا
Vأ �C5 روا	و   wC�#" )) ...�ً��- <��F�.((  
�: ا��� ��ل آ�� ���ل ا�� ��رس –ف ك ر  -����ذ ��  :ا����� ���� �دد ا���! ��  �

 �: و�4ء �� ��3ن ا�*�ب . ا�/�ء، ���ل �$#� إذا ردد ,�(+ �*�(�ا، و�$& ا��$#� �%�ر ��$#
  .ا�$#� وا����7 وإ ��ل ا�5�6� �� ا�/�ء

��وه� . وه� ا����� وا= �(�ر. �%�ف ا���! �� �*>� ا;:�9ء ��رك ا��8��ب: وا��
  . (�دة ���رس �����! وا�*�7 و�/��ك �9@� ا�?�اس

وا��$#� �� أي ���Dع �� ا���اC9D �*>� إ ��ل ا�$#� إ ��= واB*� و ���9 
��H<و� . �@Iورو J9�KBLودم ا�?�9ة ا ،J��وه� ز�Qد ا���!، وOPاء ا��وح، وروح ا��*

  .و�9Dؤه�
 TQآ� U9I ،V�B9+ و�  Wا ��X ��?� �Q�9B �@9�  !Y�9ء ووا)Q;@� ا�دة �*�)  �ا��$#

 JZ*)د�+ ,(7 ا��)  W �)*و� �#$Q �9ةI .�@<  Wا �Dر J/[�  T��,. +� آ�ن أول �� ��ئ
� اW  �9+ وB�V �� ا���I ا��ؤ�� ا�%�د,J �� ا�>�م �#�ن = ��ى رؤ�� إ= �X Wل ا�Bر
�اء ��?>U �9+، وه� ا��*(� I ^�ر� ��ء، �#�ن �6K6إ�9+ ا� !)I V_ `)%ا� a�� 7Z� �4ءت

         ).ا�����9 أو=ت ا�*�د
 *���  :"Bود ا�;

ِإن� ِ	fِ"ْVَ 5 ا;�َ�-َواِت َواَ&ْرِض َواVِْ*َ�ِف ا"�Aِ�ْ َوا,�8َ-ِر {  :�1Cل 2�-! �5 ��رة Jل $�
ان 

وَن ِ	CَK}190 {"ْVَ 5-ٍت �ُ\ْوِ5 ا&َْ(-ِبُ�G/َ*َCَ0ْ8ِ�ِ َو�,ُIُ !َ"َ$َدًا َو��َوُ�ُ -ً�-�َ�ِ �َ"ّ�ُآُ
وَن اْCَ %َC�ِ�fِ ا

�اَب ا,�-ِرَ$َ -,َ1ِ	َ oَ�َ-#َ)ْ�ُ �ًِ̂ !  }191} {ا;�َ�-َواِت َواَ&ْرِض َر��َ,- َ�- xَ1ْ"َVَ َه�ا َ�--�2 �-	 ،
A�\*
 واG/*,- ا;,� . 	5 �<"��-�2، و08gU $"! ا��ا�(� $"�� . د$- ا���,�% إ! ا x,و��

 ،-8�	 
G/
وا 	SJ 5ء ا� " �-ل �"! ا� $"�� و�"0ا,(��C ا�S-Hت ا*vHC 5 أن ���A اG/2
% �12روا 0G��	 ،�25 ذا	وا 
G/2 Sو�#(*�، أ�- " و �
ط ��
	� اE ه� �
 	5 ��0 اG/*&ن ا


 	5 ذا�2 	�8 	�ق ^-�� ا��;-ن G/*  .ا
 *����-Bة -�D ا�;H� وط�C:  
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 �2
"�;"0 أن �G� Sن �. 5W),C  ،�Cا $-د 

ة    &�E-ء،�.
ة �`#�� .�اه.� A�

ة $���1 2#�"� �% ا.-ه
 ا��89د إ! ا(-^% ا�#�Hب ، و�% ��
	� ا�<"�ق    $(-دة.�

!�ي 2;�
 $"�� ، �1Cل 2�-�ي f"V اX-G,-ت وأ��ع ا,.-م اf �(#-�� ا->
	� ا�� !"$ :
}�َUْ�

ى ِ	fِ"ْVَ 5 اَ2َ -�� -ً�-)َِ̂ �ي fَ"َVَ َ�ْ(َ[ َ�َ�-َواٍت ِ�
ى اَ2َ Aَْه 
َ�َ)َِ% ِ�% 2ََ/-ُوٍت َ	-ْرIِِ[ اْ

ُ̀�ٍر  	ُ %�ِ{ o"�3 -.C�1ل أCُل { :و��,َ*َCَ �%8ُ"َgْ�ِ ْرِض\َ�ي fَ"َVَ َ�ْ(َ[ َ�َ�-َواٍت َوِ�َ% اِْ�ا"�ُ� ا
�َ �َ�"
 َوَأن� اٌC�ِ�َ 5ٍْءEَ �Aُآ !"َ$َ �َ�"َ*ْ�َ"ُ��ا َأن� اِ �%8ُ,َ�ْ�َ 
ُ�ْ\َ 12ا`�ق }ْ� َأUَ-َط 5ْEَ �AGُ�ٍِء ِ$ْ"�ً- اْ


ة.  .,9
وط أه�8-   وC 5G("� ا���% ه�] ا  :C#*-ج إ! �H��$� �% ا
  . ا*�1ى و2
ك ا/�uل وا�1ل -  
- 0C
G1
Jن ا  . ا��او�� $"! ��2
 ا

ة -VKزل ا-,� 
    .ا��او�� $"! اS$*(-ر و2�آ
- A1�
 	�� و2�"��� ",-س -.*\�Aوا  ا��او�� $"! إ$�-ل ا.,  .^"v ا�"0 وإ$�-ل ا

 *���
�ا�B ا�;:  
 
G/*
ة �,8- ا�gآ �Xا�	رث �C �Xا�Iن وأ�G  :	5 �.-م ا
- !-�2 �-� 0Xا�! �\��-�X و�/-�2 وأ	�-�، �Cرث : ا�2S-ل ا-�2 �
 $(-دة G/*&ن ا

��     .ا<��9 وا<�9ع ودوام ا*��I إ

 ا�"0 وا -�gG2�	
��
، وإذا A�U ا�"0 	5 اv"1  ا�"0 ه�: �*�Hب اG/*" ��->
ة ا�gا

Au	&وا %;U&ا !
ت أ$�-ل ا�Hارح إ�W2 v"1
 U-ل ا�W2 وإذا ،v"1
 U-ل ا�W2.   
- %�1�2
��� ا�C�-ن و2,��*� إ! در�I ا : ،�/"*>�
 	f"V 5 ا�، ودرا�� ا.�اه
 اG/*ا

 �� �")Cن و-�Cا� ��
C %�1�  .در�I ا
- �*�-�

 ا��;-ن ��<-	� ا� ، وR#C ��وام و�Iد] ���، : �<-	� ا� وا9��ر ��9C -��,$


C�� وا/;-دH
	� $% ا;�1ط 	5 ا�Cو ، �����8�ا C(��] $% ا	9ًَ� {Uِ-	َ ُ"�ْا�َ	ِإَذا َ %َC�ِ�َوا

وُ/َWْ*َ�ْ-	َ �َ"ِّ�
�وْا َ$َ"! َ�- َأْو َ�َ"ُ��ْا َأْ�ُ/َ;0ْ8ُ َذَآُ
وْا اCُ 0ْ��ُ��َب ِإ�S اّ"ُ� َوَ
 اُ/ِWْCَ %�َ0ْ8ِ�ِ��ُ َو�ُْا ِ

  Jل $�
ان}َ	َ�ُ"�ْا َوُهCَ 0ْْ�َ"ُ��َن 
- !-�2 �
	� ا�#(�، وا�#(� �C-Y آA ���% : �#(� ا��
، و_�
ة اG/*
	� ا��	\�A ا


