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اإلشارة بالسبابة في التشهد   (7) 

 

 

  اإلشارة بالسبابة في التشهد
 

 
 

 إذا قعد فى التشهد، وضع      ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا    : قال،  عن ابن عمر  
يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنـى،            

ـ     : وفى رواية . وعقد ثالثة وخمسين، وأشار بالسبابة      يكان إذا جلـس ف
 اإلبهـام،   ي تل يالصالة، وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى الت        

  .رواه مسلم.  ويده اليسرى على ركبته، باسطها عليهابها، يدعو
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ملسو هيلع هللا ىلص 
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  :أن يكون القتال في سبيل اهللا: المبدأ األول




 



 





 

 

                                                  
1
أول هذه المع�اني  –مصطلح الجهاد في اإلسالم يراد به ثالثة عشر معنى كما ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد          
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 .القتال في سبيل اهللا: ٬ كما جاء في حديث آخر٬ والمراد هنا من معاني الجهاد)جائر



  هـ1432 ربيع األول والثانيصوت األمة٬       )18( 



 

  : رد العدوان–أ 


194 



13 

39 

40 

41 



36 

191 

  : وحماية المظلومين الدفاع ضد الظلم–ب 


39–40 



246 



9 



9 



 العالقات الدولية في اإلسالم (19) 





75 



72 

  : الدفاع ضد اإلفساد في األرض–ج 






33–34 

251 



40 

  :القتال لحماية حق اإلنسان في اختيار أن يكون اهللا هو إلهه، الإله سواه: د


56 





64 





 



  هـ1432 ربيع األول والثانيصوت األمة٬       )20( 





217 





191 







 







 



 

193 





ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

 



....كيفية التعامل مع أهل الكتاب في    (21) 

 
 

  كيفية التعامل مع أهل الكتاب في ضوء الكتاب والسنة
 

4      
 

  :التعامل مع اليهود
  حثهم على العمل بما في التوراة: المبحث األول
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ملسو هيلع هللا ىلص2
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1
  .44: لمائدةا 
2
 ).61 / 2(البن كثير " تفسير القرآن العظيم: "٬ وانظر232ص " تسير الكريم الرحمن" 
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ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص– 
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   تعالى في القرآن اهللالحكم بينهم عند تحاكمهم إلينا بما أنزله: المبحث الثاني
––ملسو هيلع هللا ىلص–

–
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––ملسو هيلع هللا ىلص

–––

––

––ملسو هيلع هللا ىلص




4
 

                                                  
1
 ).درس( مادة 702ص " القاموس الحيط"وهو الموضع الذي تقرأ فيه التوراة عند اليهود٬  
2
٬ وسنن )169 / 4(دارقطني وسنن ال) 231 / 8(للبيهقي " السنن الكبرى: "٬ وانظر)249 / 6(أخرجه الطبري في تفسيره  

 ).65 / 9(البن قدامة " المغني"٬ و )401 / 14(البن عبد البر " التمهيد"٬ و )156 / 4(أبي داود 
3
 ).50 – 49(المائدة  
4
 ).67 / 2" (تفسير القرآن العظيم"٬ و )273 / 6" (جامع البيان" 



....كيفية التعامل مع أهل الكتاب في    (23) 
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ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص


1
 

جواز الصلح معهم إذا كان للمسلمين قوة يـدفعون بهـا           : المبحث الثالث 
  شرهم إذا نقضوا الصلح



 

ملسو هيلع هللا ىلص 

–

–ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص 
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ملسو هيلع هللا ىلص





                                                  
1
 ).60 / 2" (تفسير القرآن العظيم" 
2
٬ و )131 / 21" (جامع البيان"٬ و )93 / 2(للطبري " تاريخ األمم والملوك"٬ و )178  /4(سيرة ابن هشام : انظر 

 .451ص " السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية"٬ و )132 / 14(للقرطبي " الجامع ألحكام القرآن"
3
 ).67 / 5" (الطبقات الكبرى" 
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ملسو هيلع هللا ىلص––

ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص



 

  االعتراف بما يقولونه من الحق: رابعالمبحث ال




ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص 


4
 

  إذا قتل اليهودي مسلما فإنه يقتل: المبحث الخامس


ملسو هيلع هللا ىلص

                                                  
1
 / 7" (فتح الباري"٬ قال ابن حجر في )137/ 9(لكبرى ٬ والبيهقي في السنن ا)607 / 11(أخرجه ابن حبان في صحيحه  

 ".رجاله ثقات"إن : ٬ عن إسناد البيهقي)482
2
 ).13(المائدة  
3
 .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه٬ ووافقه الذهبي: ٬ وقال)471 / 3(٬ والحاكم في مستدركه )37 / 2(رواه ابن هشام  
4
٬ والطبراني في الكبير )52/ 6(٬ والبيهقي في السنن الكبرى )524 / 1(٬ وابن حبان )700 / 3(أخرج قصة زيد الحاكم  

 .ورجال الطبراني ثقات): 240 / 8" (مجمع الزوائد"قال في ) 222 / 5(
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ملسو هيلع هللا ىلص
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جواز تركهم في البلد الذي عاشوا فيـه ثـم صـار دار        : المبحث السادس 
  :إسالم ما لم يؤذوا المسلمين أو يتقووا عليهم

ملسو هيلع هللا ىلص

–









                                                  
1
٬ وقال الهيثمي في مجمع )173 / 4(٬ وأبوداود في سننه )46 / ٬08 والبيهقي في السنن الكبرى )305 / 1(أخرجه أحمد  

٬ و )497 / 7" (فتح الباري: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير هالل بن خباب وهو ثقة٬ وانظر): 295 / 8(الزوائد 

" تهذيب الكمال"٬ و )26 / 11(البن حزم " المحلى"٬ و )107 / 2" (الطبقات الكبرى"٬ و )148 / 12" (عون المعبود"

  ).51 / 1" (مسند الطيالسي"٬ و )53 / 1(للسيوطي " الجامع الصغير"٬ و )293 / 10(
2
 ).1299 / 3(٬ ومسلم )850 / 2(أخرجه البخاري  
3
  ).542 / 4" (تحفة األحوذي"٬ و )198 / 12" (فتح الباري: "٬ وانظر)157 / 11" (شرح النووي على مسلم" 
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

 





ملسو هيلع هللا ىلص 
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ملسو هيلع هللا ىلص
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قتالهم وإخراجهم من ديار المسلمين إذا هموا بقتل إمـام          : المبحث السابع 
  وا العهدالمسلمين أو نقض



 

                                                  
1
جميع فقرات : "316ص " السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية"٬ قال مؤلف كتاب )34 / 3(أخرجه ابن هشام  

 ".حيفة لها شواهد من صحيح السنة والقرآن الكريمالص
2
  ).29(التوبة  
3
الناسخ "٬ و )53 ٬56 / 2(للشافعي " أحكام القرآن"٬ و )54/ 3(٬ و )348/ 2(البن كثير " تفسير القرآن العظيم: "انظر 

  .21البن حزم ص " والمنسوخ
4
 ).1388 / 3(٬ ومسلم )29 / 1(أخرجه أحمد  
5
 ).222 /8(للشوكاني " نيل األوطار"٬ و )61 / 4(للصنعاني " سبل السالم: "٬وانظر465 ص "القاموس المحيط" 
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ملسو هيلع هللا ىلص
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1
سيرة "٬ و )333 / 4" (تفسير القرآن العظيم"٬ و )8 / 18" (الجامع ألحكام القرآن"٬ و )30 / 28" (جامع البيان: "انظر 

 ).63/  4(للصنعاني " سبل السالم شرح بلوغ المرام"٬ و )145 / 4" (ابن هشام
2
" سيرة ابن هشام"٬ و )1388 / 3" (صحيح مسلم"٬ و )1511 / 4(٬ و صحيح البخاري )22 / 3(لإلمام أحمد " المسند" 

