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 ََْحَذُرون ُھْم ی َّ ل َ َع ْیِھْم ل َ ل ِ ُوا إ َا َرَجع ذ ِ َْوَمُھْم إ یِن َوِلیُنِذُروا ق َُّھوا فِي الّدِ َق َتَف .)١(ِلی
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 َاِد ْر ِعب َّشِ َب َئِ  ف ُول َْحَسنَھُ أ ُوَن أ ِع َّب َت َی َْوَل ف ق ُوَن الْ َْستَِمع ِذیَن ی َّ ُ ال ِذیَن َھَداھُم َّ َك ال
ُو ُول َئَِك ھُْم أ ُول ُ َوأ َابِ  اهللا ب لْ َ .)٢(األ 
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 :ً ثانیا        
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 :ً ثالثا      

. :ً رابعا
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  یةالشریعة اإلسالمشمولیة 
 

 

 ِذي َّ ً َوال ِھ نُوحا ِ ى ب یِن َما َوصَّ َن الّدِ ُم ّمِ َك َشَرَع ل
قِیُموا  َ َْن أ ْبَراِھیَم َوُموَسى َوِعیَسى أ ِ ِِھ إ ْیَنا ب َْیَك َوَما َوصَّ َْوَحْینَا ِإل أ

َرَّ  یَن َوال تَتَف ُوا فِیھِ الّدِ )١(ق 

   ِْعَھا َّب َْمِر َفات َن األ ٍة ّمِ َ َى َشِریع نَاَك َعل لْ َ ُمَّ َجع ث
َُمونَ  َْعل ِذیَن ال ی َّ َْھَواء ال ِْع أ َّب )٢(َوالتَت 

 ً ً َوِمْنَھاجا ُْم ِشْرَعة َنا ِمنك لْ َ ُّلٍ َجع )٣(ِلك 

    ََْكَملُْت ل َْوَم أ ی َْمْمتُ الْ ت َ ُْم َوأ ُْم ِدینَك ُْم  ك َْیك َعل

                   
)١( 

)٢( 

)٣( 



  
  

٧

 ً ُُم اِإلْسالََم ِدینا َك )١( نِْعَمتِي َوَرِضیُت ل 

 

        



         



     

 

 ِّال َُمَھا إ َْعل َغْیِب ال ی ُ َمفَاتُِح الْ َُم َما  َوِعْنَده ھَُو َوَیْعل
َُمَھا َوال َحبٍَّة فِي  َْعل ِال ی ٍَة إ ُُط ِمْن َوَرق َْحِر َوَما تَْسق ب َّرِ َوالْ ب فِي الْ

ِینٍ  ِال فِي ِكتَاٍب ُمب ٍِس إ َْرِض َوال َرْطٍب َوال َیاب َُماِت األ ل ُ )٢(ظ 

 َِینٍ و َماٍم ُمب ِ ُ فِي إ ُلَّ َشْيٍء أْحَصْینَاه )٣(ك 
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)٢( 

)٣( 
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 َُْیِھم ُم َعل َباِت َویَُحّرِ ِ یّ َُھُم الطَّ ِْصَرھُ  َویُِحلُّ ل ََضُع َعْنُھْم إ َآِئَث َوی َخب ْم الْ
تِي َكاَنتْ  َّ َْغالََل ال ُ  َواأل ُ َونََصُروه ُروه ِِھ َوَعزَّ ْ ب ِذیَن آَمنُوا َّ َال ْیِھْم ف َ َعل

 ْ ُوا َع َّب ُمْفِلُحونَ  َوات ـئَِك ھُُم الْ َ ْول ُ َھُ أ نِزَل َمع ُ ِذَي أ َّ ُّوَر ال )١(الن 

   ُْسَر ع ُُم الْ ِك یُْسَر َوالَ یُِریُد ب ُُم الْ ِك ُ ب یُِریُد هللا
ُُرونَ وَ  ُْم تَْشك ك َّ ل َ َع ُْم َول َى َما َھَداك ْ َهللا َعل ُِروا َُكّب ِعدَّةَ َوِلت ْ الْ ُوا ُْكِمل )٢(ِلت 

  

         

      



 

    َى نث ُ ََكٍر َوأ ن ذ ُم ّمِ َّا َخَلْقنَاك ن ِ یَُّھا النَّاُس إ َ َا أ ی
ُمْ  نَاك لْ َ َْكرَ  َوَجع ِنَّ أ ُوا إ اَرف َ َاِئَل ِلتَع َب ً َوق ُوبا َ شُع ِنَّ هللا ُْم إ َاك ْق ت َ ُْم ِعنَد هللاِ أ َمك