 	5 ا,�0 &ن ا,/. �-دقG/*� $"! �#(� �% أU;% إ�8-، و�#(� ا� A�#2 �% ا�)H� R
�وآ0 �� �% ���� ( : �-ل ر��ل ا� �"! ا� $"�� و�"0: $% ا�% $(-س �-لWC -� �أU(�ا ا

5)# 5*�� Aا أه�)Uوأ �#v ا 5��)Uوأ .(  
  ا����� ���� ا��	�ن و���ر ا�
	�ل    :�ــ��ــ��

  
����م ا�;HIأ:    !ْ� َأ�َ�َْ,- َه{: �1Cل 2�-َ %ْ�� -ً$���َ*َ�� -ً�Eِ-Vَ �ُ*َCَْأ
َ� Aٍ)َIَ !"َ$َ َنJ
ْ1ُ�ا اَْ


وَن ُ�G/َ*َCَ 0ْ8ُ�"�َ",�-ِس َِ -8َ�ُ
ِuْ�َ ُل-gَ�ْ\َ9#
}9ْVََ�ِ� ا"�ِ� َوoَ"ْ2ِ اْ9
 �% �(A . 21ا
 وا�>أ�A ا

 G�C% إ$�-� 	��- U {"�C-ل ا��;-ن أو C/;�] ، وا�/G/
، واG/*
 $"! أر��� اG/*[ أ��اع ا

  :أ�;-م

 	5 �/-ت ا� وأ	�-� S 	5 ذا�2       -1G/*! و	5 : ا-�2 �
 	5 �/-ت اG/*v#*;C ا

 �C�),
0C وا;,� اG1
Jن ا�ي ر��� ا  �<"��-�2 ا�`��- �% ا�,F8 ا
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 	5 ذات ا� وآ�/�*� &ن ذ�C S oدي �-��;-نG/*
م ا#Cو ، {-�إ! �*��H أو  وا;"> ا

وح اx   $"0، &ن ا��;-ن C S;*`�[ إدراك آ,� ذات
	� آ,� ا�� %$ �I-$ ��& !-�2 �ا

  . ه5 إ�Uى �<"��-�2

 	5 اG*-ب       -2G/*
 	5 ��-���: اG/*��2
 آ*-�� وا !َأَ	َ� {. ا� �(#-�� �C$� $(-د] إ


Jَن َوَْ� َآ-َن ِ�ْ% ِ$ْ1ُ
وَن اُْ���َ*َCَ -ً	�َ*ِVِْ� ا�	ُ�وْا ِIَ�ََ �ِ"ّ
 اِ�ْYَ �ِ,  

ًا�gِء}َآ-;,   82ا


ة       -3VK5 أ��ر ا	 
G/*
	8- ودوا�8-، و	5 ا���- وV;*8- : اEة و
VK5 ا� 
G/*ا
-���
ة وا�ه� 	5 اVK 5	 �)Y

 ا�gC ،-8X-,	و آ"�- ازداد $"�,-. و  

  
gأآ -,��"� x-� 
VKم ا��
ات �*/-��A ا�>�#� ا��ح واI*�8ت �Iار -,U	 5	�A ا

اتG,�     .و2
آ0 ا


 	5 ا���Iدات       -4G/*�1  :ا-V ��.�� %�1�
 	�� اG/*ا�Gن آ*-ب �/*�ح �Cرث ا
� �(#-�� و2�-!، وا�2S-ل �-� v);C ا�*1-�� -� �"�  وf_�C ا


وح و���ه-
 و�("�، و�A1 ا�G/*   .ا
  ����  # ا���" وا! �ق�	�ذج �� : �ــ����

  
!َوِ	5 ا;�َ�-ء } 21{َوِ	5 َأ�ُ/ِ;0ْGُ َأَ	َ"- 2ُْ(ِ�ُ
وَن} 20{َوِ	5 اَْ\ْرِض CَJ-ٌت �ْ"ُ��ِ�ِ,�َ%{ �1Cل 2�-


 	f"V 5 ا� A�9C}ِرْز0ْGُ�ُ َوَ�- �2َُ$ُ�وَن G/*  : ا�ارC-ت ا
�ق         -1
fا %
 ����وات(ا���ن/ ا�;Hا� %
 kا <=�أ�.
 اG*-ب        ):وا9رض أ�

  ا��ر�5
!-�2 ��� -8,� ��Uق و�� !"$ ��-#)� f#
ة C;*�89 �8- ا�gت آ-CJ 0C
G1
Jن ا{ 	5 ا

%َ�,ِ�ِ��ُ"ْ�	5 ا&رض ا�ا� $"! ^��� ��ر�2، و$.�0    و�% ذCJ o-ت ا�. }َوِ	5 اَْ\ْرِض CَJ-ٌت 
8�] إن اCK-ت ا,.GU�*�، وإU-^� �"`-�� و$"�� �هA و�8�ا ا�Gن ا f���-^�1 �-�$�اد ا

 !�#2 Sو ��2 S ة
�gة ا��;-ن آ-�# %C\�8� -��G�  : و�1*�
 ه,- $"! �- C\52. ا&رض 
�ُر َ$% َ�ْ�ٍم Cُ �Sْ�ِ�ُ,�َن {ُ�,Aِ�ُ ا�ُ.ُ
وْا َ�-َذا ِ	5 ا;�َ�-َواِت َواَ&ْرِض َوَ�- Wْ2ُِ,5 اCَK-ُت َوا
{R��C101  
2-        %
 ���� ت ا49�V ا�;�� )�@Hب وا���ن 
% �Nء ا��;H4ا� )�g:(       ب-*Gأ�.
 ا

  ا��ر�5

َك ُ�ً�ى{َ*ْCُ ُن َأن-;َ��َِْ̀/ً� ��% ��ِ,�5 2ْ�َ,!} 36{َأvُ;َ#ْCَ اْ �ُ oُCَ 0ُْ_�0 َآ-َن َ$َ"َ �ً1َ	fَ"َ>َ } 37{َأَ

��} 38{َ	َ;��ىَأَRَ�ْ َذِoَ 1َ�ِ-ِدٍر َ$َ"! َأن Cُْ#5َ�ِ } 39{َآَ
 َواُْ\�َ!gَ	َHَ�Aَ ِ�ْ,ُ� ا��ْوIَْ�ِ% ا
!2َ�ْ�َ  36ا�1-��} }40{اْ

}%ٍ�ِ̂  %�� �ٍ
اٍر ���Gٍِ%} 12{َوَVَ �ْ1ََ"1َْ,- اِْ��َ;-َن ِ�% ُ�َ"-ََ�َ 5	ِ �ً/َْ̀ �ُ [ُ-,َ"ْ�َIَ �0_ُ}13 { -,َ1ْ"َVَ �0_ُ
�َ/َْ̀ �,
 َ$َ"1ًَ� َ	َ<َ"1َْ,- اَْ�َ"Wَuْ�ُ �َ1ًَ� َ	َ<َ"1َْ,- اُْ�َ -ً�-.َ$ِ �َWَuْ	Gََ;ْ�َ�- اِْ�َ.-َم َْ#�ً- ُ_�0 َأ�9َْ\َ�-ُ]  اَVَJ -ً1"ْVَ

%َ�1ِِ->َ  } 14{َ	َ*َ(-َرَك ا"�ُ� َأUَْ;ُ% اْ
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���� �� ا��م              ا����ة ا�������  "!� � ا������ ا�

  

 I - م  أ�( ود'�%�ت %��$ ا������ �� ا��
��$ -ا�  ��� وا���� %���م ا�

��� $���  .ه� ا�8��a ا��V9��3 ا��اD` ا�Oي ��7X إ�� ا�^��J��@3� J و�3�:  ا�

��ه� ���dع ا���ا � ا�*��J وا��86ات وا���ا�9Q ا��>J�H ا��� �?#V  ���9ت : وا��
� �� ��dل �*9H<وا� U?)ل ا�K� 7�*ا��.  

