
 
َوالهِذٌَن   ):قال تبارك وتعالى- 

َنا اْغِفْر  ٌَقُوُلوَن َربه َجاُءوا ِمن َبْعِدِهْم 
لَنَا َوِْلِْخَوانَِنا الهِذٌَن َسَبُقوَنا بِاْْلٌَِماِن 
ُوبَِنا ِغَّلً لِّلهِذٌَن  ً قُل َواَل َتْجَعلْ ِف

ِحٌمٌر  َك َرُءوفٌر ره ِنه نَا إ ( (10)آَمُنوا َربه

 .سورة الحشر
 

 

  : ذبدٜد املفاِٖٝ- 1

 

اهلذس٠ املتذدد٠-

 

ٖٞ : ٚاؾطالسا ... يػ١ ٖٞ ايرتى ٚاالدتٓاب ٚاالزذباٍ :

َعسف١ اسبل ٚاالزذباٍ إيٝ٘ ٚتٛطني ايٓفظ ع٢ً يصَٚ٘  ٚايجبات عًٝ٘ يف نٌ 

ِ ۖ إِنًِّ لَُكم ): قاٍ تعاىل . ايعسٚف ٚاألسٛاٍ ٖٚٞ باق١ٝ إىل ّٜٛ ايدٜٔ وا ِإلَى َّللاه َفِفرُّي

بٌِنٌر  ْنُه َنِذٌرٌر مُّي  50الذارٌات  (مِّ

أْٛاع اهلذس٠ املتذدد٠- 2

  

  :

ٚتعين اْتكاٍ املطًِ إىل سٝح ٜتُهٔ َٔ  أٚ اهلذس٠ املها١ْٝ : ٖذس٠ األبدإ 

َٚٔ أَج١ً ٖرا ايٓٛع ْرنس اهلذستني إىل اسببػ١ ،سفغ دٜٓ٘ َٚعتكدٙ 

:ايدزع األٍٚ 

 

 
اهلذس٠ 

املتذدد٠ 

 

:

املٗادس َٔ 

ٖذس َا ٢ْٗ 

.اهلل ٚزضٛي٘

  

 
 

 
َدخٌ 

اسبه١ُ

 

 
  

 



 
 
 
 

 
َّللا بن عمرو بن العاص  ن عبدع- 

 عن النبً - رضً َّللا عنهما - 

المسلم من سلِم المسلمون ) :قال

، والمهاجر من  من لسانه وٌده
؛ متفق (هَجر ما نهى َّللا عنه

 .علٌه

 ..(ٜجسب)ٖٚذس٠ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إىل املد١ٜٓ

ٚ ٖذس٠ / نٗذس٠ ايكًٛب إىل اهلل ٚزضٛي٘  أٚ اهلذس٠ املع١ٜٛٓ،: ٖذس٠ ايكًٛب

َطتُس٠ يف سٝا٠ املطًِ نًٗا َٚتذدد٠ عرب ايعؿٛز،يكٛي٘ املعاؾٞ  ٖٚٞ 

 .(..ٚال تٓكطع اهلذس٠ َا تكبًت ايتٛب١ ):
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 :ال تتشكل اهلذس٠ إال خبؿًتني  : خؿاٍ اهلذس٠ َٚعاٖسٖا-

 نٗذس املعؿ١ٝ إىل ايطاع١ ، ٚتسى ايباطٌ إىل اسبل : ٖذس٠ َفاؾ١ً ٚدبٓب

  .(ٚايسدص فاٖذس):يكٛي٘ تعاىل ... 

