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  :مدخل متهيدي
حاب الد96ت ﴿6َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم﴾ أي األمم السابقة أص :يقول هللا تعاىل

  .السابقة، وهذا قاسم مشرتك بني اإلسالم والشرائع السماوية السابقة
  الد96ت أم هناك أمور أخرى؟فيا ترى هل هذا هو األمر الوحيد املتفق عليه بني خمتلف  
 وإذا كان هناك أمور أخرى فما هي العالقة اليت تربط بينها؟ 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :دراسة النصوص وقراء`ا
I – عرض النصوص وقراء`ا:  

  :)اإلدغام املتماثل(التجويدية قاعدة ال -  1
  .َلُكم مِّنَ : مثل .هو إدغام oم بغنة كاملة للميم بسبب وجود ميم ساكنة قبل امليم املتحركة :اإلدغام املتماثل

II  - اq توثيق النصوص والتعريف:  
   :سورة الشورىالتعريف ب -  1

عون يف املصحف آية، ترتيبها الثانية واألرب 53، عدد آ6`ا فهي مدنية 27، و25و ،24و ،23مكية ما عدا اآل6ت  :سورة الشورى  
السم وتعليما للمؤمنني أن يقيموا حيا`م على هذا املنهج  تنويها مبكانة الشورى يف اإلسالم، الشريف، نزلت بعد سورة فصلت، مسيت qذا ا

السورة  ، واحملور الرئيسي الذي تدور حولهأمور العقيدة، الوحدانية، الرسالة، البعث، واجلزاءوقد عاجلت هذه السورة الكرمية األمثل األكمل، 
  .هو الوحي والرسالة

  :املائدةسورة التعريف ب -  2
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مسيت ف الشريف، نزلت بعد سورة الفتح، آية، وهي اخلامسة من حيث الرتتيب يف املصح 120عدد آ6`ا مدنية،  :سورة املائدة
حلواريني من املسيح  السم نظرا لذكر قصة طلب ا دة من السور املدنية سورة املائ ،عليه السالم إنزال مائدة عليهم من السماء �كلون منهاqذا ا

طويلة    .موضوع العقيدة وقصص أهل الكتاب ة جانب التشريع �سهاب إىل جانبتناولت كسائر السور املدنيال
III - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات -  1  :مدلو
o بني وأوضح لكم من الدين :شرع لكم من الدين. 
o من الوصية وهي العهد �لشيء واألمر به :وصى. 
o طالحا هو كالم هللا تعاىل املنزل على نيب من أنبيائه، أو رسول من رسله  من الوحي وهو لغة اإلعالم اخلفي السريع، :أوحينا إليك واص

 .عليهم الصالة والسالم
o طابقت عليه الشرائع :وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى  . مما ت
o أي توحيد هللا واإلميان به وطاعة رسله وقبول شرائعه :أن أقيموا الدين. 
o طالً للباطل الذي اْلَتصق به حاكما عليه، :مهيمناً عليه  .أي حمققاً للحق الذي فيه، مب
o حلق حلق والصدق خللوه من الز6دة والنقصان :� ال يفارقه ا  .متلبسًا به 

 :النصوص األساسيةمضامني  – 2
  .إقامة الدين وعدم التفرقة فيه هو اهلدف األساسي الذي جاءت من أجله كل الشرائع السماوية �
العتقاد  �   .واإلميان بوحدانية هللا أمر مشرتك بني مجيع الشرائع السماويةوحدة ا

  :حتليل حماور الدرس ومناقشتها
I - مفهوم الشرائع السماوية:  

  :الشرائعتعريف  -  1
. حبيث يكون ظاهرا ،املوضع الذي ينحدر منه املاء، وهو )هي مورد الشارب(مجع شريعة وشرعة، ومشرعة املاء  :لغة :الشرائع

طالحاالشرائع و  ما أوحى به هللا عز وجل إىل رسله عليهم الصالة والسالم من توجيهات عقدية وأوامر ونواهي شرعية ليبلغوها إىل هي كل : اص
  .أقوامهم

 : اإلسالمتعريف  -  2
الستسالموهو  ،مصدر أسلم :اإلسالم النقياد وا طالحااخلضوع وا طلق على  :، واص  : ثالثة معايني

طلق على الدين � يَن ِعنَد ا¡ِّ اِإلْسَالمُ : لقوله تعاىل :ي  .﴾﴿ِإنَّ الدِّ
طلق على مرتبة �  ).اإلحسان اإلسالم، اإلميان،: (من مراتب الدين ي
المتثال ألوامر هللا � طلق على ا  .واجتناب نواهيه ي