�� ا������ �� ا��م -ب���  أ�( ود'�%�ت %

لَيس كَمثْله  «�� ا�Oات وا�%$�ت وا�$*7 ,�ل �*��� �� �Bرة ا�/�رى:  و��ا/�� ا�.��- -1
 ريصالْب يعمالس وهٌء ويس »  )��(ش�Bآ� Wا J9Qا�I�� +Qإ��� �� ��#� V�3ا�*�7 ا�� J����B��

<�� 7��, �9P �@و��� V�3� ا�%?9` .��ش ��KBLا �واK8Q,� �� هhO ا�?�J�9 ��/#7 ا�$#
9�h �� ا��>���Hت ا;��ى P �  i9و���، . J9�KBإ J��*� +<  Jd��<ا� J��  .و�#�ن ا��*

�J�K ر ��J وإ ��ر و�963� ،وه� �j3و�J9 �>�5@� :  ا��.ف ا�/2�ن �� ا���ن -2
��J اLرادة وا���ار، و,�رة �J)3�# �� ا�� �I V�*وا��  

وا���  �J9d@<� lB��� �@9 ا��9#$� ا��KBL دون V�I أو إK5ق ،���?��J :  ا����5 -3
 V@� V9��3� = أ�*�د J_K_ ��آiي ،�>�8ي  �� J9Q�3QLرادة اLا J��I ا�?�9ة، و�$@�م J<��,

�@Qو�� ��KBLا �                                                                      �>@J9d ا��9#$

« و,�ل . �Bرة ا�(��ة»  لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي«,�ل �*��� :  �78 ���� ا�67��ة  - أ

كْفُراَء فَلْيش نمو نمؤاَء فَلْيش نفَم كُمبر نم ققُلِ الْحرة ا�#» و�B aI ا=���9ر �� J��?��� m@

    .و�j3و�m, J9و��

�د : �78 ���� ا���� -ب$�� J9,K�;ا J �<���� n)��  وه� �� 7�#�a? ا;ول و��$�ع  >+، و�

و �� هOا ا;�Bس �d! أن ��V و�o@<� a ��#��7 �9+ أداء :  �78 ���� ا=داء ا;:���'� -ج 
  ا�$�د و��$� C� 7 أداء ا�J ��d آ�� و V@����P a9�?�� ،� �Q �� ا�?�9ة

��J ا�3(! ا����4  :?�� و��'@�� ا�/2�ن ا�2? -4*�� ��KBإ a��� �� ا��3((�ت 5H<���
 J��,وإ C,ا��ا ��@� ،ووJ$9Y ا��3�V اآ�/�ف ا;B(�ب وا�3>� ا��dر�J وا��Kآ@� ،��^99

  .ا��>/�د 

5 –  Cو��ة ا=%� وا���   ،J9,�وهOا ا;�Bس أو ا��ا�n أ�^� آ7 ا�$�ارق ا�J9�)8 وا�*
�ر ا�*��ل Iو`�$<� p�Oو�، J�#?ة وا�*�دات وا������9 ا���95� وا�$�3$�ت ا�?�]�B;آ7 ا �� 
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 �*$Q ��� ا و��ا �>9#� o�<9� ،�,�Qو qI�� �H<� 7#آ �Q�3QLا �ا�*�7  �� ا�#�ن و �� ا�$#
 �?��X K� و.  

 II- م���� �� ا���  %!�در ا������ ا�

 ���E?���7 ا��  :ا�5( ه� ا��!�ر ا=ول �@

 7H ل�I J�� »ْالْأَفو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلَا ت كُماتهأُم طُونب نم كُمجرأَخ اللَّهةَ ودئ
���?l ه� �(�أ ا��*��J ،و�>+ ���رج ا�3QLن إ��   )��:(النحل اآلية»لَعلَّكُم تشكُرونَ 

�و�4د ا�V_ +Q�?)B a��6 ا���Lن �+، �9%(` ذ�8<� p�a  ا��*��J ا�*��J9 ا��� ��7X إ�
� هOا ا;�Bس�  J8/Q;ا m��6�� وا���9م V@$وا� �وه>�ك ا���I �%�ر ا��*��J . ا��9#$

��J وا�� �: وا���94+ *��� a��;ن ا�*�KBL�� . 7م �m�� V  >� ا�?�اس ��n آ8
d� �� JXو,�ر�+ �?�ودة و�� �%,�Q ��)� s�� ��@� ي��ل ا�(/

                            .ا�^9(�9ت

9#$� اi9��� ��KBL �����ازن �� �%�درh �@� ����3 �� وراء ا�^9! ا��?�dب «  ����
         .»و�� J?$X ا�#�ن ا��/@�د 

2-        L67ا� ) Nس وا�������  :)ا;���6اء وا�6

  V�  ا�/@�دة،���*�7 �%�ر   V�� �9ت و�ا�# V�  ر�%� �Iن  ،ا�^9!وا��K��#�� وه��
8�ابDأو ا t,�<� ��9 �9>@�� دون� . �@� p�Oآ �Iوا�� h9$�+ ودورY7 �+ و�*���

= ��I 7�*و��4+ ا� �:�� +��dو� +X�%ا�� �� l9� ��9� C9u9+ و���.    

  ) :�S�ت ا=/�( وا�R�ق : ( ا���ن        -3

ت السماوات والْأَرضِ وما خلَق اللَّه من أَولَم ينظُروا في ملَكُو « :ا; �اف,�ل �*��� �� �Bرة  
� وا����� ��� +��I ��9� 7�a اW ���راJB . »...شيٍءH<�� �����>@o ا��KBL ��4+ ا�$#

+Q�?)B Wع ا�: aو� pآ7 ذ� V9�*وا�� V�*وا�� V@$وا�.  

III- �%��$ ا������ ا��% � �!"  

  1 (�����Eع وا����ة، ����I وا�*�7  : ا���7د وا���v�9 واQ��� مKBLا J9���: +9u���
� �Oل � h�@4���Xل إ�� ا��9�9 .�  V�3ا�*�7 ا�� U?� مKBL��. ل�, �Hأه7 ا� �و�*9!  �

�  �Bرة ا�>Vd» )��( وما لَهم بِه من علْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا« :�*��

2 (���7�  . ا��� ���n ��9 أi4اء ا���4د ا�#��Q رVP ا���K@� �� آ7 وا�I:  و��ة ا�

�� ا���N وا��E�دة ) 3��' L%��H:  وران�d�� ��KBLا ����*�7 وا�>�o@<� �� 7 ا��9#$
 ،وآ7 وا�I ��6ض �� ���d� 7�*���، +��d+ ا�*�V ا��Hه� ، وا����d� �I+ ا�*�V ا�(��5 و

 +Q�?)B +%[�%� �� ي ه�Oا�^9! ا�.  
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4 (��/                       :��J�9 ا�*�7 �� اKBLم ���م  �� أlB :  ا�67

 -  C,ا��ا C� a��8ا��6ر�4 ا��� V��*اآ�/�ف ا� �                  .ا���رة  �

-  Wا J��*� �                  .ا���رة  �� ا���n وا��?�79 وا=�B>��ج ����Xل إ�

آ�i4 +Qءا ��  ��V ا�J*9)8 و�?#�+ ,�ا9Q>@� ، و�+ �Iود و��d=ت = ���dوزه� آ���6ض  -
  .�� ا�^9(�9ت ا��� = ��#>+ إدراآ@� 

�ف �>�,�u ��9 ا��وح : ا������ وا;'��ال ) 5 *� V� �@6ر��� �)  J9�KBLرة ا�u?���
�ة أو ��9 ا���� وا��و�J أو ��9 �v�9 واQ�3 أو ��9 ا��dوا� V�*7 �� ....ا���� وا�%I آ�� xا�

  .�*t ا�?�uرات ا;��ى

�ار ا���� وا���اد ��_9�h ،و�#�ن ���Xy� ���dل  :ا������ ) 6��B= 79)3ا� �وا�Oي �*�(
J9)�B ر�_zا]! و�: �� �@� a�  �� Jزا�{� . �9^� �  J�4�<ة ا��d�3وع وا�>�ازل ا���و��$
j� �� J<#�;وا J<ا;ز� �  . هp�O� 7أ��Qط ا�*9|  (

7 (�����V4 ا��3���ن :  ا;/���ح وا��� U9I �9��d@ا� Cا��آ�� �Iث �� ا����9Q ا�U��Z وا�
�ر أو D +9� �� 7د آ�*)�Bدة �� �>��*@� ،وا�$�BK� J$��6ا�� J9)<4;ت ا�$�jا �� ا���9Zآ

 J�)�� اث�Iإ.  