بإخالف  هلل يف دس٠ إىل اهلل ٚزضٛي٘ ٚتهٕٛ ناي٘ :ٖذس٠ طًب ٚتكسب

 .ٚمبتابع١ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ..ايعباد٠ ٚايتٛسٝد 
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 :ْتا٥ر اهلذس٠ املتذدد٠ ٚفكا٥ًٗا-

/ اضتكا١َ ازبٛازح  ٚتكِٜٛ ايطًٛى /- سفغ ايدٜٔ ٚاألَٛاٍ ٚايدَا٤ ٚاألعساض - 

زبط /- ذبكٝل اإلسطإ إىل ايٓفظ ٚاآلخس /- تجبٝت اشبري ٚايؿالح يف األزض - 

ؾالح /- ذبكٝل األَٔ ٚايطًِ / ايكًٛب خبايكٗا ٚتعًكٗا بط١ٓ ايٓيب ايهسِٜ

 ...ايفسد ٚاجملتُع
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ايتٛسٝد  : ايكِٝ املطتفاد٠-
– االضتكا١َ –

 اإلخالف 
–

 .. ايطاع١ ٚاشبكٛع 

  

 

   

اهلذس٠ 

املتذدد٠ 

 

:

املٗادس َٔ 

ٖذس َا ٢ْٗ 

.اهلل ٚزضٛي٘

  

 (تابع)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

َدخٌ 

اسبه١ُ 

 

 (تابع)

 

 

 

ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِرٌَن  ): قاٍ تعاىل-  

َْمَواِلِهْم  هِذٌَن أُْخِرُجوا ِمن ِدٌَاِرِهْم َوأ ال
ِ َوِرْضَواًنا  َن َّللاه َتُغوَن فَْضًَل مِّ ٌَْب

ِئَك ُهُم  َٰ َ َوَرُسوَلُه ۚ أُول نُصُروَن َّللاه ٌَ َو

اِدُقونَ  اَر  (8) الصه ُءوا الده وه َوالهِذٌَن تََب
ِحبُّيوَن َمْن  ٌُ َماَن ِمن قَْبِلِهْم  َواْْلٌِ
ِجُدوَن فًِ  ٌَ ِهْم َواَل  ٌْ َ إِل َهاَجَر 
ا أُوُتوا  مه ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّ

ٌُْؤِثُروَن َعلَٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن  َو

ٌُوَق شُحه َنْفِسِه  ِبِهْم َخَصاَصةٌر ۚ َوَمن 

ئَِك ُهمُ اْلُمْفِلُحونَ 
 .الحشر ( (9) َفأُوَلٰ
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ُ َعْنهُ،  ًَ َّللاه َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍس َرِض

 ًِّ ب َ َعْن النه ْؤِمُن ": ، قال ٌُ الَ 
ِحبه  ٌُ ى   َما ٌُِحبُّي ْلخٌهأََحُدُكْم َحته

 .صحٌح مسلم "   لَِنْفِسهِ 

1

  

:ذبدٜد املفاِٖٝ-

   

 إٔ : غسعاٚ /- ايتفكٌٝٚ  ايتَّكدِٜ ٚاالختٝاز ٚاالختؿاف:يػ١ :َفّٗٛ اإلٜجاز-

َّفع ي٘، ٚايدَّفع عٓ٘، ايعبدٜكدِّّ  ابتػا٤ َسقا٠ اهلل  غريٙ ع٢ً ْفط٘ يف اي

َٚٔ أْٛاع٘...  تعاىل

  

: 

 زقا اهلل ع٢ً زقا غريٙ ٚإٕ ععُت فٝ٘ ٖٚٛ إٜجاز : إٜجاز ٜتعًل باشبايل -أ- 

. احملٔ ٚيٛ أغكب اشبًل

ًِل -ب- ًَّل باشبَ  هلل ٜسقٞ فُٝا ايٓفظ ع٢ً اشبًل ٖٚٛ إٜجاز : إٜجاز ٜتع

 :ٖٚٛ ْٛعإ َٔ سٝح ايباعح ٚايداعٞ إيٝ٘ .  ٚزضٛي٘

 نايرٟ ٜهٕٛ عٓد اآلبا٤ ٚ:   ٜهٕٛ ايباعح إيٝ٘ ايفطس٠ ٚايػسٜص٠قطِ- 

َّٗات  ع٢ً يًػري اشبري نشب :ٖٛ اإلميإ إيٝ٘  ٜهٕٛ ايدافع قطِٚ-  .. األ

َّفظ سطاب  ...ًَٚراتٗا اي
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َفّٗٛ ايتكش١ٝ-

