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نن ا نل نم  ععلل نل  نك  نن نح ا نق اسلاوا سسلب   
نت نأن نك  عإنن نن ا  نت نعلنلم نم ا    عإلن ا 

عكيسم (  نح عليسم الل نع  )32الل
ساورة البقرة



هذا الكتاب منشور تحت
2.0رخصة "وقف" العامة 

الصاور في الكت اب التي تكاون مأخاوذة من مص ادر أخرى تكاون منشاورة تحت رخصة المصدر المأخاوذ
منه الصاورة والذي يتم تبيينه تحته ا والصاورة التي في الغل ف مأخاوذة من ماوقع:

 http://pixabay.com/

2.0أخذ بعض تنسيق هذا الكت اب من وثيقة رخصة "وقف" الع امة 
2.0نظ ام وث ائق أعجاوبة : وثيقة رخصة "وقف" الع امة 

رابط الوثيقة :
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_
%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9

ساهم في تحرير الوثيقة : مصعب الزعب
03:26 2013/11/11أول تحرير بواسطة مصعب الزعب بتاريخ 
03:47 2013/11/11آخر تحرير بواسطة مصعب الزعب بتاريخ 

19:49 2014/08/10تم تصدير الوثيقة بتاريخ : 

تمثل الوثيقة تصديرا لنص على موقع أعجوبة، ولكن رغمتنويه : 
ذلك 

.ل يتحمل الوقع أية مسئولية قانونية  عن صحة أو خطا ما يرد فيها

 يسمح لك بنسخ أو توزيع أو تعديل هذا الستند
وقف العامة “وفق شوط رخصة  ”

© 2016حقوق النسخ محفوظة 

 يسمح لك بنسخ أو توزيع أو تعديل هذا الستند
وقف العامة “وفق شوط رخصة  ”

© 2016حقوق النسخ محفوظة 

http://pixabay.com/
file:///run/media/user/My%20Passport/%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A2%D9%84%D9%8A/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1/docs.odt/http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0:%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.ojuba.org/


بسم الله الرحمن الرحيم
اسم رسول الله ( محمد ) مكتوب على كوكب الريخ

http://www.space4case.inhetweb.nl/mmw/pages/space4case/solar-
system/mars.php

http://www.kotaku.com.au/2010/07/mars-looks-like-a-great-place-for-some-
destructible-buildings/

http://www.kotaku.com.au/2010/07/mars-looks-like-a-great-place-for-some-destructible-buildings/
http://www.kotaku.com.au/2010/07/mars-looks-like-a-great-place-for-some-destructible-buildings/
http://www.kotaku.com.au/2010/07/mars-looks-like-a-great-place-for-some-destructible-buildings/
http://www.space4case.inhetweb.nl/mmw/pages/space4case/solar-system/mars.php
http://www.space4case.inhetweb.nl/mmw/pages/space4case/solar-system/mars.php


http://www.google.com/mars/

http://www.google.com/mars/

http://www.google.com/mars/
http://www.google.com/mars/


http://www.mars-ice.org/

والحمد لله رب العالني

http://www.mars-ice.org/


(مقدمة سلسلة رابعة الخضراء)

بسم ال الرريحمن الرريحيم
        هذه إن شاء الله سلسلة علمية إسلمية تحمل مبادئ السل م الت في القرآن والسنة واتباع

الرسول عليه الصل ة والسل م والصحابة والتابعني والسلف الصالحني وآل البيت الكرا م وتحمل
مبادئ رابعة الت مات للجلها الئات بيد رصاص الغدر والخيانة وباختصار هذه البادئ هي في

سبيل الله ونص ة دينه العزيز طالب التظاهرون بالحرية السلمية وبدستور موافق للشيعة
السلمية الت تم تعريفها بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الصولية والفقهية ومصادرها العتب ة

في مذاهب أهل السنة والجماعة (والجماعة يعن مجموع السلمني) ورئيس مسلم يرعى حقوق
السل م والسلمني عالا بدينه ودنياه ليس بخائن ول لجاهل ول ظالم وبرلان يستشي هيئة كبار