8 ( ��7��� ا�����7 ا��?���9� ��  ���ء ا��3���9 : ا��Zآ �:��8 «و �� رأU9I V@B ا �(
��ن� C8ا « ��u� = �@<#و�، J9[�9�9#وا� J9*9)8م ا���ا�* JBدرا �� V@� س�Bأ J��dأن ا��

a�8ا��9�9 ا��..  

9 (��I�� ا="��7��dQ U9I أن ا�/�ع ا�?V9# ا:��ط ا=J����B :  ا;����د إ�J ا�6�Z وا�
�ر ��?�a9 �%��` وا��iام ا��j3و�J�K3� J9 ا�*�7 و ���H+ �4��9+ إ�� 4�! ا�uا� Cود� C$<

V@<ا�>�س �� د�    V@��9I و.    
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  لحضارة الحديثة وتغير القيما
  

�ِ( ا��1ِp َذ5َ�ِْ>َ�ِ Oَ�BِFْ=َ ��َ ��َ�ْ��َس َ-َp@ا� �َ#َ
َ %;ِp1ِ ا�p�
ْ#َ�َة ا�ِ �ً��@ِ"َ <ِ�sB��ِ 5َ�َSَْو �ْIِtَ
َ  �ُs��َ�ْا <ُ�sBا�
p<�ِ�ََن  َو�ُ�َ�ْ�َ ��ِس َ�p@ا� �وم}َأْآ0ََ�30ا� 

)0�\	 ( ��#� -C)-/�,U %C�" o8Iو ( o�)2 %و� xأ� � o,Cد m"Vأي أ ��
ة (�-�X إ`	
�
 ا,-س $"�V)-8"1*� ( ا`	 5*<"f ا�(وه5 دC,� أي أ���ه- ) ا AC�)2 S ( S أي �,C�

0�1(2(��] �\ن 92
آ�ا 
 ا,-س(��U�2 0�1 ا� ا�;*) ذo ا�C% اgأآ %G) Sآ/-ر �( �G و
 ��U�2 ا�) C�"��ن


��ل أ�x و�% ا)2�o-أ�0 o, وo8I -أ8C- ا �
$� اE ي�وه� , وا�*�
 $"! ا�C% ا
�ي 	`
 ا� ا,-س $"��
ة ا� �% ا�C�-ن , و0GG;�2 ��, 	(1-ؤآ0 $"��, ا���م ا`/� o;�2

[�Uو �-� , f"> AC�)2 S�,Cود ���% , ا-�
fC ا�;*0�1 ا���A إ! رz- ا� رب ا`	�8 ا
�*,Iو , �� o2
�ي أ�
 ا,-س C S�"��ن أن اgأآ %G
��ل-وه� ا�C% ا#f دون  -أ8C- ا
  .��ا]

�إن ( : �% $�
و �% ا�-ص أ�� ��[ ر��ل ا� �"! ا� $"�� و�1C 0"Cل $% $(� ا
� V�> ا�<��> اF� k!} ا��z6 وا�`ي 4=Lن ا��9> و��>� D;" �-�Hم ا���= ' \B�? B6

  )";D �|�� ا��z6 وا�;�z6 وI#��� ا9ر"�م و��ء ا�)�ار
)�R�;وم ا��
�CJ   x���  o 60$�د ��G�    -82-CJ :��رة ا��آ
  آ  o"2  ة�H��ا(-ه
ة  ا

  5*1
ان  أ�(-ء  ��ق  $"!  �2ل  ا
�وُم xِ)َ"ِYُ} 1{ا0  "   ا�.�0  اِ	5 َأْدَ�! اَْ\ْرِض َوُه0 ��% } 2{ا

ُح اُْ�ْ�ِ�ُ,�َن} ْ�َ}3�Wْ�َ�َ 0ْ8ِ)ِ"َYَ �ِِ"ُ(�َنَ/ْCَ �ٍ�ِ�َ�ْCَُ� َو�َوِ�% َ�ْ Aُ)ْ�َ %�ِ 
ُ�ْ\َ"�ِ� اِْ %َ�,ِ�ِ ]ِuْ�ِ 5	ِ}4 {

0ُ�Uِ�

 َ�% 9َCَ-ُء َوُهَ� اَْ�C�ُِ� اُ�ُ,Cَ �ِ�"   ���Hا�2 ��|  5 وه " }5{ِ�َ,ْ�ِ
 ا
  :ا�����س ا��!�ي 

• -/�,U %C�" o8I\�0 و	ا���م:  !� أ�x و�% )2�o إ o,Cد m"Vأي أ ��  .�-�X إ
•  �  V"1*� وه5 دC,� أي أ���ه-: 	`
ة ا

ة  •`/1(�ل ا�C% : ا ���8*�    اH("� ا
• �<"f ا AC�)2 S : آ�ا
2(��] �\ن 92 S أي �,C� AC�)2 S  
• �  ا�C% ا�;*��U�2 0�1 ا�:C% ا0�1ذo ا

 ا,-س C S�"��ن •gأآ %G  آ/-ر �C S �G�"��ن ��U�2 ا�: و
• �#/
 آ-��-  :I�[ 	�ا�U: اX-)G  ا

���> ا�@�QصT�:  
1-   
2-   

O��  :ا�;6
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�رة وا����: ا��6را9ول T6ا� :P��Qgه�� و���  
  
   }0ْGَُم َر���
Uَ -�َ Aُ2ْْ�ْا َأَ-�َ2َ Aْ�ُ  0َدُآSَ1ْ2َُ*ُ"�ْا َأْو Sََو -ً�-;َUِْإ %ِCْ�َ
ُآ�ْا ِ�ِ� Eَْ��ً- َوِ�-َْ�اِِ9ْ2ُ �S0ْ َأGُ�ْ"َ$َ


َ8َ�َ -�َ �َUَِ�ا/َ
ُ��ْا اَْ1ْ2َ Sَُه0ْ َو-�C0ْ َوِإGُ�ُُز
  ��ْ% إْ�َ�ٍق ��ْ#ُ% َ�ْ
     5*ِ�ََ̀% َوSَ 1ْ2َُ*ُ"�ْا ا,�ْ/Rَ ا َ#�f َذِ0ْGُ َو��-ُآ0ْ ِ�ِ� ََ�"�0ْGُ 2َْ�1ُِ"�َن  ِ�ْ,8َ- َوَ�- َ�ْ-�ِ �Sِإ �ُ"ّ
�َم اUَ
  151ا&��-م}
1-�gC�#���I   :�/�8م ا#u-رة ا�,G2رة و��0 و-uU %� �gC�#ه5 �- أ�*H*� ا��;-��� ا

  ...وإ��اع
2-0�1G#C -8)I��ن هH� 5��ع ا/AX-u ا�*�-رف $"�8- ��% أ	
د �H*�[ �-، ���: �/�8م ا

 {)1$"! �"�ك ا&	
اد أو اH�-$-ت �-#;% أو �-;�ء، وG#C��ن $"! ا&�E-ء �-H�-ل أو ا
،و$-دة G2 S% $-�� و�"���، &ن اH�-$-ت 2<*"> 	5 أ$
ا	8- و_1-	*8- و��*�1ا82- و�.0 


، و�� 0G#C ��م $"VJ ]�*H� �,$ -#)1*;� ن�GC �� ]�*H� �,$ %;#*;� - ه��	82-، -�U !