 

ٖٞ برٍ : اؾطالساٚ ،َكابٌ ٕبدٚ يتربعاٚ  ايبرٍ:يػ١:

َّفظ أٚ ايٛقت أٚ املاٍ ألدٌ غا١ٜ أمس٢، ٚألدٌ ٖدف أزد٢، َع استطاب  اي

 ...األدس ٚايجٛاب ع٢ً ذيو عٓد اهلل عصَّ ٚدٌ

 :اإلٜجاز ٚايتكش١ٝ َٔ مناذزَعاٖس ٚ  -4

ِّد املؤثسٜٔ ٚقا٥دِٖ: ٜجاز ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِإ-  ، بٌ ٚؾٌ  نإ ٖٛ ض

َّ٘ مل ٜهٔ ٜػبع اسباٍ ب٘  بطبب إٜجازٙ ؾ٢ً اهلل   -ال ٖٛ ٚال أٌٖ بٝت٘-أ

 ...عًٝ٘ ٚضًِ

َِّ جيعٌ َا بكٞ عٓدٙ ع د٠َّ يف ضبٌٝ اهلل تعاىل نإ -  ٜدَّخس قٛت أًٖ٘ ض١ٓ، ث

  :منٛذز ايؿشاب١ زقٛإ اهلل عًِٝٗ -

  (.. َٔ ضٛز٠ اسبػس 9ضبب ْصٍٚ اآل١ٜ  )ٚقد ذنسْاٙ ضابكا: قٝف - 

 .تكش١ٝ املٗادسٜٔ باملاٍ ٚايٓفظ ٚاألٌٖ يف ضبٌٝ ْؿس٠ اهلل ٚزضٛي٘- 

 ..تكش١ٝ األْؿاز بأَٛاهلِ إلخٛاِْٗ املٗادسٜٔ يف ضبٌٝ اهلل زغِ اسباد١ - 

تكش١ٝ عًٞ بٔ أبٞ طايب زقٞ اهلل عٓ٘ بٓفط٘ يف ضبٌٝ اهلل ملا ْاّ يف فساؽ - 

 .ايسضٍٛ ايهسِٜ

تكش١ٝ أمسا٤ بٓت أبٞ بهس ايؿدٜل اييت ناْت ذبٌُ ايطعاّ إىل زضٍٛ - 

 ...اهلل ٚأبٝٗا
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-

 

 .آثاز ايتكش١ٝ ٚاإلٜجاز ع٢ً ايفسد ٚاجملتُع

 اهلل ضبب١ ذبكٝل  / -ايٓفظ تصن١ٝ / .ٚ ايطُأ١ْٓٝ ايٓفط١ٝ ايساس١ -

 ٚاملاٍ ايطَّعاّ يف ايربن١ ٍٚسـ  / -اسبطٔ ٚايجٓا٤ ايكبٍٛ  /-ٚزقٛاْ٘

 ...ٚايكػا٥ٔ األسكاد ٚاْتفا٤ ايؿدز ضال١َ /- ٚاملُتًهات

/ - اْتػاز األَٔ ٚايطًِ االدتُاعٞ /    - ذبكٝل ايتهافٌ ٚايتآخٞ بني ايٓاع - 

 ٚذبكٝل أل١َ ا تك١ٜٛ-  /سؿٍٛ ايهفا١ٜ االقتؿاد١ٜ  ٚاملاد١ٜ يف اجملتُع 

 ...متاضهٗا

6

 

:ايكِٝ املطتفاد٠ -

  

االضتذاب١  - ايبرٍ ٚايعطا٤ -–ايتكش١ٝ - اإلثاز - ايتٛسٝد - 

يتعايِٝ  ايدٜٔ 
– االضتكا١َ –

 احملب١ 
–

 ... اإلسطإ 

:ايدزع ايجاْٞ

 

 

اإلٜجاز 

 ٚايتكش١ٝ

محمد اخلليف  األستاذ    من إجناز 
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