




.نور اهلل بنوره السماوات واألرض ماديا ومعنويا-
ثاال أنزل اهلل سبحانه آيات واضحات من أخبار األولني الصاحل منهم والطاحل ليكون م-

.ومعتربا وفيه الوعد والوعيد ليتعظ بها املتقون
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يهدي اهلل لنور اإلسالم ، من يشاء ممن يرغب يف اهلداية و يطلبها و ي

وطهارته، وأنه يزكي معه وينموزكاءهممن يعلم 



.الرب بهما وطاعتهما
. االحرتام وتقديم العون عند احلاجة
.السمع والطاعة، االحرتام والتقدير
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ةٍ ) فقط، فال تصيبها الشمس آخر النهار، ( ال ش
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َ
النهار، وإذا انتفى عنها األمران، [ أول ] فقط، فال تصيبها الشمس ( و

كانت متوسطة من األرض، كزيتون الشام، تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فتحسن وتطيب، ويكون أصفى لزيتها، 



للعظة واملوعظة وتقريب املعىن





إعمارها وتعظيمها واملداومة على تردادها بالصالة و قراءة القرآن
والتسبيح والتهليل والذكر واحملافظة على نظافتها واالعتناء بها

..... البناء ، الصيانة ، التنظيف ، 
.....إعمارها بالصالة والذكر وقراءة القرآن 



.النصح واإلرشاد
.اجلهل بقيمة املسجد

....املدرسة ، األوقاف، اإلعالم 
.جتاههاملسجد و واجبنا بيان أهمية 



.ال ينشغلون بالدنيا عن العبادة
.خيافون يوم القيامة ويستعدون له





ر أعمال الذين كفروا يف بطالنها، وعدم انتفاع أصحابها بها،
ِّ
تشبيه يصو

. حينما يكونون يف أشد احلاجة إىل ذلك النفع





ص كل ألوان املشي وإمنا تعطينا 
ْ
ألن اآلية مل تستق

.مناذج فاآلية دليل على طالقة قدرته سبحانه



.الفيضانات املغرقةالشرب ، االغتسال
.األعاصري املدمرةدفع الغيوم ، الكهرباء 



...موت النجوم ، الضغط اجلوي ، مرج البحرين يلتقيان



النور املعنوي

.نور املعرفة
مصباح زجاجي منري متأللئ

....ومعنويا بإقامة الصالة والتسبيح .... عمارتها ماديا بالبناء -1
.مستعدون ليوم القيامة.ال ينشغلون بالدنيا عن العبادة

الغارق يف الظلماتالالهث وراء السراب

.تنوع أشكال املخلوقات .تكوين السحب ونزول املطر

.خلق الدواب كلها من ماء.اختالف الليل والنهار





أن اهلل سبحانه وتعاىل نور السماوات واألرض 
.وما فيهما بكل نور حسي ومعنوي فهو مصدر كل نور

.ظلمة البحار واحمليطات-
.تشكل السحب الركامية كأمثال اجلبال-
.املاء عنصر أساسي من مكونات كل احليوانات-

.....(رجال ال تلهييهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل ) 



ألن نفسه ظاملة جاهلة، فليس فيها من اخلري والنور، إال ما أعطاها موالها، ومنحها ربها

لذوي البصائر، والعقول النافذة
عظيمة فاضلة، هي أحب البقاع إليه، املساجد

أمر و وصى
حجارة بيضاء كالثلج



نشاط فردي



نشاط فردي









.ضعف اإلميان
.  املصاحل الدنيوية الشخصية على اآلخرةتفضيل

.االحتكام إىل غري شرع اهلل ورسوله
.سن قوانني ختالف الشرع













.  يهتذبذبهم عندما يكون احلق عليهم أعرضوا عنه و إذا كان هلم أسرعوا إل

.اخلالفات والنزاعات واحلروب
.القطيعة والشقاق

.غياب الثقة



.مرض قلوبهم بالنفاق
يشككون يف صدق نبوته 

.خيافون أن حييف اهلل عليهم ورسوله

.السمع والطاعة هلل ورسوله دون تردد أو تباطؤ
.الفوز بالنعيم املقيم والرضوان العظيم: عاقبتهم 



قسم إذ ال حيتمل أن يكون نهيا عن إعادته ألنهم كانوا بصدد إعادته أو عدم املطالبة بال:هذه الكلمات ذات املعاني الكثرية 
.ليه حمذوفحاجة إىل القسم لعدم الشك يف أمركم أو للتسوية يف القسم أو عدمه أو  النهي مستعمال يف حقيقته واملقسم ع







.....السكينة ، احملبة ، التطور ، اإلنتاج

.ها االستدامة يف استعماهلا وعدم تلويثها وهدر

.بطريقة صحيحة ويف األوقات املسموحة

.  ريبهااالستمتاع بها وزيادتها وتنميها وعدم إتالفها وخت



.  امةعدم وجود إرادة حقيقية لدول العامل يف حتقيق االستد

.مدينة مصدر 
2050اسرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة  



ختالف أقواهلم أفعاهلم
يرفضون قضاء اهلل 

إذا كان عليهم ويأتون 
.مسرعني إذا كان هلم

يظلمون أنفسهم بشكهم
.وتهربهم من احلق

التسليم والرضا بأمر اهلل

االلتزام بطاعة اهلل 
وقبول احلق

االستخالف يف األرض 

دال متكني دينهم واستب
خوفهم أمنًا 
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التقوى -3اخلشية من اهلل          -2طاعة اهلل وطاعة رسوله       -1