  ).93 / 2(للطبري " تاريخ األمم والملوك"٬ و )178 / 4(
3
   .370ص " السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية" 
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  آداب الصالة
 

  الشيخ لطف احلق املرشدآبادي                  )6(
كندراملدرس جبامعة مشس اهلدى السلفية، جا     
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ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص













ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص


4
 

                                                  
1
 .رواه مسلم في كتاب الصالة٬ باب األوقات التي نهى عن الصالة فيها 
2
 .ن الصالة فيهارواه مسلم في كتاب الصالة٬ باب األوقات التي نهى ع 
3
  .175 / 1شرح صحيح مسلم  
4
 .رواه مسلم في كتاب الصالة٬ باب استحباب ركعتين قبل صالة المغرب 



 آداب الصالة (29) 
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ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص
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1
  .278 / 1شرح صحيح مسلم للنووي  
2
وحديث أبي سعيد حديث : ٬ قال أبو عيسى٬220 باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة 164: رواه الترمذي 

 ).لبانيصححه األ(حسن 
3
  .8 / 2تحفة األحوذي  
4
 )صححه األلباني (٬231 باب ما جاء في الصالة خلف الصف وحده 170رواه الترمذي  
5
 ).صححه األلباني (٬ 678 باب الصالة إلى الراحلة 102مع العون  
6
 ).وأصله في الصحيحين (386 / 2مع العون شرح سنن أبي داود  
7
  ).ضعفه األلباني (679 سارية  ٬ باب إذا صلى إلى103مع العون  
8
 ).صححه األلباني (٬ 578 باب من أحق باألمة 59مع العون  
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8 6–ملسو هيلع هللا ىلص
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1
 ).حسنه األلباني (٬ 577 باب إمامة النساء 60مع العون  
2
  .301 ٬302 / 2عون المعبود شرح سنن أبي داود  
3
  ).حسن صحيح (581 باب إمامة األعمى 63رواه أبوداود  
4
 .اب حجة النبي صلى اهللا عليه وسلمرواه مسلم في صحيحه ب 
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ملسو هيلع هللا ىلص
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1
 . ٬ طبع الهند394 / 1شرح صحيح مسلم  
2
 .في إسناده رجل مجهول: ٬ قال المنذري584 باب اإلمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم 65مع العون  
3
  .308 / 2عود المعبود  
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  التصرفات المالية للمرأة في الفقه اإلسالمي
 

2            

 
 

  ة بالبيع والشراء وموقف الفقه منهأمشروعية قيام المر: المبحث الثالث
  مشروعية قيام المرأة بالبيع و الشراء: المطلب األول
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 275:  البقرة  1
 32  : النساء 2
 2/181  تفسري البيضاوي  3
 5/60م حملمد رشيد رضا كين احلآتفسري القر 4
  1  : املائدة 5



التصرفات المالية للمرأة في الفقه اإلسالمي   (33) 
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 4/351 شرح معاين اآلثار  4
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  4/353 شرح معين اآلثار2
  4/454األم  3

 91  :آل عمران 4 
 35  :األحزاب 5
 41  :توبةال  6
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 :ص،  1466: برقم، ) 48( باب الزكاة على الزوج و األيتام يف احلجر ) 24(خرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاةأ   1
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  4/351 شرح معاين اآلثار  2
  3/157 كشاف القناع  3
و فضلها، باب هبة املرأة لغري زوجها و عتقها إذا كان هلا زوج فهو جائزإذا ) 51(أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة    4

 519 : ص2593:  برقم)15 (مل تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة مل جتز
  4/353شرح معاين اآلثار   5



التصرفات المالية للمرأة في الفقه اإلسالمي   (41) 








1
 



  


2
 

 



          

 

             



        





              


3
 

   

 

 

 

 

                                                  
،  2182 برقم ، )34 (، باب جواز إرداف املرأة األجنبية إذا أعيت يف الطريق)39(م أخرجه مسلم يف كتاب السال  1