العلماء في الزهر فيما يصدره من قوانني أو قرارات ويكون معبا عن الشعب.
         لقد لجمع التظاهرون في رابعة بني العباد ة الستمر ة والجهاد في سبيل الله بالكلمة عند

سلطان لجائر واختاروا أن يجاهدوا بسلمية راقية ضد الظلم والقهر الذي هو للسف من بن لجلدتنا
فكان الجهاد بالكلمة في سلمية بغي سلبية فمن أتى إلينا ليعتدي علينا فعليه أن يتحمل نتيجة ذلك
أننا سنحاول أن ندفعه عنا فإذا ذهب عنا تركناه والحكمة في السلمية أنها لن تدع للعدو الصهيوني

).7الفرصة في تقسيم بلدنا حسب مخططهم الحقي (الرلجع: ج
وقد سمعت ورأيت الكرامات لشهداء رابعة فهذا قتيل مبتسم وهذا قتيل يضحك وهؤلء رائحة

دمائهم كالسك وطفل رابعة الذي ولد ملوحا بعلمة رابعة بكلتا يديه في أسوان في صعيد مص
ومكتوب على ذراعه محمد مرس ويمكنك مشاهد ة الفيديوهات في الرابط في أسفل صفحات الكتاب

vimeo.com/ahmedsamiوقد بلغتن هذه الفيديوهات عن طريق أهل البلد ة الت ولد فيها .
الطفل مباش ة وسألت أحد أطباء الجلدية عن ذراعه فقال إنها حالة مولجود ة ومعروفة وتدعى

Cutis Marmorataنسبة إلى الرمر وهو نوع من الرخا م أي أن هذه الكتابات على ذراع الطفل 
تشبه عروق الرخا م وهذا يحدث لكثي من الطفال وهنا كتبت هذه العروق كلمت محمد مرس.

وصور ة الطفل هي شعار هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا
على الحق حت نلقاه.

ول ننس تأييدنا لثورات الربيع العربي وخاصة في سوريا الحبيبة. وكذلك دعمنا الطلق
لفلسطني وغز ة أرض العز ة في موالجهة الحتلل الصهيوني الحقي. وأيضا ليبيا وثوارها. ول نؤيد

أمريكا وعملئها ضد إخواننا السلمني في أي مكان.

بالطبع سنفض مفاهيم تخالف السل م حت وإن زعموا أنها علمية وحت وإن قيلت على
لسان علماء الغرب مثل عشوائية الكون أو عشوائية الكوان التعدد ة أو أن النسان نشأ بالصدفة أو

بالتطور من قرد كل هذه الفاهيم مرفوضة. أو أن النتوبيا ستداد وتزداد حت تصل إلى الحد
القص ليتحدد بذلك نهاية العالم فهذا التحديد مرفوض لن نهاية العالم ستكون يو م القيامة والله

وحده يعرف موعد ذلك اليو م. مرفوض كذلك أن يقال عن أي حدث كوني أنه تم بل حكمة أو أن أي
مخلوق خلق بل تقدير أو أنه بل فائد ة. وعلى الولجه القابل التخاريف مثل كون النجو م لها تأثي



على حيا ة البش أو أن حظك اليو م هو كذا وكذا أو أن أحدا يعلم الغيب سوى الله تبارك وتعالى أو
أن لجسما ما (خرز ة أو خز ة أو تميمة) ينفع ويحرس أو يض كل هذا مخالف لعقيد ة السلمني الثابتة

والراسخة أن النفع والض هو من الله وحده وكذلك علم الغيب هو لله وحده. وأما السحر والحسد
فل يضان إل بإذن الله. والسحر هو في الحقيقة الستعانة بالشياطني وكذلك الكهانة أيضا.