.  عنهم يدعون اإلميان باهلل وبرسوله وطاعتهما وحاهلم هو اإلعراض عنهما فنفى اإلميان



.الرمحة من اهلل واهلداية إىل احلق والظفر بالسعادة

.الطريق
. ترك املعاصي

.التبليغ البني الذي ال شك فيه
.ال يغررك



نشاط فردي



نشاط فردي









الفناء

أن استمرار التنوع واالختالف من أسرار بقاء الكون







يشكل نزاعات وصدامات يف هذا الكون

يؤدي إىل الكراهية واحلقد





األغراض والطاقاتالتكامل

التعصبالتنازع والصدام







الفساد
اجلهل

ال

الن مجيع األديان  تدعوا لنشر احلب واخلري والتعايش السلمي





تعزيز ثقافة احلوار



.السماح هلم حبرية أداء عباداتهم وطقوسهم







أعطاهم أمانًا لكنائسهم وصلبانهم

ألن اإلسالم دين يدعو إىل التسامح وحرية العقيدة 



نزلت هذه اآلية يف قوم من األنصار، كان هلم أوالد قد هودوهم أو نصروهم؛
.فلما جاء اهلل باإلسالم أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم اهلل عن ذلك





مستحبة

سنة

سنة

جائزة



أمر طبيعي بسبب 
تفاوت األفهام

ةظاهرة إجيابية وضروري
ظاهرة سلبية وهو مذموم 

.اهلوى والتعصب
التقليد األعمى

اختالف املوازين واملعايري

اللني والتساهل 

يؤدي إىل التعاون
والتسامح والطمأنينة

وتبادل اخلربات

نعدم التفريط يف شيء م
أصول الدين أو فروعه 

أو الوطن أو العرض

تأصيل حرية االختيار 
ومبدأ احلوار واحرتام 
اخلصوصية الدينية

حسن اجلوار وتقبل اهلدايا 
واملواساة عند املصيبة 

وعيادة املريض وتهنئتهم
مبا تشرع به التهنئة





التقليد األعمىاهلوى والتعصب
اختالف املوازين واملعايري

التعاون ونبذ العنف
األمان والطمأنينة

تبادل اخلربات والتجارب



الوفاء بالعهد

زيارة املريض

العدل واإلنصاف

إجابة الدعوة





نشاط فردي









لعلماء رؤيا األنبياء شيء، ورؤيا املؤمنني شيء آخر، رؤيا األنبياء أمر من اهلل، قال ا
قبل البعثة رؤيا فهي من إرهاصات النبوة أما إن رآها بعد إذا رأى النبي 

. البعثة فهي من أنواع الوحي، و هي لِألنبياء وحدهم
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بًا إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوك: )قال تعاىل
ياك والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين قال يا بني ال تقصص رؤ
(على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإلنسان عدو مبني

لسالم، إن هذه الرؤيا رمزية تشري إىل ما سيكون عليه يوسف عليه ا
مس فالكواكب إخوته، والش. ومكانته العظيمة بني الناس وإخوته

.والقمر أبواه، وسجودهم دليل علو مكانته على اجلميع





.أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم

.ما يهم به الرجل يف يقظته فرياه يف منامه

.منها جزء من ستة و أربعني جزءا من النبوة



ما يراه النائم من أمر غري حمبذ أو غري مرغوب ال وبل مكروه و هو
.وسوسة من الشيطان

ما يراه النائم من أمر حمبب و مرغوب ، و الرؤيا تكون منا و رمحة 
.من اهلل جل و عال ، و قد يراد بها بشرى اخلري أو حتذير من شر





 له اخلري–1
ُّ
.أن حيدث بها من حيب

ه–2
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 ما رأى ثالثاً -1
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 باهلل من شر
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 عن يساره ثالث مرات–2
َ
.أن يتفل

.  ال يطلب تفسريه من أحد–3

.أن ال حيدث بها–1
.أن ال يتوقع األمور السيئة–2



مشاهدة النائم أمرًا 
بًا إليه 

ّ
حمب

وتدخل الفرح إىل 
النفس 

.وتكون من اهلل تعاىل

يطان
ّ
.من الش
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َ
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ُ
 به املرء

ُ
ث

ّ
ما حيد

يف يقظته، فريى يف
 
ُ
منامه ما كان يفكر

.فيه يف يقظته  



.حلم
.رؤيا صاحلة
.حديث النفس
.رؤيا صاحلة





.للتكسب

ؤيا
ّ
.لتعظيم شأن الر

.للشهرة والتكسب



.ألنه مؤشر على ضعف اإلميان بالقضاء والقدر:ال جيوز

ألنه أضاعت للوقت واجلهد واألنسان :ال جيوز
.يسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه





.أكل أموال الناس بالدجل والكذب–1
.نشر أسرار الناس–2
.االضطراب النفسي والتعلق باألوهام-3





.أن يكون حاذقا يف هذا العلم–1
ةِ –2

ّ
ى بالتقوى والعف

ّ
.أن يتحل

.أن يتذكر أنه حماسب على ما يقول ويفعل–3
.أن يفعل ذلك تقربًا هلل تعاىل –4
.أن يصون أسرار الناس، و ال جياهر بها –5