ون ��*��C-Y S اS$*�الVJ [
)*�C -�,�� ج��ك �\�� ��"�.    

3- 0�1��- أن اA�92 0�1 ا,9-ط ا��;-�-G� 5	� �Iا�(�،وv;U -8��;12 %G�C : أ��اع ا
��-*
 ا�C-��  : ا

��، روw�U %�:  ،��U ا�u��ن  - أ-�I ،����Vأ ،��$-�*Iا ،�Cو^,��، ا�*�-د ،��,C0 د��
��	-1_...  

��0 و�-Ag� ��"X ا�-ل وا�*-ع، و��Ag� ��X-Y 0 ا��ل، وا#�-ة، : ـ��% w�U ا��1  - ب

ا��G  .وا


ور�C،: ��0 �"���: �ة �% w�U ا9ـ -جu��   ا#-�I-ت،: و���u/2 0"��  اG"�-ت ا-g� 0و�� :
  .ا*#;�,-ت


0C : �/�8م ا0�1 ا������-4G1
Jن اوا;,� ا,(��C، هA�H� 5 ا&�Vق ا*wU 5 $"�8- ا
  .و2�-رف $"�8- أو� ا�"0 �% ه�] ا&��

8- ا�;"��ن  Ag*�C 5* -�8�- اx/"*V أ;,*08 وأ�ا�08 وأ$
ا�- 08	g�� 58-�� ا�uا�� ا
����)
�C واG/  .	S-H� ]��I 5ت ا#�-ة اIS*�-$�� وا;�-��� وا�S*�-د�C وا

  : �% mX-�V ا0�1 ا������ -5

�C - أ`	 0��: v#
U��، وا*�-ون، وا��ل، وا"��Cِ% {: �-ل 2�-!  �g-ل اِ oَ8َIْ0ْ�ِ َو\َ	َ

�%Gَِ<ْ"fِ ا"�ِ� َذِoَ ا��Cُ% اْ0ُ��1َ َوَِ AَC�ِ)ْ2َ -
 ا,�-َس َ$َ"8َ�ْ- َََ̀ 	َ 5*ِ�
َة ا"�ِ� اَْ̀ 	ِ -ً/�,ِUَ 
َgََأْآ 

وم}ا,�-ِس َ- Cَْ�َ"ُ��َن   30ا


ات �%  :0 ��;-�����  - ب�W*��ات ا��;-��� اS �*�-g 	5 ا-� �)2
2 ���-$ 0�� 58	
g� -8-ل�U س-,
�C،  :ا��-AX، و92*
ك ا��;-��� 	C�12 5;8- وإن x,C-)2 أ	8-م ا#ا


��� ه�] ا0�1 و�9
ه-، ...ا�#(�، ا�;-واة*وI-ءت ر�-� ا,(5 �"! ا� $"�� و�"0 
 !"� �} ا&�Vق:( ا� $"�� و�"�0-ل ر��ل ا-� 2�0& xg�� -�إ�.(  
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#-I-ت ا��;-ن اg-�*� وا�*�Hدة 	5 آA ا&ز�,� :��0 �
�� -ج       v�H*;2 ���-;إ� �C
`	

!-�2 �0Gُ {: وا&��1C ،�,Gل اُ-gَ�ُْأ0ٌ�َ َأ �Sِإ �ِ�ْUَ-,َHَ�ِ 
ُ�ِ̀ Cَ 
ٍXِ-َ̂  Sَ5 اَ&ْرِض َو	ِ �ٍ��Jَوَ�- ِ�% َد


وَن ُ9َ#ْCُ 0ْ8َِر�� !َْ̂,- ِ	5 اGَِ*-ِب ِ�% 5ْEٍَء ُ_�0 ِإَ �
  .38ا&��-م}��- َ	

%4��ت وا�;!���: ا��6ر ا�0F0ا���� ?�> ا� ~�@Q=  
  

�% أAI أن �Cدي ا�H*�[ و��/*� �vHC 0�"� AG9 $"! ��ا^,�� أن C*1-���ا ���-              
  5 ا*�U�*� 5ه0،���,� وC*�ا	�1ا $"! 2
�2(8-، &�8- ه

��، و��"�م أن أي ���� G�C% أن             -�	 
gأ�"0 وأآ ��$-�H
د�C وا/
آ*08 اU A�H2و
  "2�v دورا ���Uا وI-��-، وا<�ف ��% ا9��ب 

            5*واH�-$-ت C*#�د أ�-�- 	�C�#2 5 ا0�1 ذات ا&و��C 	5 �,.��*8- ا�1���، وا
1  �82- و�U�2ه-، وAG92 ه�5W),C-8*C أن �G2ن أ�-�- 

  .و_1-	*8-           
 1-  0�1�;H*� x-ورة 	#;A� ،v �*�"� و�,.��،    ه5: �/�8م �,.��� ا 0�1�H��$� �% ا

|�)� ���$ -8u�)
ورC- و�
آ�C- .أي أن z 0�1  :وه�ا �- HC�A ا*���� ��% أ�,-ف ا
2-0�1
 �\ر��� أ��-د o/,C S $,8- ا��;-ن ��. ��0 اC-W-ت و��0 ا��-AX: �2,�> ا^ : �)ا

5,C�2(`� �8�] ا&��-د ه5 . ا(��5، وا(�� ا&5��V، وا(�� ا�1"5، وا(�� ا
�وا0�1 ا
�C

د�C، إ�8- ��0 �`"�1 / ا0�1 ا�Hه	 Sو ��);� x;��p;-ن، وه5  ���G�
ور�C اuا

  .و�9*
آ� أي ��C-Y 0-ت
�ت  -1��� �% ا*�ا	�U fل ��0 أ�-��� C 5G��A ا:  ��I ا�! ��S 0�"� AG9� ]�*H�

�X-�ة ا��;-ن و�-�#
آ� 2,#�
 	��- ه� أ�-�5 *9�.  

o 5��)
0C اS$*�اء :ا(�� ا#*� R/,  ...q/U ا

o 5��V&ا ��)
ض �*#
0C ا��! :ا�  ...q/U ا

o 5"1�
0C ا�<�رات :ا(�� ا#*� A1�  ...q/U ا

o 5,C�
C :ا(�� ا#*� %C�
دةq/U ا   ...0 ا
2- O��
ورة آ-W,! وا�1ة  :��I ا���uه5 ا*u2 5�% آG�C -� A% أن C,�5 ا0�1 ا

1
ا^��./ وا��ا�� وا�9رى�C�  ...ا

 0�1�C�#2 %G�C 	��، _-��� �% ا0�1 ا��;-���، وا*u2 5�% آG�C -� A% أن C,�5 ا
�Cور
u1
ا^��ا/ اC-W-ت، آ-W,!، وا�1ة، وا��ا��، وا�9رى/ ا�C�...  