ِیرٌ  )٣(َعِلیٌم َخب 

 ٍَْوم ن ق َوٌم ّمِ َْسَخْر ق ِذیَن آَمنُوا ال ی َّ یَُّھا ال َ َا أ َعَسى  ی
 ً ُنَّ َخْیرا َك َن ی َِساء َعَسى أ ّ ن ن ْنُھْم َوال نَِساء ّمِ ً ّمِ ُونُوا َخْیرا َك َن ی ْنُھنَّ  أ ّمِ

ِمُزوا  َْس اِالْسمُ َوال تَلْ ِئ َاِب ب ق لْ َ ُْم َوال تَنَاَبُزوا ِباأل َُسك نف َ َْعَد  أ ُسُوُق ب ف الْ

                   
)١( 

)٢( 

)٣( 



  
  

٩

اِلُمونَ  َئَِك ھُُم الظَّ ُْول َأ َتُْب ف ْم ی َّ )١(اِإلیَماِن َوَمن ل 

 ْْینَُھم َ َْمُرھُْم شُوَرى ب )٢(َوأ 

    ِذ َّ ُھُ َوال ُ َوَرسُول ُُم هللا ََّما َوِلیُّك ن ِ ِذینَ إ َّ ْ ال  یَن آَمنُوا
َكاةَ َوھُْم َراِكعُونَ  َالةَ َویُْؤتُوَن الزَّ )٣(یُِقیُموَن الصَّ 

 َُالَغ ب ّ الْ ِال َى الّرسُوِل إ )٤(ما َعل 

 ُُمِبین ُ الْ َالغ ب ّ الْ ِال َى الّرسُِل إ ََھْل َعل )٥(ف 

  

      

      

        



 

    ََاُموا الصَّالة ق َ َْرِض أ َّاھُْم فِي األ ن كَّ ِن مَّ ِذیَن إ َّ  ال
ُمنَكرِ  َمْعُروِف َونََھْوا َعِن الْ ََمُروا ِبالْ َكاةَ َوأ ُ  َوآتَُوا الزَّ َة ِ َعاقِب   َو

                   
)١( 

)٢( 

)٣( 

)٤( 

)٥( 
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ُُمورِ  )١(األ 
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  حق الحاكمیة في الشریعة اإلسالمیة
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 :ً أوال        

 

 :ً ثانیا 

 :ً ثالثا 

         

       

          

        

        



       ُھ ُ ُ َوَرسُول ُُم هللا ََّما َوِلیُّك ن ِ إ
ِذینَ  َّ ْ ال ِذیَن آَمنُوا َّ َكاةَ وَ  َوال الَةَ َویُْؤتُوَن الزَّ ھُْم یُِقیُموَن الصَّ

)١(َراِكعُونَ        

ُْوِلي سُوَل َوأ ْ الرَّ ُوا َِطیع َ َوأ ْ هللا ُوا َِطیع ْ أ ِذیَن آَمنُوا َّ یَُّھا ال َ َا أ  ی

                   
)١( 



  
  

١٢

ُمْ  ُنت ِن ك سُوِل إ َى هللاِ َوالرَّ ل ِ ُ إ ُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوه ِن تَنَاَزْعت َإ ُْم ف َْمِر ِمنك  األ
ِویالً تُؤْ  ْ َْحَسُن تَأ َِلَك َخْیٌر َوأ َْوِم اآلِخِر ذ ی ِ َوالْ ِا )١(ِمنُوَن ب 



  

            

 َََطاَع هللا َْد أ َق سُوَل ف ِ الرَّ سُوُل )٢(َمْن یُِطع ُُم الرَّ َوَما آتَاك
َانتَُھوا ُْم َعْنھُ ف ُ َوَما نََھاك ُوه َُخذ   َعِن  َوَما َینِطقُ )٣(ف

َھَوى …)٤(الْ     

 

ُْوِلي ُمْ  َوأ َْمِر ِمنك األ

         

             

       

)٥( 
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)٣( 

)٤(  

)٥( 
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  الشریعة اإلسالمیة وسعادة اإلنسان
        

     

 





       

         



       

 

   َِْت ال َأ َْوَم ی ُم َنْفسٌ  ی َّ َِمْنُھْم  تََكل ِْذنِِھ ف إ ِ َّ ب ِال إ
َِفي  َشِقيٌّ َوَسِعیدٌ  ْ ف ُوا ِذیَن َشق َّ ا ال َمَّ َأ َُھْم فِیَھا َزفِیٌر َوَشِھیقٌ  ف َّاِر ل   الن