ال
.حب الشهرة

.فقد الناس الثقة بالنفس -
.تنمية الروح اإلميانية بأنه ال يعلم الغيب إال اهلل تعاىل





ما يراه النائم من أمر حمبب و مرغوب ، و الرؤيا تكون منا و رمحة 
.من اهلل جل و عال ، و قد يراد بها بشرى اخلري أو حتذير من شر

ؤيا الصادقة الصاحل
ّ
.ةالر

.نالرؤيا السيئة وتكون من الشيطا
 أحالم

ُ
.أضغاث

 له اخل
ُّ
.ريأن حيدث بها من حيب

 
ً
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ُ
 يضمر

ْ
 بها من

ُ
هال خيرب

ُ
.أو حيسد

.رهفيحرم أن يدعي املسلم أنه رأى مناما وهو مل ي: التزام الصدق
.أن يكون حاذقا يف هذا العلم

ى بالتقوى والع
ّ
ةِ أن يتحل

ّ
.ف

ؤيا
ّ
.تعظيم شأن الر

.كشف أسرار الناس
.تفسري األحالم على العلن





ما يراه النائم من أمر غري حمبذ أو غري مرغوب
.ال بل مكروه و هو وسوسة من الشيطان

ما يراه النائم من أمر حمبب و مرغوب ، و تكون منا و رمحة من اهلل 
.جل و عال ، و قد يراد بها بشرى اخلري أو حتذير من شر

ؤيا الصادقة الصاحلة
ّ
 له اخلري.الر

ُّ
.و حيسدال خيرب بها من يضمر الشر عادة أ. أن حيدث بها من حيب

.الرؤيا السيئة وتكون من الشيطان
 ما رأى ث

ّ
.الثاً ال حيدث بها ويتعوذ باهلل من شر

.  أن يتفل عن يساره ثالث مرات

 أحالم
ُ
. أن ال حيدث بها و أن ال يتوقع األمور السيئة.أضغاث



.أن ال حيدث بها–1
.أن ال يتوقع األمور السيئة–2

ؤيا–1
ّ
.تعظيم شأن الر

.القلق واالضطراب النفسي–2
.الكسب الغري مشروع للمال–3

ةِ .أن يكون حاذقا يف هذا العلم
ّ
ى بالتقوى والعف

ّ
.أن يتحل

.أن يصون أسرار الناس، و ال جياهر بها .أن يفعل ذلك تقربًا هلل تعاىل 
.أن يتذكر أنه حماسب على ما يقول ويفعل



نشاط فردي 



نشاط فردي 







. أحكام اخلطبة واألحكام العامة للزواج
.أحكام الوصية الواجبة واملرياث

.أحكام الطالق والتفريق
.أحكام احلضانة والنسب 



























.الكون ملك هلل سبحانه وتعاىلما يفأن كل 

.يستشعر مسؤوليته عن كسب وإنفاق ماله





.السماحة والرفق

.احلث على العمل وعدم التكاسل-

.الصدق واألمانة يف التعامل -

.الصدق وعدم اخليانة والشفافية يف التعامل-





.عدم الضرر

.البعد عن الربا





جة إليه حسب األماكن واألحوال التغري احلمتغرية 
. االقتصادية وأدلتها ظنية

.ألنها ثبتت بأدلة قطعية الثبوت والداللةثابتة

جة إليه حسب األماكن واألحوال التغري احلمتغرية 
. االقتصادية وأدلتها ظنية

.ةألنها ثبتت بأدلة قطعية الثبوت والداللثابتة

.ةألنها ثبتت بأدلة قطعية الثبوت والداللثابتة

ا على حسب اتفاق الطرفني ورضاهممتغرية





.والتقوىنزول اخلري والربكات مشروط باإلميان 

.االعتدال والتوازن



.االعتدال وعدم اإلسراف

.العدل يف توزيع النفقة على األبناء





الشرعيةاألحكام القواعد 
أوجه كسبتنظيم التي 

.  املال  وإنفاقه

االعتقادي

األخالقي

التشريعي

ادي حتقيق الرفاه االقتص
.وسعادة اإلنسان

التخصيص األمثل 
.للموارد االقتصادية

.ديةحتقيق احلرية االقتصا

حتقيق القوة املادية 
.واملعنوية للدولة





.علم االقتصاد يبحث يف طرق زيادة اإلنتاج واستثمار املوارد 
.أما النظام فيحدد مشروعية هذه الطرق ومدى ارتباطها بالعقيدة واملبادئ

شيوع الربا واالحتكار ، شيوع الرذيلة وانهيار األخالق ،
انتشار البطالة واحلرمان ، ازدياد األغنياء ثراء وازدياد 

.الفقراء فقرا
القضاء على روح االبتكار ، شيوع الكسل وفقدان اهلمة

.للعمل، انتشار الفقر



.كونهو املالك  لكل ما يف الاهلل

.االلتزام بالعقود سداد الديون

.الصدق واألمانة والتقوى يف التجارة



نشاط فردي



نشاط فردي









مطهارة لنفس الزائر لكي ال يقع بصره على حرا

حيصل األنس والطمأنينة 
.ألهل البيت

.نشر الفضائل واألخالق احلميدة









قبل صالة الفجر

وقت الظهرية

بعد صالة العشاء

مألنه وقت القيام من املضاجع وطرح مالبس النو

.ألنه وقت وضع الثياب للراحة

.ألنه وقت التبديل بني ثياب النهار والليل



.واخلدم، األطفال دون البلوغ

.ألن هذه األوقات قد تكشف فيها العورات



خصية كالهما يأمر املؤمن باالستئذان للحفاظ على احلرية الش
.  وعوراتهاوحرمات البيوت 