والشياطني تستق السمع في السماء فقد يعلمون معلومة صحيحة من حديث اللئكة ويقولون معها
مائة كذبة. وقد يستعني الساحر بالقرين الذي هو شيطان يوسوس لك ويكون معك دائما ول شك

أنه يعلم أخبارك فيقول القرين للساحر حدث معه كذا وكذا فيقول الساحر لك حدث كذا وكذا لك
ليجعلك تتعجب وإنما ذلك بسبب اتصاله بالشياطني. ومن ذهبت للعلج عنده فسألك عن أبيك أو
أمك أو طلب شيئا فيه عرقك فهو ساحر شيطان فاهرب بجلدك منه فإنه ل يكون ساحرا إل إذا تل
الطلسم والطلسم عبار ة عن كلمات كفر مثل ( سجدت للكواكب والنجو م والصنا م والشياطني من

دون الله ) ولكن هذه الطلسم تكون بلغة الشياطني لذلك ل نفهمها نعوذ بالله من الكفر ومن
السحر ة. ومن السحر ة من يزعم أنه يعالج بالقرآن والقرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنني ولكنه يتلو
القرآن ثم يتلو عليك الطلسم بعده وبعضهم يدعو دعاء ثم يتلو بعده الطلسم. فاحذر منهم أشد

الحذر وأسوأ أنواع السحر هو الكابال وهو للسف منتش حت بيعت أساور عليها رموزه الشيطانية
لدينا في بلد السلمني.

ببه صنعة النسان بصنعة الرحمن مثل الروبوت الشبيه مرفوضة كذلك أي تطبيقات تش
بالنسان (السمى بالندرويد) أو الشبيه بالحيوانات أو الطيور أو الحشات أو أي فصيلة من ذوات

الرواح (في ما عدا النباتات فهي لجائز ة) وكذلك التماثيل والصور إل أن تكون لعب للطفال أو
روبوت لعبة أو رسو م كرتونية مخصصة للطفال أو أن تكون ذات أغراض التعليمية فإنها لجائز ة

طالا ل يقصد بها تعظيم أشخاص والله تعالى أعلى وأعلم. وأما ما ل روح فيه كالسيارات
والقطارات والطائرات فهو لجائز. 

وكذلك مرفوضة أي تطبيقات فيها تغيي لخلق الله سبحانه وتعالى مثل التلعب بالجينات
للعبث وكذلك بعض عمليات التجميل إل أن يكون إصلحا لشء كي يعود إلى حالته الصلية فهذا

لجائز. والستنساخ حرا م لنه تغيي طريقة ولد ة الكائن الحي.
وكذلك يحر م التداوي بالحرمات لن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

م م ححرا ووا ب ووا ، و ل تتداو حء ، فتداو ددوا حء و ال ددا حه تعالى خلق ال دن الل إ
 - الصفحةصحيح الجامع- الصدر: اللباني الراوي: هجيمة بنت حي أ م الدرداء الصغرى الحدث: 

1762أو الرقم: 
خلصة حكم الحدث: صحيح

وأشهر مثال في حياتنا العاص ة على التداوي بالحرمات أن بعض الشكات تستخرج الخليا
الجذعية من اللجهاض الذي تجريه الومسات والزانيات اللتي يتالجرن بأعراضهن في الدعار ة. ولكن
ليس كل من يستخدمون الخليا الجذعية يفعلون ذلك فمصادر الخليا الجذعية كثي ة والحديث عنها

موضوع كبي ولكنهم يفعلون هذا الفعل الشني حت يوفروا على أنفسهم بعض العمليات الكلفة.

      وكذلك نرفض أي تطبيقات ل غرض منها إل العبث فقد قال سبحانه وتعالى:

http://dorar.net/book/3741?ajax=1
http://dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1


حني (  لل حس ور مم ول دد ا حعا وت  حب دذ حك حن ( 123 " مقو دت حت حل  حأ دد  مهو وم  مه مخو حأ وم  مه حل حل  حقا وذ  لإ دني (124 )  لم حأ دل  مسو حر وم  مك حل لبني  لإ  ( 
لن ( 125 معو لطي حأ حو حه  دل مقوا ال دت حفا حني (126 )  لم حل حعا ول لبب ا حر ىى  حل حع دل  لإ حي  لر ولج حأ ون  لإ مر  ولج حأ ون  لم له  وي حل حع وم  مك مل حأ وس حأ حما  حو  (   
حن ( 127 مثو حب وع حت ةة  حي مع آ لري لبل  مك لب حن  منو وب حت حأ حن ( 128 )  مدو مل وخ حت وم  مك دل حع حل حع  لن حصا حم حن  مذو لخ دت حت حو وم129 )  مت وش حط حب حذا  لإ حو  ( 