ِنَّ َربََّك  َخاِلِدیَن فِیَھا َما َداَمتِ  ِالَّ َما َشاء َربَُّك إ َْرُض إ َماَواُت َواأل السَّ
َِّما یُرِ  َّاٌل ل َع َِّة َخاِلِدیَن فِیَھا َما َداَمتِ   یدُ ف َجن َِفي الْ ْ ف ِذیَن سُِعُدوا َّ ا ال َمَّ  َوأ

َّ َما َشاء َربَُّك َعَطاء َغْیَر  ِال َْرُض إ   السََّماَواُت َواأل
ُوذٍ  )١(َمْجذ 



                   
)١( 
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)٣( 
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)١( 



)٢( 

 



         

)٣( 

  تمامیة الشریعة اإلسالمیة وكمالھا
       

       

 

 :ً أوال
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)٢( 

)٣( 



  
  

١٧



  

 

 :ً ثانیا



 

   َِكتَاب َْیَك الْ ل ِ َنا إ نَزلْ َ ََدْیِھ  َوأ ْیَن ی َ َِّما ب ً ل قا ِ ُمَصّدِ َحّق ِالْ ب
 ً ِكتَاِب َوُمَھْیِمنا َْیھِ  ِمَن الْ )١(َعل 

 ََغْیَر اِإلْسالَمِ َوَمن ی ِ ََل ِمْنھُ َوھَُو  ْبتَغ َن یُْقب َل ً ف ِدینا
َخاِسِرینَ  ِ ِمَن الْ )٢(فِي اآلِخَرة 
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)٢( 
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)١( 



       

   

       

     



                   
)١(
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)١( 

 :ً ثالثا   

 َِكن ُْم َول َجاِلك ن ّرِ ََحٍد ّمِ َا أ ب َ ٌد أ  َما َكاَن ُمَحمَّ
یِّ  ِ َّب سُوَل هللاِ َوَخاتََم الن )٢(ینَ رَّ     



 

          

 

         





         



 ٌََحد ُ أ ُْل ھَُو هللا )٣(ق       َوھَُو

                   
)١(           

 

)٢( 

)٣( 



  
  

٢٠

ُدورِ  َاِت الصُّ ِذ )٢( )١(َعِلیٌم ب 

 :ً رابعا       

َُْم ِدین َك َْكَملُْت ل َْوَم أ ی َْمْمتُ الْ ت َ ُْم َوأ ُْم  ك َْیك َعل
 ً ُُم اِإلْسالََم ِدینا َك )٣(نِْعَمتِي َوَرِضیُت ل

         



          

        

          

          

         



 

  الغدیر وتمامیة الشریعة اإلسالمیة 
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)٣( 
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  )٢(     

                   
)١(        







              

            



 

)٢(          (

( ( (    

           

          

 



  
  

٢٢

(

)١(  





 



  َا ی
ِكَ  َْیَك ِمْن َربّ ل ِ ْنِزَل إ ُ ِّْغ َما أ َل سُوُل ب یَُّھا الرَّ َ )٢(أ   





 



           

         

 

        

                   
)١( 

)٢( 
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)١( 



  
  

٢٥

)١( 



           

         







 

 



         

 

       ٍَمْت ِلَغد َدَّ ُْر نَْفٌس َما ق تَْنظ )٢(لْ
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)٢( 
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 ْم ُ ُْم ِدینَك َك ُت ل َْكَملْ َْوَم أ ی )١(الْ

 َ َِطْت أ َئَِك َحب ُول َّاِر أ ُُھْم َوفِي الن ْعَمال
)٣()٢(ھُْم َخاِلُدونَ  

        

       



 

         َْوَم ی الْ
ُُم اِإلْسالََم  َك ُْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت ل َْیك َْمْمُت َعل ت َ ُْم َوأ ُْم ِدینَك َك َْكَملُْت ل   أ

 ً )٤(ِدینا          

         

         

           

                   
)١( 

)٢( 

)٣( 

)٤( 



  
  

٢٧

)١( 





 



 ْم ُ ُْم ِدینَك َك ُت ل َْكَملْ َْوَم أ ی الْ

 ْ ت َ ً َوأ ُُم اِإلْسالََم ِدینا َك ُْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت ل َْیك َمْمُت َعل



)٢()٣( 

        

                   
)١(
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)٣( 



  
  

٢٨





)١( 

  الشریعة اإلسالمیة مكملة وناسخة للشرایع




         