 1042:ص
 8/311 احمللى  2
   4/456 األم  3



  هـ1432 ربيع األول والثانيت األمة٬ صو      )42( 

 

  هل فقدت خطبة الجمعة دورها في المجتمع؟
 

 
 





––

 







 





 









 







 

  اإلرشاد والتوجيه






هل فقدت خطبة الجمعة دورها في المجتمع؟   (43) 







 











 

  إذاعة سياسية




––





 



 

  زمن النبوة
















  هـ1432 ربيع األول والثانيت األمة٬ صو      )44( 







–– 









 











 

  !مسؤول ؟من ال












 





 



هل فقدت خطبة الجمعة دورها في المجتمع؟   (45) 























 

  اختيار الموضوع












 

















  هـ1432 ربيع األول والثانيت األمة٬ صو      )46( 



 













 





 

  منع الفساد














 















هل فقدت خطبة الجمعة دورها في المجتمع؟   (47) 



 









 





 











 







 

  المسائل العلمية










 



  هـ1432 ربيع األول والثانيت األمة٬ صو      )48( 

––



 







 







 





 



















 

 

 



في ميزان الحالل والحرام.. اإلعالن بالقرآن    (49) 

 

  في ميزان الحالل والحرام.. اإلعالن بالقرآن 
 

 















 







 



 









 





 









  هـ1432 ربيع األول والثانيصوت األمة٬       )50( 



 

  :استغالل الدين في غير موضعه






 







 

  :المحاذر الشرعية
1–





 

2–

 

3–





 

4–





 



في ميزان الحالل والحرام.. اإلعالن بالقرآن    (51) 

5–



 

6– 

7–



 

8–



 

9–

 





 







 







 





 

161431 

 



  هـ1432صوت األمة٬ ربيع األول والثاني      )52( 

 
 

 

من أساليب

 

 الدكتور مقتدى حسن األزه

 

–ري 

 

  – رحمه ا� تعالى 

 

ي التربية   ف
 

 
 

   –       

1992 

           

    

            

          

   

             

 

 

         .  
            

 

 –

    

              

            

 

 

 } 

            



...من أساليب الدكتور مقتدى حسن األزهري رحمه اهللا    (53) 

        {2829 

 

  

   –  

  

            

 ––

  

 – 

 

   

 

            

   

 

 

        

 

 

 –  -         

1997  

–– 

    
 

 

               



  هـ1432صوت األمة٬ ربيع األول والثاني      )54( 

 
 

 

            

 

          

  

             

 

 

  
 

  

          

             
     

             
 

           
1993 

 
 
           

             

        

  



...من أساليب الدكتور مقتدى حسن األزهري رحمه اهللا    (55) 

  

 

 

 

 

 

–  

          

 

 

  

 –   –      

   

 

 

 

  

 –– 
           

             

 – 

 –   –        

 

             

 

 



  هـ1432 ربيع األول والثانيصوت األمة٬       )56( 

 
 

 

  اختيار األمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية


 
  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...اختيار األمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية لعضوية الهيئة   (57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 . 





 







 











 



  هـ1432 ربيع األول والثانيمة٬ صوت األ      )58( 

 

 

يدة د ج ت  دارا ص   إ
 

"

 

با ناجحا ي ف تكون خط ي   "ك


10





 

86

––







 

––––





 









 







 



   



 اإلسالم يعلو (59) 

 

 

اإلس

 

ـــ

 

الم يع

 

ـ

 

  لو
 

 

 

 
 





ملسو هيلع هللا ىلص









}{

93}

{120





}

{216 









 





}{



  هـ1432 ربيع األول والثانيصوت األمة٬       )60( 

32ملسو هيلع هللا ىلص








1
 





 









 









 













 

}{4 0 

 

                                                  
1
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع٬ الرياض: ٬ ط566: ٬ ص2516: أبوداود في سننه٬ وصححه األلباني ح 