االستئذان للدخول للبيوت

االستئذان داخل البيوت

غض البصر







....الجهاد و املساعدة في حال الكوارث وغيرها 



تهالك املياه حفر اآلبار الجوفية في العزب واس/ اضطرار الدولة لهدم بناء إلنشاء شارع : مثل) 

............(وضع بقايا البناء في الشوارع / الجوفية في اإلمارات الشمالية

تضعف اآلثار السلبية لتقديم املصالح الشخصية على املصالح العامة؛ حيث
من املواطنين الدولة وتقبل هيبتها وتنتشر املشاكل واألنانية و يتضرر عدد كبير 

.....وتقلل من التعاون 



( ة الشخصيةاملصلح) وازن النص بين املصالح الفردية واملصلحة العامة بإمكانية الخروج من اللقاء املنعقد لضرورة شخصية

(  .ممثل املصلحة العامة كقائد للدولة ) شريطة إذن الرسول صلى هللا عليه وسلم وسماحه للمستأذن بالخروج

.منه لالستغفار أن تقديم املصالح الشخصية على املصالح العامة عمل  ال يليق باملسلم املنتمي لدينه ودولته وأمته ويحتاج ذلك

.خصية  األخرى االستجابة لدعوة رئيس الدولة للطلبة بااللتحاق بالخدمة الوطنية كواجب وطني يجب أن يقدم على كل املصلح  الش



(جاِمع ُأَْمرُ َعلىَمعَهُُكانُواَوإِذا)

الازنةمتوعالقةفهيوالمحكومالحاكمبينالعالقةطبيعةاآلياتتبين

علىومتقعالقةفهيالمحكوم؛منيدعنزوالالحاكممنتسلطفيهايوجد

عندواالستئذانالخروجاألفرادحقمنكانفإنوالودالتفاهمالمسؤولية

فهوعدمهأواألعذارتلكقبولللحاكمفإنطارئ،ألمراجتماعانعقاد

ِلَمنُْفَأْذَنَُْشأْنِِهمُْْعِضُِلبَُاْستَأَْذنُوكَُفَإَِذا).العذرصاحبمنالعامالحالأعلم

(َرِحيمُ َغفُورُ ّللَاَُإِنَُّللَاَُلَُهمَُُواْستَْغِفرُِْمْنُهمُِْشئْتَُ





بغي على نصح الحاكم واجب لكن األدب في نصحه واجب ال  بد منه ؛ فنصح الحاكم له شروط ين

الناصح أن يلتزمه لتؤدي النصيحة دورها في اإلصالح والتنمية

...(مخاطر اقتصادية واجتماعية و ثقافية و: مخاطر دينية و دنيوية ) 



الخوف و ضعف الشخصية والحذر فهم جبناء ال يظهرون نواياهم و أنهم 

.يعتمدون على بعضهم البعض في إيذاء املجتمع و إضعافه

ومتصرف فيه ش يهناك بشرى ملن يطيع هللا عز وجل فهو مالك كل 

اضح لهم أما املخالفون فسيرجعون هلل عز وجل ويحاسبهم على أفعالهم وفي ذلك تهديد و 

.بأنهم سيالقون جزاء أعمالهم 



الطاعة و االنقياد هلل و لرسوله -

الرجوع في أي أمر للقائد و -

استئذانه فيه 

بأدب و احترام مخاطبة الرسول -

و االستجابة المباشرة ألوامره 

تلبية نداء الرسول دون تردد أو تكاسل

ن االستئذان من الرسول قبل االنصراف م

مجلس الرسول  

تنزل بهم محنة عظيمة في الدنيا 

ينالهم عذاب شديد في اآلخرة
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أي وادع هللا له ابلعفو واملغفرة
أي فِإذا استأذنك هؤالء املؤمنون لبعض شئوهنم ومهامهم

أي قد علم ما نفوسكم من اإِلميان أو النفاق، واإلخالص أو الرايء



لخاصة ألن في ذلك رفعاً للشأن العام وتأكيد لحق األمام على الجماعة وتقديم المصلحة العامة على ا

أمر واجب و التخلف عن ذلك محرم ألن تلبية نداء الرسول 

تنزل هبم حمنة عظيمة يف الدنيا •
يناهلم عذاب شديد يف اآلخرة•



الخوف و ضعف الشخصية والحذر فهم جبناء ال يظهرون نواياهم و أنهم

.يعتمدون على بعضهم البعض في إيذاء املجتمع و إضعافه



ية إشارة إىل أن األبناء هم القدوة لرتب
األبناء على هذا السلوك بطريقة 

.عملية



االضطراب والضعفعالية جدا

الشكالثقة واالحرتام
سلبيةإجيابية 

ضعف اجملتمعقوة اجملتمع



فال تتمثل واقعية التشريع اإلسالمي يف دخول األط
لك واخلدم علينا يف مجيع األوقات بدون استئذان وذ
لصعوبة ضبط األطفال ولطبيعة عمل اخلدم أما يف