     

      ً َّة ِال َكاف نَاَك إ َْرَسلْ   َوَما أ
 َّ ِّلن )٢(اِس ل 

 ِْر َكَما َاْصب ف
سُلِ  َعْزِم ِمَن الرُّ ُوا الْ ْول ُ ََر أ )٣(َصب   
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)١( 

  كامل والشمولمن آثار الت
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  الشریعة ال تقبل التبعیض
       

       

       

        



         

        

 

  ما تركھ المسلمون


          

      

      

 

        



  
  

٣٢
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)٢( 



         

         

 ِال َمْن ال َخْیَر فِي َكثِیٍر ِمْن نَْجَواھُْم إ
َْیَن النَّاِس  ٍ ب ِْصالح َْو إ َْو َمْعُروٍف أ ٍَة أ َِصَدق ََمَر ب َوال )٣(أ

 ً َاما ُْم قِی َك ُ ل تِي َجَعَل هللا ُُم الَّ َك َْمَوال ال )٤(تُْؤتُوا السُّفََھاَء أ

                   
)١( 

)٢( 

)٣( 

)٤( 



  
  

٣٤

ُْبَد لَ  ِْن ت َاَء إ َْشی لوا َعْن أ َ ُمْ تَْسأ ُْؤك ُْم تَس )٢()١(ك 

         

         

           

)٣( 

  التوعد للمبعّضین
     

     

 ِكتَاِب َْعِض الْ ِب َتُْؤِمنُوَن ب ف َ أ
ُُرونَ  ِ  َوتَْكف ُْم إ َِلَك ِمنك َْفَعُل ذ ََما َجَزاء َمن ی َْعٍض ف ِب َّ ِخْزيٌ ب َاِة  ال َحی فِي الْ

َابِ  ذ َ ع ََشّدِ الْ َى أ ل ِ َاَمِة یَُردُّوَن إ ِقی َْوَم الْ َا َوی ْنی )٤(الدُّ 

    َْعٍض ُُر ِبب َْعٍض َونَْكف ِب ُوَن نُْؤِمُن ب ُول َویق
ً  َویُِریُدونَ  ِیال َِلَك َسب َْیَن ذ ْ ب ُوا َِّخذ َت َن ی َكافُِرونَ  أ ـئَِك ھُُم الْ َ ُْول ً  أ ا ّ  َحق

 ً ِھینا ً مُّ َابا َكافِِریَن َعذ َْعتَْدنَا ِللْ )٥(َوأ 
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  حد االرتداد
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  شرعیةرحمة الحد 
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 َّ ِال نَاَك إ َْرَسلْ َِمینَ  أ ال َ ع ْ ِّل ً ل )١(َرْحَمة
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  روط إقامة الحد وإجرائھش
األمر الثاني:  
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 ْ ُوا َّق َن تَت َّ أ ِال إ
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  محارب المعصوم 
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  مع المرتدین من أصحاب الجمل
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  مع الخوارج المرتدین  
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      ََُّضل َْعمى وأ ِ أ َُھَو فِي اآلِخَرة   ف
ِیالً  )١(َسب
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 َْخ ِاأل ُْم ب ُك ِئ ُنَبّ َْعَماالً َھْل ن ِذیَن َضلَّ   َسِریَن أ َّ ال
 ً َُّھْم یُْحِسنُوَن ُصْنعا ن َ َْحَسبُوَن أ َا َوھُْم ی ْنی َحَیاِة الدُّ )١(َسْعیُُھْم فِي الْ
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  استنتاج
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  الحد الشرعي وحریة اإلنسان
األمر الثالث       

 

        



       



           

 

       



      

      

         



  
  

٧١

      َََضُع ع َْغالََل َوی ِْصَرھُْم َواأل ْنُھْم إ
تِي َكانَتْ  َّ َْیِھمْ  ال )١(َعل      
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  بین اإلسالم وسائر األنظمة
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  من ھدي القرآن الحكیم
  شمولیة الشریعة اإلسالمیة ودوامھا:
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 الحاكمیة في الشریعة اإلسالمیة: حق
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  میة:الحریات المطلقة في الشریعة اإلسال
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  لعقاب ضمان لتطبیق الشریعة:الثواب وا
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  الشریعة اإلسالمیة وحدة ال تقبل التجزئة والتبعیض:
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  من ھدي السنة المطھرة
  شمولیة الشریعة اإلسالمیة ودوامھا:
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  الحریات التي منحتھا الشریعة اإلسالمیة:
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  أھمیة الحد والقصاص في الشریعة:
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