II  - الشرائع السماوية حماور:  
  :إذ ترتكز الشرائع السماوية على حمورين اثنني يتجلى ذلك يف األصول اليت قامت عليها،

طلب من املؤمن التصديق qا، وهذا احملور هو قضية :حمور العقيدة � ال يتغري  ويهتم �لقضا6 الغيبية اليت ي £بتة بكل الشرائع السماوية و
  .أبدا

حلها ، وهذه قد تتغالدنيوية قصد حتقيق سعادته ويهتم بتنظيم شؤون اإلنسان :حمور الشريعة � الختالف ظروف كل أمة وتباين مصا ري 
  .وحاجا`ا
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ال qما ال تكون إ البد ألحدمها من اآلخر ألن حتقيق العبودية الكاملة ¤    .واحملوران متكامالن 
III - عالقة اإلسالم �لشرائع السماوية السابقة:  

الت :على مستوى العقيدة � : ، ولذلك خاطب الرسل أقوامهم بـبه اإلشراكالسماوية إىل عبادة هللا وحده وعدم  دعوة كل الرسا
ُرُه﴾  .﴿اْعُبُدوْا اّ¡َ َما َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغيـْ

الت السماوية السابقة اإلسالم على بعض األحكام الواردة يف  §كيد شريعة :على مستوى الشريعة � وجوب  التأكيد على(الرسا
حترمي اإلسالم (حكام اليت وقع فيها حتريف بتصحيح بعض األالسابقة، وذمل اإلسالم للشرائع السماوية  شريعة ، وكذا تكملة)الصيام
التاإلسالم  شريعة تنسخ، كما )الغموس الذي أ�حه اليهود مع غريهم اليمني التخفيف ( السابقة بعض األحكام الواردة يف الرسا

 .)عليه السالم عن املذنب �لتوبة بدل قتل النفس كما كان واردا يف شريعة موسى
IV  - مميزات الشريعة اإلسالمية:  

 : منها ،للشريعة اإلسالمية خصائص ومميزات كثرية على الشرائع اليت سبقتها
الت السماوية السابقة §كيدها على بعض ما �   . .ورد يف الرسا
الت السماوية السابقة من حتريف �   .تصحيحها ملا وقع يف الرسا
 .األحكام نسخها لبعض �
  .البشرية وفروعها بغىن تشريعا`امشوليتها ألصول اهلداية  �
  .مرونتها واعتداهلا �
 .صالحيتها لكل زمان ومكان �
  .كو²ا حمفوظة من هللا من كل حتريف أو تبديل �
 .سابقا`ا هيمنتها على �

V  - التوجيهات اإلسالمية ملعاملة أصحاب الد96ت السابقة:  
طفى   ،إىل يومنا هذا على قبول اإلسالم معايشة أهل امللل األخرى على أسس وقيم سامية ملسو هيلع هللا ىلصيشهد واقع املسلمني منذ عهد املص

  :منها
الَّ : دعو`م إىل الكلمة السواء، وهي عبادة هللا وحده، قال تعاىل � الَّ نـَْعُبَد ِإ َنُكْم َأ نَـَنا َوبـَيـْ ﴿ُقْل 6َ َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىلٰ َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

﴾ ا¡ََّ  الَ يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا َأْرَ�ً� مِّن ُدوِن ا¡َِّ ًئا  َو الَ ُنْشِرَك بِِه َشيـْ  .َو
محاية أماكن عباد`م  � يِن﴾ :م وفق قوله تعاىلومعايشتهضمان حرية عقيد`م و الَ ِإْكَراَه ِيف الدِّ ﴿. 
النفعال  � حلسىن والبعد عن ا ال من ظلم منهم الدعوة وا·ادلة �  .واعتدىإ
 .جتنب كل أشكال العدوان على أصحاب الفكر املخالف مىت قابلو9 وعاملو9 �ملثل �
 .احرتام آرائهم يف القضا6 اخلالفية �
حلوار إلبراز قيم اإلسالم ومبادئ �  .ه السمحةاستثمار كل فرص ا

ه ضعف املسلمني يف استلهام توجيهات فسبب ،فبهذه القيم وغريها انتشر اإلسالم يف وقت وجيز، وإذا رأينا يف واقعنا خالف ذلك
  .اإلسالم ومنهجه يف التعامل مع اآلخرين
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