.  أوقات التجرد من الثياب فال يدخلون إال بإذن





لباب يتخففن من بعض املالبس اخلارجية، كاجل
.والعباءة واخلمار بشرط عدم انكشاف العورة

.امحيافظن على التسرت واالحتش

 
 
 ثيابهن

َ
:يضعن

 
َ
ن
ْ
:يستعفِف



عدم وضع الثياب اخلارجية



ا، وإباحة عدم االستئ
ً
ذان األمر باالستئذان دائم

.للصغار واخلدم إال يف أوقات حمددة

شام، األمر للنساء باملبالغة يف التسرت واالحت
.وإباحة وضع الثياب الظاهرة للقواعد منهن



داللة على أن اهلل تعاىل هو العليم 
م احلكيم مبا ينفع الناس ويصلح حاهل
.  وحيفظ للمجتمع الطهر والعفة







توفري فرص 
.العمل

توفري فرص 
.التعلم

توفري اخلدمات اخلاصة بهم 
.الخنراطهم يف اجملتمع

.وفرت هلم مراكز خاصة-1
.ةدجمتهم يف مراحل التعليم يف املدارس احلكومي–2

 حبسب حاجته–3
ٌ
.وفرت هلم األجهزة اخلاصة كل



.ألن االبن وماله ألبيه

الم يعود أوالً عل: داللة
ّ
ى على أن نفع الس

الشخص نفسه من طمأنينة وعدم وقوع 
نظره على حرام وثواب وأجر يف الدنيا 

.واألخرة



 اخلري_
ُّ
 حيب

ٌّ
.  لكمإن الذي كلفكم وأوجب هذه األحكام رب

ة من مسات اللغة، وهي الدقة -
َ
هذه سِم على داللةاملفرد للاللفظالتعبري، حيث تستخدميف

.اجلمع
ة داللة بأنهم كنفس واحدة، وإشارة لقوة العالق-

.بينهم
.داللة على ندرة الصداقة-



.تكفري الذنوب-
إظهار حسن النية -

.وصفاء السريرة

.نشر الثقة واأللفة



نشاط 
:فردي



قبل صالة الفجر
وقت الظهرية
بعد صالة العشاء

بشرط عدم 
.انكشاف العورة

األصدقاء، األخوة، 
األخوات
.االستئذان



ُجل يَْعنِي َكَما اِْستَأَْذَن اْلِكبَ  ار ِمْن َولَد الرَّ
.َوأَقَاِربه 

.حيافظن على التسرت واالحتشام
ينَة ْجَن بَِوْضعِ اْلِجْلبَاب ِليَُرى َما َعلَْيِهنَّ ِمْن الِزِّ اَل يَتَبَرَّ

ينَة اَلُيَتَبََرْجَنُبَِوْضعُِاْلِجْلبَابُِليَُرىَُماَُعلَْيِهَنُِمْنُالِزِّ

 
 
.اإلثم



تِي اَل يَْرُجوَن نَِكاحً : )قال تعالى ْعَن ا فَلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح أَْن يَضَ َواْلقََواِعُد ِمَن النَِِّساِء الَّلَّ

َجاٍت بِِزينٍَة َوأَْن يَْستَْعِفْفنَ  ُ َسِميٌع َعِليمٌ ثِيَابَُهنَّ َغْيَر ُمتَبَِرِّ (60( ) َخْيٌر لَُهنَّ َوَّللَّ

اتٍ الَِّذيَن لَْم يَْبلُغُوا اْلُحلَُم ِمْنُكمْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِليَْستَأِْذْنُكُم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم وَ : )قال تعالى ِمْن قَْبِل  ثَََّلَث َمرَّ

لَْيِهْم َس َعلَْيُكْم َواَل عَ ْلِعَشاِء ثَََّلُث َعْوَراٍت لَُكْم لَيْ َصََّلِة اْلفَْجِر َوِحيَن تََضعُوَن ثِيَابَُكْم ِمَن الظَِّهيَرِة َوِمْن بَْعِد َصََّلِة ا

افُوَن َعلَْيُكْم بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض َكذَِلَك يُبَيِِّنُ  ُ َعِليمٌ ُجنَاٌح بَْعَدُهنَّ َطوَّ ُ لَُكُم اآْليَاِت َوَّللَّ (58()َحِكيٌم َّللَّ

 ِعْنِد لَى أَْنفُِسُكْم تَِحيَّةً ِمنْ فَِإَذا َدَخْلتُْم بُيُوتًا فََسِلُِّموا عَ : ) قال تعالى

 ُ ِ ُمبَاَرَكةً َطيِِّبَةً َكَذِلَك يُبَيُِِّن َّللَّ (61()لُوَن  لَُكُم اآْليَاِت لَعَلَُّكْم تَْعقِ َّللَّ



