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عرض النصوص وقراءتها

ُسولِ ا�ن ِ َوالر� لَى ا�� وُه ا� ن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرد� وِلي اْال�ْمِر ِمنكُْم ۖ َفا� ُسوَل َوا� ِطيُعوا الر� َ َوا� ِطيُعوا ا�� َها ال�ِذيَن آَمُنوا ا� ي� قال تعالى: (َيا ا�

ِويًال) ْحَسُن َتا� ِلَك َخْيٌر َوا� ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ۚ َذٰ كُنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبا��
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َ ْوَفٰى ِبَما َعاَهَد َعلَْيُه ا�� َما َينكُُث َعلَٰى َنْفِسِه ۖ َوَمْن ا� ن� كََث َفا� ْيِديِهْم ۚ َفَمن ن� ِ َفْوَق ا� َ َيُد ا�� َما ُيَباِيُعوَن ا�� ن� ن� ال�ِذيَن ُيَباِيُعوَنَك ا� قال تعالى: ( ا�

ْجًرا َعِظيًما) َفَسُيْؤِتيِه ا�
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توثيق النصوص

سورة النساء مكية، عدد اياتها 175، ترتيبهه المصحفي 4، سميت بذلك الن ا� ذكر فيها احكام النساء واالسرة.

شرح المفردات

أولي األمر: العلماء والحكام.

تنازعتم في شيئ: اختلفتم فيه.

أحسن تاويال: أحسن عاقبة.

استخراج مضامين النصوص

األمر بطاعة ا� وطاعة رسوله وطاعة الحكام والعلماء، مع االحتكام الى شرع ا� عند االختالف.

مبايعة المومنين للرسول صلى ا� عليه وسلم تعتبر مبايعة � تعالى, لذلك كان على الشخص أن يلتزم بمقتضياتها.

مفهوم إمارة المومنين

امارة المومنين مصطلح شرعي يقصد به القيام على شؤون الرعية بما يصلح حالهم في الدنيا واآلخرة . والقائم بهذا العمل يسمى

خليفة , وأميرا للمومنين, وولي األمر  اوالسلطان…

األسس التي تقوم عليها إمارة المومنين

البيعة

وهي األسلوب الشرعي في تنصيب أمير المومنين. ومن اهم مقتضياتها في االسالم:

السمع والطاعة

لزوم الجماعة ونبذ الفرقة

النصرة : وتكون بالدعاء والتأييد والنصيحة

أهل الحل والعقد

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althaltha-iadadi#section-2985
https://www.alloschool.com/element/32643


وهم األشخاص الذين ينوبون عن األمة في تنصيب أمير المومنين { اصحاب السمو واالمراء والعلماء ونواب االمة والوزراء وكبار

العسكريين..}.

وظائف إمارة المومنين (المقاصد السامية المارة المومنين)

توحيد المرجعية الدينية لألمة

إقامة العدل بين الناس

رعاية الفتوى والشأن الديني

حماية البالد والعباد من كل عدوان داخلي او خارجي