 ه,- �H-زي Sن ا���"� �� �G2ن �)�**C-Y f�1#-ت، وا AX-أ�8- و� ��/���1د �8�] ا-	
o أ�-����     .آ

2- O���ت و��I ا������ :ا���ق ?�> ��I ا�!    :ا���ق ?�@�
  .أن اC-W-ت وا�Uة وا��-AX �*��دة v;U ا��-ن وا�G-ن*      
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        *v;U ت-C-W" AX-��  .ا#-�I-ت 2(��� ا
   3 -  �C

ا2(�� 	5 ا0�1 ا�Hه*
ور�C /اu   : ا


ض  -د -ا�A1  -ج -ا,/R  -ب -ا�C%  -أ        �  .ا�-ل -هـ -ا
     5-*  ).��0 أ����V  ��0 دC,��، ��0 ����� ، ��0 $1"��،: ($"! اAG9 ا

  

����ح -�D ا���: =!��� ا����: ا��6ر ا�0;������ أم ا4� B�B�=��:  
  

1- ��	-1g�� �% ����V-ت ا��9
 �% ا,-��U ا�S*�-د�C  :���> ا)�Uوث ا*/-وت ��% ا
} وا&ر�-ح-���% % U !"$   ) �#�20;-ب ا&�Vق 	� ����  -8	f�1#2 A�)� 5 ا

0 ���دادون Y,!، ��,�- ���داد 	1
اؤ] 	1
ا �#� -�  %)G�80-ن ا
  H� ا0�1 وا�/-ه�0 $"! وا&5��V  أv�5��1 -أ�- 	5 ا\;� 5	 ����
آ� ��1 ا*C -� -)-W	

%�*�u�:   
��� و	5 ا1,�ات ا/��X-u ا*5 دx"V  -أ -�ا�,> واR,H 	5 و�-AX ا�$�م وا;�,�- ا

x�� Aآ !  ا��م إ
9
 	5 ا�\آA وا�"(R وا���-ت ا&�
�C    -ب )2,��� ا0�1 و�#-و� I�"8- وا�Uة �ى ا


د�C واH�-$��و��% ا/  ... H,;�% و	5 آA�*C -� A �#�-ة ا��;-ن ا
  : ا�H*�[ ا�;"0 �% ا��-��� إ! 0C�12 ا,��ذج-2

 {�;C دون أن �Cد-�*�Sوا ��$-�*ISوا ��	1-gا�H*�[ ا�;"-#C 0	q $"! ه�C*� ا�C,�� وا

 ��E- �% ���� أو uU-ر�2 &�8- ه5 أ�A و�Iد]�W2 أن ����8�] ا .�!  :-ل 2�-

��(�ون("  Sإ Rوا�� %H  ."ا�CK )و�- x1"V ا
5"C -��	 ���-��  : وm�>"2 %G�C أ�(-ب ه�] ا


 آ�- ه� -VKم �(�ل ا�$.  
-  !*Uو ���
*"�واج وا ��-.� x"GE 5*
اف �<����*� ا1g-	�� وا�C,�� ا*$Sم ا�$

���-�;"���-ت اIS*�-$�� أو ا .  
- ��V&0�1 ا  .�� ��;*�C-82- ا�g_�، 	5 ا;�-�� وا1g-	� وا�S*�-د82��� ا
- ����1*��AC ه�] ا#�-ة أو   ا*�AV 	5 ا#�-ة ا1g-	�� وا w-g0 ا-�*#�8gC-" 	5 �"�ان ا "

  .x#2 ذرC�� �#-ر�� ا�ره-ب
- Ag� دة��ول �-�0 �;��-ت �*�fU ا*�AV ا��;-��1U-  5ق ا��;-ن -:( ا*� AV	E 5\ن ا

��,C�
��� أو ا�  .��1-ذ ه�] اH�-$� أو ا&�"�� ا

" ا�	-ع $% ��-} ه�] ا�و� أو o"2 اH2-] أي   `V "A�*/� 51�1 أوU(..  
"R,H و"�,> ����ا $% آA ا�uا��  - FCو
*  . ا
  0-��� ����� أو ا�*�-د�C، 	�ن ا��-��� 	5 ا��	�ذا آ-�x ��| �.-ه
 ��-ر�z ا

ره- ا�C% وا1g-	� ا*AG9*2 5 ��ا�`*� $"! �;*�ى �.
ة ا��;-ن إ! �/;� ا����5 ���
�C

، أي إ! $��-�2 ا&�VKا !  وا�و��I واIS*�-$��  ورY(-�2 وإ
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  ا<�-mX و ا��1U :��-1ق ا��;-ن 	5 ا���م  

��I�65ا����ة ا� 

  الخصائص والمقاصدالخصائص والمقاصدالخصائص والمقاصدالخصائص والمقاصد: : : : حقوق اإلنسان في اإلسالمحقوق اإلنسان في اإلسالمحقوق اإلنسان في اإلسالمحقوق اإلنسان في اإلسالم

1- ��/���� �� ا��م ا��65ق ا����  وا�2

�� �� ا��م - ا/��  ا��65ق ا�

لَا إِكْراه في لَا إِكْراه في لَا إِكْراه في لَا إِكْراه في «،و'@J رأ��� ���� ا�67��ة _7�ره� �� ذا�[  �- ا����5 وا;"���ر* 
الْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدالدالْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدالدالْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدالدالْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدالد     « C' ع�ا��� �� ��Iذج را��/ Zن ا����S�6م ا��I �Iو

آ�� ��L أ"�� ا/���آ�ت ��6ق ا�/2�ن . »%���7 اc �-«أ'C% -� Zb ��6ق ا;/2�ن 

J��7H ل�I Z�/�����د إ�� C��%����� ا����ة �� N�f7H ا�� C��H ا���»  ابلَ أَصْحقُت
 ود4(الْأُخْد(  قُودالْو النَّارِ ذَات)5(  ودا قُعهلَيع مإِذْ ه)6(  لُونفْعا يلَى مع مهو

 نِينمؤبِالْم ود7(شُه(  يدمزِيزِ الْحالْع نُوا بِاللَّهمؤي إِلَّا أَن منْهوا ما نَقَممو)�( «رة ا�?�وج��.  

 *��و�� ورد �� أI#�م �� اKBLم �q6 ا��,Z��5H  : a9 ا;���I�ق وإ�Iار ا����5 ا=�@
O اKBLم �J ��d آ�ن �� أV@����I 74 �� ز�� آ�ن ا��ق �9+  ���  �������Y �9 ، و,� ا�6

 J9 �� ا��,�ب آ$�رة �(*t ا����6$�ت ا�/��?� +D�4�اءات ����uء  �� ا��ق ، آ$Lا ��
�ة .......و��áèäß@‹×ˆë@òßbîÔÛa@âìí@áèà—‚@bãc@òqýq@Zbi@ÝuŠëÊ@@a‹y«  �و�� U��I أ�� ه

éä�@Ý×dÏ@C@ @
�L هfا ا.وه� ه?� و/7�� ر8�/�� ; ��6ر '@��� ��اg: �- ا�5��ة * E5- و��:  
- L�6ا� Z��5H  :وا������ت V[ا�dب وا��QOا� VH م �� أKBLا h�{ : ،I�ل 7H��U9I  J ا �(

اهيأَح نما ويعمج ا قَتَلَ النَّاسضِ فَكَأَنَّمي الْأَرف ادفَس رِ نَفْسٍ أَوا بِغَيقَتَلَ نَفْس نم ا أَنَّه
        32: ا��� �ة ا��R } فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا

و,� �4ء .��I; a?� K أن ��I Cuا �?��9+ أو �*��ي  �� Z��5H  : h�34 ا;/�5�ر -  
9�ة،Zص آ�%Q �� pذا� �  ا�� �9 ا�/��� ��� ���م  �

�ورة آ�*�ض �9Iة ا;م �86� �?�Z��5H  :a ا�:��ض -uم إ=  >� ا�KBLا +��I U9I .
�Qiم ا��Iرا و J���  +� ع��ا ��4@�ضو::�)� �))B hر�)� �� J د . J$*ا� �ود � إ�

�ض وا�>73*�� JQ�9X واجiوا�.  
�� �� ا��م -ب���  ا��65ق ا�2

وno ا��م %?�دئ وأ�2� '�I �%�N2� �����@� �@8 ا�l%�ن وا����ن %�k Cف 
 ������C �� ا�5��ة ا�2�  :ا�������C ا��pه@�C ود'� إ�J %?�أ�C أ���

www.bestcours.net

www.bestcours.net
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ا�3(79 ا��>��8 ا����V ا�Oي ���د ا��C��d (�� ا�/�رى  ��KBLم ��ى :%?�أ ا��Eرى  - ا
و�yه�J9 ا�(��^J ��(�أ ... ). وا�3QLن �*ً� إ�� J�KB ا��>@o و�Xاب ا��أي وB*�دة ا�?�9ة

9>�� ��ض  �� آ7 وا�I �� أ��اد (ا�/�رى  �V اKBLم ��,$+ �>+ I ا�?�9ة !Qآ7 �4ا �إ�
�ض ا�Q= ... C9�d$��حا���Q�, C��dن ا��/�ور واI ة إذ�� �� ا���3]7 ا�J9[id ا�%^9�I

q?$ا;�#�ر وا� J?,K� �والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا « : I�ل 7H��J   � ا��أي ا����3  �
 «: وI�ل 'I C% l� L. ��رة ا��Eرى»  )��(الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ 

  .��رة Sل '��ان» فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوق أَيديهِم فَمن نكَثَ  « :I�ل 7H��J  : %?�أ ا�?��7  -ب
نا يما فَإِنيمظا عرأَج يهتؤيفَس اللَّه هلَيع داها عفَى بِمأَو نمو فِْسهلَى ن(كُثُ ع�	رة ا�$�`»  )�B .

�n ا�رادي �6�/�ن �����7 و:7@�� و��@� ;/t?�ط ا�?@� ���b' ���I J�'م أ����
�l ا��� Zو� ،��م �� هfا ا�5- 8�C ا��و��، 8��:N ا���7د ا���?�د�� 8�C ا��ا'� وا��'�

ن ولَا يا أَيها النبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن بِاللَّه شيئًا ولَا يسرِقْ «ا��:L وا���أة 
ب هرِينفْتي انتهبِب نيأْتلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِنيزي نهايِعفَب وفرعي مف كينصعلَا يو هِنلجأَرو يهِندأَي ني

 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه رفغتاسسورة املمتحنة اآلية  »و��.  

�� �� ا��م -2'��  .ا��65ق ا;�I!�د�� وا;:�

��� �� أول '��ه� 8��%��م ا��و�� ا��I ��' L��أ�( %?�أ ا��� J@' �د���ره �/ ����
��J@' Z أي أ��س�8 l���H دون ��%8�u@�.% C %��/�ت ا��و�� ا�� C%�tوا��. v@و��6 ا�

ل" C% ]ذ� �� L7���8 ن��@2�  : ا�
آ�#V راع « ا�3ILس ����j3و�J9 ا�$�د�J وا=J9 ���4 وا�3ILس ����ا4! ا�h�d ا�?a، -ا

  »وآ�#j3� Vول  � ر �9+
�� « .... ا�����u وا��#��7 �� �(�ره�� و9B�J �?$& ا�?��ق ا=,�%�د�J وا=J9 ���4 -ب

 �� �+ ، و�� آ�ن  >�7u� h زاد ���9 �+  �@Y = �� �� ���9ع �+  �@Y 7u� h�<  آ�ن
7u$ا� �� �<� �I; aI= +Qأ �<<Y ��I +� زاد= ��«  

��*��Kت ا��?��J آ����� �?�ر�J ا�/�h وا�$�3د ا=,�%�دي �� �Kل ا�4>�ب ا -ج
� أآ�7 و4+ �6���ا ���HQ ا��X �9 ���4وا �� .... وا=�I#�ر �  J9دات ا�����)*��� V@��9,و

  ��K+ �� أ:� ا;ز��ت آ*�م ا����دة، 
   

  ."!� � ��6ق ا�/2�ن و%6���ه� �� ا��م -3

  "!� � ��6ق ا�/2�ن �� ا��م - ا

� ا���zن أو ا�J<3 �@� �%�رaI 7#� ،+Q�?)B h�<  �� h �>%�ص  �9+ �: ا����J9Q  -أ
  و������� �@� �>hi  � ا�s�i وا�Kuل 

75 �(�� JdI ا�?a : ا�Z(�ت  -ب�)��� a?ا� n�� a��5 �  79�u��� ض ا�>�س�*� ��@��
  .,��J اL,>�ع ���8$�ة
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�,� و � أي  � ا�@�ى : ا�?�9د  -ج  i99�� أو i9?� أي �  Jهi<� �@�.  
��*�ت �����J �: ا�/��ل  -د/�� J9�?و�،J�4vوا J�4�*�3ن ا�QL7 �%��` ا#� J89?� �@

 J9$9�#� م�#Iوأ J9[�,وو.  
�@� J?��X �#7 ز��ن و�#�ن =����d�B@� �?��4ت ا�3QLن ا�?��,J9 ا�8$��J ، : ا�*���J9  -هـ

  .ووI �@*D��P; =�! �/�آ�+ 
  %6��� ��6ق ا�/2�ن �� ا��م -ب 

;ن �Oل ا�?a ;ه�+ وا��V9�X �� a?��� J)��8 ا�J �8 و�� : (�د�a9�?� W J آ��ل ا�* -أ
�وف*���� �  .وا�>@�  � ا��>#�     ��ب ا;�

�اI��9I &$I : �@ة ا�3QLن  -ب� C9�4 ��.  
8�ق ا�3��J9 : إ:� J اKBLم �� ا�*��V  -ج��� V@���K� 7I ��� �Kل ���J9 ا�>�س  �

��I �� V@9�  و�� V@� �� J��  ق و�*
  .�}:� J ا�*�ل �� ا;رض و���q9 ا�$�ارق ا�a9�?� : J9�)8 ا�*�ا�J ا=J9 ���4  -د
h-  ا�*(�د `��%� &$I : م�H<ض ا���ا�(@� ، و�� C9�4 �� l�6ور��ت ا��uا� &$?�

 C��dوا;�� �� ا��.  
� ا�#�ا�J ا�?a و iة ا�>$l ،دون �*�ل أو 5^�9ن : �#��V ا�3QLن  -و�  +�9����.     
   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2� 

�واج  :]�*H�   أGU-�� و �1-��] و أه��*� 	5 ��ن ا
��'�� ا����ة ا;:�

�n: ا�lواج�����w �� ��ن ا��  أ���%w و6%���g وأه

I – n����  ا�lواج ��� إ���� وأداة �!�ن ا�

  �?��� ا�� C% واجlص(ا�(  

�B��9 وأV@Q ���رة �Oآ� أB �� +Q>� ا;Q(�9ء وا :رNy ا��م �� ا�lواج 8!�ر %��7دة��
V@� 9>� ا=,��اء�  !d� ��O$�+ . ا���دة ا��و��رة � Wت ا��z �� J�z +Qث  � آ��?�� �Q�9Iوأ

�� إ�� أن اd9B W*7 ا�iواج K9)B إ�� ا�^>H<ا�....x�3ن �@� . ا�QLواج  (�دة ��3#�7 اi���
ا�/(�ب  �و�p�O أ�� ا�>(�.m%Q د�>+، و���� ر�+  �� أ�I �3Iل �� ا�8@� وا�>��ء

5���� ��*$J وا�?$& ��  h9+ �� �(�ر�واج  >� ا���رة  i��� ه������و�J ا�/@�ة وا���ء �8
  .ا��,�ع �� ا�?�ام

n�����C ا=��ة وا�!5H ت���S  

�����'� %C اRداب وا��5ود %�% ]�f� م                         :�C ا��
���+ ���Qi وا �(�رJ/I�� h و5��a ا�@Kك -?� ..  
���+ ا��Oف �?T9)� �<9% ا�iوJ94 �� أ�J<3 ا��3ء و��d@� �� ا��6ض �� أ �اض �? -

  . ا�>�س
��� J�T9) و�?9%>� �+ ��  -I *�ن�ا� p�O� ض����+ ا�@�م ا�iو�Qi��� J4 دون �J<9، و�?�

  .ا�/#�ك 
8@9�ا �+ و�?9%>�  -� C��dا�� �� J/I�$ا� �/Q +���?�.  
-  �� t^��� ا����>�9 وا����>�ت h�  . ا�(%� أ�
- V@� اi4�I �  ..أ��i�� hو�o ا�*iاب وأن =�#�ن ا�$�
-oو�i���� h�  .Q@9+  � إآ�اh ا�$��9ت  �� ا�(^�ء �*� أ�
   

II –  واجlا� :w%���وأ wH�%�6%.  