.جائز
َعلَْيِهْمُُجنَاحُ لَْيَسَُعلَْيُكْمَُوالَُ

ُكْمُلَْيُكْمُبَْعضُُبَْعَدُهَنَُطَوافُوَنُعَُ

َُكذَِلَكُيُُ ُلَُكُمُبَيُِِّنُّللَاَُُعلَىُبَْعض 

َحِكيمُ اآْليَاِتَُوّللَاَُُعِليمُ 

.ال جيوز
َجاٍت بِِزينٍَة  َغْيَر ُمتَبَِرِّ

َوأَْن يَْستَْعِفْفَن َخْيٌر لَُهنَّ 

ُ َسِميٌع َعِليمٌ  َوَّللَّ

ْم َس َعلَْيكُ أَْو َصِديِقُكْم لَيْ .جائز

وا َجِميعًا أَوْ ُجنَاٌح أَْن تَأُْكلُ 
تًاْلتُْم بُيُوأَْشتَاتًا فَِإَذا َدخَ 



ا، 
ً
األمر باالستئذان دائم

وإباحة عدم االستئذان للصغار 
.واخلدم إال يف أوقات حمددة

األمر للنساء باملبالغة 
يف التسرت واالحتشام، 

وإباحة وضع الثياب الظاهرة 
.للقواعد منهن

60اآلية

و 58اآلية 
59اآلية 



ال تأكلوا -لما أنزل هللا تبارك وتعالى : قال ابن عباس
تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى -أموالكم بينكم 

وقد نهى هللا-الطعام أفضل االموال : والزمنى والعرج، وقالوا
تعالى عن أكل المال بالباطل، واالعمى ال يبصر موضع 
الطعام الطيب، والمريض ال يستوفى الطعام، فأنزل هللا هذه

.اآلية
قال قتادة ﴿ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾:قوله تعالى

يقال لهم بنو ليث بن عمرو، وكانوا نزلت في حي من كنانة: والضحاك
يتحرجون أن يأكل الطعام وحده، فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من 
الصباح إلى الرواح، والشول حفل واالحوال منتظمة تحرجا من أن يأكل 

.وحده، فإذا أمسى ولم يجد أحدا أكل، فأنزل هللا تعالى هذه اآلية









تأديةُالحقُبوعىُوادراكُ–فهمُالدينُ–تبينُالحقُ-العلمُوالمعرفة

السؤالُمفتاحُالعلمُوالمعرفةُ



127

.عنهالثابتهاالقتداء بهدي النبي صلى هللا عليه وسلم واتباع سنته اإلبتاع 

.االخذ عن الغير بَّل حجة او دليلاالبتداع

.توصل الفرد الى انجاز جديد في مجال ما االبتكار



127

.صالح المجتمع وشيوع المحبة والقيم اإلسالمية

.رقي وازدهار ورخاء المجتمع وحل المشكالت التي يعاني منها

.  نشوء الخالفات والنزاعات وإضالل المجتمع

اتباع 



128



128

ألن االجماع حجة بذاته 



129

أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة واللين 

.السنة النبوية وأقوال العلماء في شرح الحديث



129

اتباع قول النبي صلى هللا عليه وسلم 

اتباع فعل النبي صلى هللا عليه وسلم 



130

.لألباءفعل الفاحشة بحجة انها بأمر هللا تعلى وتقليد المشاراليهاقبح انواع التقليد 

.ألن هللا تعالى نهى عن الفاحشة فهي مناقضة للدين وال تتفق معه .وضح فعل الفاحشة يناقض العقل والدين



130

ةُمخالفهُللقرآنُوالسن

تعطيلُلمنافعُالعقل



131

التأكد من صحته بسؤال العلماء والمختصين ثم نشره 

الجاهلالظالم اصناف الناس في اآلية 

يسأل العلم ويتعلم تعليم الجاهلواجب كل منهم



132

.عنهالثابتهاالقتداء بهدي النبي صلى هللا عليه وسلم واتباع سنته 

.صالح الفرد والمجتمع والبعد عن الخالف والفرقة

.تقليد جائز وهو اتباع العامي مذهباً من المذاهب الفقهية القائمة على الدليل

ً : تقليد غير جائز .  اعتقاد المسلم أن عليه اتباع مذهب أو مجتهد اتباعاً مطلقا

التعصب و االنغالق.1

.عدم قبول الحق.2

.الجمود الفكري وتعطيل العقل.3



134

.م بدليلههو اقتفاء هدي النبي صلى هللا عليه وسلم والسَّير على سنته دون مخالفتها أو اتباع العال

.قبول المقلد قول غيره بال حجة وال دليل ومنشؤه التعصب

التعصب و االنغالق.1

.عدم قبول الحق.2

.الجمود الفكري وتعطيل العقل.3

.صالح المجتمع.1

.انتشار المحبة والقيم اإلسالمية.2

قوة وتماسك أفراد المجتمع.3



134

أن يتبع المسلم العامي مذهباً من المذاهب الفقهية الصحيحة

أو يتبع رأي أحد العلماء المعروفين بالعلم والتقوى 

ال يجوز وهو تقليد مذموم







الواقعة بين أبو ظبي ودبي اجتماعا مع أخيه املرحوم سمو ( السميح)كانت املبادرة األولى عندما عقد سمو الشيخ زايد رحمه هللا في منطقة 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي حيث تم إعالن اتحاد يضم إمارتي أبو ظبي ودبي كبداية التحاد أكبر وأشمل وكانت هذه خطوات 

البداية وكان الهدف من االتحاد هي السعي للوحدة العربية و حماية الثروة

13الحجراتُ(ُياُأيهاُالناسُإناُخلقناكمُمنُذكرُوأنثىُوجعلناكمُشعوباًُوقبائلُلتعارفواُ)قولهُتعالىُ)قولهُتعالىُ-