حن (  لري دبا حلج وم  مت وش حط لن ( 130حب معو لطي حأ حو حه  دل مقوا ال دت حفا حن ( 131 )  ممو حل وع حت حما  لب وم  مك دد حم حأ لذي  دل مقوا ا دت حوا وم132 )  مك دد حم حأ  ( 
حني (  لن حب حو م م  حعا ون حأ من ( 133لب ميو مع حو مت  دنا حلج حو مم ( 134 )  لظي حع م م  وو حي حب  حذا حع وم  مك وي حل حع مف  حخا حأ لبني  لإ  ( 135( " 
 سور ة الشعراء

 فوصف ما يصنعونه بأنه آية ولكنه ل غرض له إل العبث وكذلك بناء الباني والنشئات الكبي ة
الت ليس لها أي غرض إل أن تبقى مخلد ة في الدنيا بل هدف ول خدمة تقدمها للبش فالحضار ة

الفرعونية بنت الهرا م العظيمة الثلث لتكون ثلثة قبور لثلثة من الفراعنة هم خوفو وخفرع
ومنقرع ولعل الكثيين ماتوا من ألجل بناء هذه القبور الثلث. أما الحضار ة السلمية فكل آثارها
ذات فائد ة مثل السالجد والكتبات والستشفيات والجسور واستاحات السافرين وأحواض تجميع

الياه واللت والتوس البنية على حركة الاء والت كانت تستخد م غالبا للري وغيها وبعضها ما
زال يخد م الناس حت اليو م. كما أنها كلها تخلوا من التماثيل وصور ذوات الرواح كالناس

والحيوانات والطيور والحشات إل ما كان للطفال أو لغرض تعليمي.

وأما البادئ الخرى لهذه السلسلة فهي البادئ الخضاء وهي ليست تعن الزراعة فقط ولكن
تعن أن التنمية في العالم يجب أن تكون مستدامة ل تمس حقوق اللجيال القادمة ومحافظة على
البيئة وعلى الرض الت وهبنا الله تبارك وتعالى إياها فل ضر ول ضار فل تض نفسك ول

تض غيك وهذا بخلف البادئ الغربية الت تقول أنت حر ما لم تض فأباح لك أن تض نفسك ول
تض غيك وهذا يختلف عن السل م لن السل م حر م عليك أن تض نفسك بالخدرات أو بالزنى أو

باللواط أو بالنتحار وكذلك ل تض غيك
إن إماطة الذى عن الطريق من اليمان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

مة الذى مه . وأدناها إماط دل الل حه إ ملها قول ل إل ةة . فأفض مشعب حن  تتو دع وس وض لب حن أو  دع وسبعو وض لب من  اليما
لن دة من اليما مشعب مء  لق . والحيا دطري عن ال

35 - الصفحة أو الرقم: صحيح مسلم- الصدر: مسلم الراوي: أبو هرير ة الحدث: 
خلصة حكم الحدث: صحيح 

مل ، و و حر و تفع دنها م م ال حتصو حل و  دلي م م ال حة تقو دن فلن له ! إ حل الل حرسو حم : يا  دل له و س مه علي لبب صدلى الل دن حل لل قي
حي من حي فيها ، ه حخ له و سلم ل  له صدلى الله علي مل الل لنها ؟ فقال رسو للسا حنها ب متؤذي لجيا مق ، و  تصدد

له : مل الل ةدا ؟ فقال رسو متؤذي أح مر ، و ل  مق بأثوا حة ، و تصدد لبلي الكتوب مة تص مفلن لر . قالوا : و  دنا لل ال أه
لة دن لل الج حي من أه ه

88 - الصفحة أو الرقم: صحيح الدب الفرد- الصدر: اللباني الراوي: أبو هرير ة الحدث: 
خلصة حكم الحدث: صحيح 

فكث ة الصل ة ليست شافعا للنسان إذا كان يؤذي الخرين فما بالنا بمن يلوث البيئة فإنه يؤذي
آلف الناس ويسء إلى اللجيال الحالية واللجيال القادمة بل يجب أن نسي كما أخب سيدنا يوسف

صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أهل مص أن يحافظوا على ثروتهم الغذائية للسنني القادمة
العجاف

http://dorar.net/book/2463?ajax=1
http://dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://dorar.net/book/3088?ajax=1
http://dorar.net/hadith/mhd/261?ajax=1