  :ا�.�?� -1

  u��7H ا�.�?� -ا 

،وه� ��ا � » 5�! ا��74 أو�� �>�ب  >+ ا���أة ��iواج « :وه� %�6%� ا�lواج ا�.�?�
�داد ا�@�ا�� �� �V �#� ا�*�ول �� ِ,َ(�+ �9>@���Bا�*�ول  >@� وا aI ��@<� 7#� ....... «.  

�� %�Eو'���� -ب��  
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� �#�ن  -�I ان��ف ا�5�6(�9  �� �*u@�� وا��/�ور ���9 �9>@��، ��� �� �ه�� إ�� ا=,�*�
h�)�  ��?� = ��� ه���Iة و= �$��4 أ�9%� ��ةآ�� �4ء �� U��I ا��^9. ا�iواج  �.. »

�ى أن �jدم �9>#��Iأ +Q{� �@9إ� �HQأ«.  
-  U��?آ�� �4ء �� ا� ��@u*� �إن أaI ا�/�وط أن ����ا �+ �� « و�� أ74 ا=:��اط  �

  .....» ا?�B���V �+ ا�$�وج
  .%S Cدا�8� -ج 
-  �9� و�V ا���ا�a وا���ا�D �9>@�� �*� ا��  �^�� J��86� J��86ل  �أن = �#�ن ا���,

Wل ا�B+ أو ��ذن �+ « � ,�ل ر�ك ا�5�6! ,(��� ��I +9أ� J)8� ��  Vآ�I86! أ� =«  
�uوأ� :J�,j� ة أو��j� J$%� �@4زوا C<�� ا��� J9 �  .ا�6�� �� ا���اCQ ا�/

  ...ا�#$�ءة �� ا���� وا����رب �� �*t ا�%$�ت -
 2 – w%ـــ�واج وأ��lا�  

w���7H  

� � ��9 ر74 «: ا�iواج ه�: nا��وا��أة  �� و4+ ا��وام،�Z9� +���Pق ��اض و�
�ة ���3�ة �� ��J ا�iو�94 Bء أ�/Qن وا�*$�ف وإ�%ILة ا���دة         »ا�B;ا JQ��4و.  

w���  

و,� �*���+ ��J9 .ا;7X �� ا�iواج ا=�B?(�ب وا�>�ب �� aI آ7 ذي :@�ة ,�در  �9+
�Q، وا��?��V آ����4ب ��� ��ف  �� Q$3+ ا��,�ع �� ا�i: ا;I#�م ا;��ى 3I! ا�?�=ت

 �4���� =,�رة �+  �9+ ��د�� أو �*>��� ، واJI��L ��� =��6ف ا��,�ع �� ا�?�ام و= �
  ........و��ا، وا�#�اهJ ��� =رJ)P �+ �9+ أو أ^/9B +Q�t*� �  + ا��ا4(�ت

w/�أرآ  

1-  L5�  و��%� �+ ا�iو�4ن ا��9��6ن �� ا���اCQ ا�/� J9:  ا�
2- ���� �� ا�8���9 وه� آ7 �� ��ل:  ا�!D�� ا�d�Lب وا��(�ل وا�� .  
�� ����+ ا�iوج �iو�4+ إ:*�را ����J)P ��  �� ا�iواج « وه�  :ا���� أو ا�!�اق -3

�ة ���3�ة و�T9)Z أlB ا���دة وا�*/�ة ��9 ا�iو�94،وأB�B+ ا�/� � ه� ,��9+ Bء أ�/Qوإ
 Jا���د� l9و� J�i��  :و�+ أI#�م �>@� .»ا��*>��J ا�

 *�I= +Qأ  ،JI�)� J�9, +� �� 7#� `%و� h�Z+ و= ;آ�أة* -;,���� q��� aI +Qوأ   a�*��
وا�K8ق ,(J �B J�O���-* 7 ا�*�� و�d! ������ل أو ا�6��ة ا�/� J9 أو ��ت أ�Iه��، 

 ،+$%Q !4�� ا����ل-* �وأ�9d*� `%� �u�C� + ا�*�� آ�� �%` ��94�+ أو �*u+ إ�
  ......أ74

wkو�_  

N�� � �  :�  �� ا�iواج ا�/�وط ا����J9 أن ����

  . ا;ه�J9 �� آK ا�iو�94 -1 
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2- �                                                        . �م ا=�$�ق  �� إ��Bط ا��@

  .و�� ا�iواج  >� ا=,��uء -3 

� �+ �� ا�iو�94 -4 D�  .��_a9 ا�iواج و��Bع ا�*���9 ا�

 5- J9 �  ...ا�Q$�ء ا���اCQ ا�/

��5%�تا�  

 �9�3, �  : ا��?���ت �� ا�>#�ح  �
وه� ) ا���Dع-ا��%�ه�ة-ا�>3!(وأB(�ب ا��?��K_ +� Vث %�5%�ت �8p% ��!8ة  -1

 J�vآ�رات �� اOرة ا�>�3ء 23ا���B ��.      
2 - ��Ip% ��!8 ت��5%%  ����I�� J$X ا���iوi� �94ول ا��?��V : وه� ��4*� إ�� أ�

� J$X �� ا�* –�iوا�@� �vر�� ���5 ( . ��وا��  ). 125ا/�b ا�.���k �� ا����ب ا�
   

III   - n�����C �|%� وا�!5H واجlا�.  

  %6��� ا�lواج -ا 

  :من أهم مقاصد الزواج  -
  .حفظ كل من الزوجين و صيانته وتحقيق اإلحصان والعفاف -1
  حصول المودة والرحمة وتحقيق السكن واألمن النفسيين -2
و تحلل األخالق وتفشي األمراض فلوال النكاح النتشرت  حفظ المجتمع من الشر -3

  .بين الرجال و النساء الرذائل
  . بقاء اإلنسان بقاء النوع اإلنساني على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به -�
5- J�;اد ا�B �9Z#�9@� و�>/��@� و���� ��  ��ة ا��3��J وا�3@B;ا J��,إ.....  
  ��2 ا�lواج%�6%�ت ا���6ار %p -ب 

C������� وا����اره� ��?�� '@J آ ا�lو:H�6ار ا=��ة و��;:  
- �  .»و �:�وه� ����*�وف « ا��*�:�ة ����*�وف ,�ل �*��
  :  و%b% C�ه�ه� 
  .�3I ا�6�a وا���a و�?�7 ا;ذى -
- J���� �C آ�اهJ ا�iوج �@� آ�� �4ء �� اJ�v ا�#�I 7�?وا�� �  ا�%(
�ام ا��� -�I=وا ��ارا��3B;دل و �م إ�/�ء ا�).  
�ة و�Iل ا�iوج دون �#�m9 ��� ��ق ا�J,�8 آ�� ,�ل  -B;3! ���3ى اI وف�*���� J�$<ا�

�3�ا  �#�m اQ W$�3 إ= �� ءا��ه�، =« :�*��� �3  �*� W7 ا*d9B«...............  
  

�,-5I-� S �C :إ$�اد 0GX-$د m-V %� -��;,2 
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