ُقَالَُ المؤمنينُفيُتوادهمُوتراحمهمُوتعاطفهمُمثلُالجسدُ،ُمثل)ُقَاَلَُرُسوُلُّللَاَُِصلَىُّللَاَُُعلَْيِهَُوَسلََمُ:ُوحديثُالنُّْعَماِنُْبِنُبَِشير 

–صحيحُمسلمُُُ،ُوقدُكانُيرددُحديثُأبيُموسىُاألشعريُ(ُإذاُاشتكىُمنهُعضوُتداعىُلهُسائرُالجسدُبالسهرُوُالحمىُ

أخرجهُالبخاري(ُالمؤمنُللمؤمنُكالبنيانُيشدُبعضهُبعضاًُ)ُقالُرسولُهللاُصلىُهللاُعليهُوسلمُ–رضيُهللاُ





مبادئ اإلسالم
القيم اإلنسانية

تقاليد البدو األصيل 

الشجاعةُوُالحكمةُُوُالتأنيُمعُالبساطةُوُالمودةُوُمساعدةُاآلخرينُ،ُوكانتُتعدُالصراحةُمنُأهمُ

سماتُالشيخُزايدُوجوهرُالحوارُمعُاآلخرُُُوُأساسُاالنفتاحُعليهُ،باإلضافةُإلىُالشجاعةُوُالقيادةُ
.وُالتسامح





مفهوم االتحادمن أقوال الشيخ زايد

ات إن روابط األخوة و الدين و المصلحة المشتركة بين اإلمار]

[الشقيقة حقيقة ثابته  

إن الوحدة بين المسلمين هم  الذين يجمعهم قاسم الدِّين

سالة الواحدة  .الواحد والرِّ

...  م أيها الناس عليكم أن تعلموا أن وطنكم هو بمثابة والديك] 

ولن تكون لنا عزة أو كرامة أو جاه أو سلطان ، بدون هذا 

[الوطن فهو حياتكم ، وهو يحميكم 

إنِّ الوحدة بين المسلمين هي شكٌل من أشكال التِّكافل

والتِّضامن والتِّعاون بين المسلمين ،

–حكام اإلمارات ا+إخواننبتعاون –االتحادنتبعنحن في ]

ا بعد سياسة النفس الطويل ، وال نتخذ خطواتنا بعجلة ، وإنم

دراسة و تمحيص و مناقشات و مشاورات ،ال نهدف إال  

[.المصلحة العامة 

ة من إنِّ الوحدة بين المسلمين هي طريق النِّهوض باألمِّ

.الجوانب االقتصاديِّة والمادِّية





[.تدل على وعي الشيخ زايد لجوهر اإلنسان و قيمته في البنا ء و التطوير ، وأدرك أنه األهم في أية خطوة من مشروع بناء الدولة الحديثة

قيامُالدولةُعلىُأساسُراسخُمنُالدينُوُالعلمُفالُحياةُفيُنظرهُبالُدينُوُالُنهضةُوُتقدمُدونُالمثولُإلىُاوامرُ

.هللاُوُرسولهُ

اهتمامهُبتأمينُالرفاهيةُلشعبهُ



ن أغلبية املواطنين من البدو الرحل  ، وكان من الصعب  جعلهم ينتقلون من حياة الصحراء أ

إلى حياة املدن ، لذلك عمل على نقل أساليب الحياة الضرورية إليهم حيث هم ، فبنى لهم 

املساكن و املراكز الصحية و املدارس ، و نقل إليهم املاء و الكهرباء ، و بذلك أصبحوا 

.ينعمون بحياة االستقرار





المبادرة الخاصة التي قام بها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إعادة بناء مخيم جنين الذي دمرته قوات االحتَّلل 

 .اإلسرائيلي على نفقته الخاصة أيضا

.حبه لإلنسان و حرصه على رسم البسمة و إسعاد المحرومين و البسطاء 

.للفقراء و المحتاجين ، جلب كبار الشيوخ و المحدثين على نفقته الخاصة ( إفطار صائم ) إقامة موائد الرحمن 

إرسال وفود الحجيج على نفقته الخاصة 

إنشاء دار زايد لرعاية المسلمين الجدد 



• .بناءُوُتعميرُماُهدمهُالكيانُالصهيونيُفيُأرضُفلسطينُ

• .إغاثةُالمتضررينُمنُالزالزلُوُالفيضاناتُفيُتركياُوُباكستانُ

• .مساعدةُشعبُالبوسنةُوُالهرسكُوُألبانياُ





حكيمُالعربُ

كانُالبذلُوُالعطاءُجزءاًُمنُشخصيتهُوُمكوناًُرئيسياًُفيُحياتهُ

حبهُللناسُوُرحمتهُبهمُ





وبعد رحيل والده انتقل الشيخ زايد الى العين وتلقى 1918ولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمدينة أبوظبي عام 

علومه فيها فتعلم القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية

.الشجاعة و الحكمة  و التأني مع البساطة و المودة و مساعدة اآلخرين ، باإلضافة إلى الشجاعة و القيادة و التسامح

كان رحمه هللا يؤمن باالتحاد سبيَّل لحياة أفضل ومستقبل واعد

كان االنسان الركيزة األولى التي أوالها الشيخ زايد اهتماما  كبيرا

بناء االنسان ضرورة و أولوية وطنية وقومية

للفقراء و المحتاجين ، جلب كبار الشيوخ و المحدثين على نفقته ( إفطار صائم ) إقامة موائد الرحمن -

الخاصة وإرسال وفود الحجيج على نفقته الخاصة وإنشاء دار زايد لرعاية المسلمين الجدد 

بناء و تعمير ما هدمه الكيان الصهيوني في أرض فلسطين وإغاثة المتضررين من الزالزل و -

الفيضانات في تركيا و باكستان ومساعدة شعب البوسنة و الهرسك و ألبانيا 



الشجاعةُوُالحكمةُُوُالتأنيُمعُالبساطةُوُالمودةُوُمساعدةُاآلخرينُ،ُوكانتُ

تعدُالصراحةُمنُأهمُسماتُالشيخُزايدُوجوهرُالحوارُمعُاآلخرُُُوُأساسُ

.االنفتاحُعليهُ،باإلضافةُإلىُالشجاعةُوُالقيادةُوُالتسامح

لقدُتركتُنشأتهُبصماتُواضحةُعلىُحياتهُوشخصيتهُترجمهاُرحمهُهللاُالىُ

سلوكُوعملُوانجازاتُعظيمة



بناءُعلىُمواقفهُرحمهُهللاُتجاهُمختلفُالقضايا

باعتبارهُعامالُمؤثراُبالمجتمعُومتأثراُفيه

• .بناءُوُتعميرُماُهدمهُالكيانُالصهيونيُفيُأرضُفلسطينُ

• .ُإغاثةُالمتضررينُمنُالزالزلُوُالفيضاناتُفيُتركياُوُباكستانُ

• .مساعدةُشعبُالبوسنةُوُالهرسكُوُألبانياُ





العلم والمعرفة يشكالن عماد االقتصاد والقوة لدى 

األفراد والجماعات





اقتصاد المعرفة هو ابتكار وإبداع في وسائل وأساليب اإلنتاج بينما االقتصاد 

اإلنتاجي هو الثمرة القتصاد المعرفة  



• إن اقتصاديات األشياء الماديَّة تختلف تماًما عن اقتصاِد المعلومات، 

، بينما في فاقتصاد المعرفة يتصف بأنَّه اقتصاد وْفرة أكثَر ِمن كونه نُدرة

اء االستخدام  االقتصاد التقليدي فإن الموارد يمكن أن تنضَب ِمن جرَّ

شر واالستهالك بينما تزداد المعرفةُ بالتعلُّم والممارسة واالستخدام، وتنت

وتتالشى أهمية الموقع الجغرافي في اقتصاد . أكثر وأكثر بالمشاركة

اضية المعرفة، فباستخدام التكنولوجيا المناسبة يُمكن إنشاء األسواق االفتر

الساعة، والمنظَّمات االفتراضية التي تُوف ِر السُّرعة في اإلنجاز على مدار

ِ مكان في العالَم .وفي أي 

• هناك فروق كثيرة يمكن االستعانة بالمصادر االلكترونية وكذلك من خالل 

.فقرة ميزات وعيوب اقتصاد المعرفة





التطور الفكري واالطالع على شتى مجاالت العلوم  



يؤيده ويدعمه ويشجع عليه ويعتبره من أولويات المسلم 

التجارة وتبادل المنافع

التواصل وعدم اإلسراف 





( اتالطرق)جميها متوفرة كالعدد السكاني للدول والنفط والتعليم والبنية التحتية 

االبتكار واإلبداع

استخدام التكنولوجيا في كل المجاالت

التواصل مع العالم لمواكبة تطوره







قوة المنتج من الممكن أن تؤدي إلى االحتكار اقتصاد مرن يسمح باستخدام التقنية المناسبة 

دخول المنتجات في كثير من النشاطات اإلنسانية

القدرة على توليد وإنتاج المعارف المبتكرة وإلغاء 

المنتج السابق

يسهل استنساخ المنتج والقفز على الملكية الفكرية  يتيح لكل فرد أن يبتكر ويشارك في االنتاج

انخفاض تكلفة المنتج وسهولة التنافس 

يساهم في انفتاح العالم وزيادة التواصل 



بناء السدود

االبداع و االبتكار



مواكبة التطور لدى 

اآلخرين

عدم الوقوع في األخطاء



استخدام المعرفة لتطوير الموارد وزيادة اإلنتاج وربطه بحاجات االنسان 

الدقة والسرعة في توفير المعلومة

القدرة على التوفير وتوقع النتائج وطرح البديل 

توفير الوقت والجهد 

يؤيده ويدعمه ويشجع عليه ويعتبره من أولويات المسلم 

احترام الخصوصية والملكية الفكرية  

االلتزام بالقانون الصادر عن ولي األمر

العامل البشري 

االستفادة من المعلوماتية التكنولوجية

البنية التحتية والتواصل 
التعليم المتطور



العامل البشري 

االستفادة من المعلوماتية التكنولوجية

التعليم المتطور

قدرته على توفير البيانات الضرورية والَّلزمة للتخطيط السليم في جميع مجاالت الحياة 



احترام الخصوصية

االلتزام بالقانون الصادر عن ولي األمر

مراعاة حقوق الملكية الفكرية 

يؤيده ويدعمه ويشجع عليه ويعتبره من أولويات المسلم 



موافق

موافق

غير موافق

موافق

غير موافق