حنقال الله تعالى :  ملو مك وأ حت دما  لم ةل  للي حق دل  لإ له  لل مب ون مس لفي  مه  مرو حذ حف وم  مت ود حص حح حما  حف ةبا  حأ حد حني  لن لس حع  وب حس حن  معو حر وز حت حل  حقا  " 
حن ( 47(  منو لص وح مت دما  لم ةل  للي حق دل  لإ دن  مه حل وم  مت وم دد حق حما  حن  ول مك وأ حي دد  حدا لش دع  وب حس حك  لل حذ ى لد  وع حب ون  لم لتي  وأ حي دم  مث لتي48 )  وأ حي دم  مث  ( 

حن (  ملصو وع حي له  لفي حو مس  دنا مث ال حغا مي له  لفي د م  حعا حك  لل حذ ى لد  وع حب ون  “  )49لم
 سور ة يوسف

      وأما اليو م فقد انطلقت صفارات النذار في كل العالم منذر ة من السنني العجاف القادمة ومن
خراب الرض إن استمرت التنمية بالطريقة الحالية الت تتمي بالجشع والسعار في الستهلك

فنحن نستهلك أكث مما تنتجه الرض بصور ة مستدامة ومتجدد ة أي أنه إذا كانت الرض تنتج
مائة بالائة فإننا نستهلك مائة وعشين بالائة وإذا استمر هذا فقد نحتاج إلى أرض أخرى قريبا

 ويمكنك قراءته من الرابطLive scienceوهذا غي مولجود  ويوضح هذا مقال في مجلة 
)6(الرلجع: ج

لذا علينا الحفاظ على هذه الرض وقد اقتح أن يتم ذلك عن طريق أربعة أمور هي :
Reduce  and Refuse Dissipation –  التوفي ورفض التبذير1

Replace                 –  التغيي2

Reuse     –  إعاد ة الستعمال                        3

Recycle–  إعاد ة التدوير4

وسنشح إن شاء الله في هذه السلسة كيفية ذلك بالتفصيل.

تدعم هذه السلسلة كذلك الوقف الخيي بكل أنواعه وحمايته وكذلك العرفة الحر ة ومفتوحة
الصدر والبمجيات الحر ة ومفتوحة الصدر بشط أل تكون صهيونية أو ماسونية أو تكون لها

أغراض خبيثة أو أن تكون بل تدقيق أو تحقيق أو تثبت أو تبني ومن ثم تصبح مركزا للشاعات
والضللت وقد نوقش هذا الوضوع في باب الرالجع. واعلم أن الويكيبيديا والفيسبوك من الصادر

الغي موثوقة للمعلومات.
والاسونية باختصار هي حركة شيطانية تقو م على عباد ة الشيطان (إبليس) الذي يسميه

vavالنصارى لوسيفر ويسميه الاسونيون بافوميت ويشيون إليه بالحرف العبي  ו   ڤاڤ أو 
v v أو 666مكررا ثلث مرات وهو الحرف السادس في العبية لذلك قد يشيون إليه ب ו ו ו أو 

v وأيضا باللانية w w wويعبدون معه السيخ الدلجال ويرمزون له بالعني الواحد ة لنه أعور 
ويعبدون أيضا ليليث وهي امرأ ة يقولون أنها تمردت على أمر الله فمسخها الله بومة وهم يحبونها
لذلك ولعل هذه من تخريفاتهم. وهؤلء الشياطني لهم نوادي ومؤسسات كثي ة ومنها نادي روتاري
وليونز وشكات وبرامج حاسوبية. وهم يجتمعون كل سنة في الغابة البوهيمية في كاليفورنيا في

أمريكا ليحرقوا الجثث والدمى الت على شكل أطفال لكي يقتلوا معاني الرحمة والنسانية داخلهم
ورغم كل هذه القو ة الظاهرية وكل هذا الكر والخبث إل أنهم يحتفظون بالسية الشديد ة في كل

أفعالهم لن كيد الشيطان ضعيف في الحقيقة.
وأما الصهيونية فهي حركة يهودية تسعى لحكم العالم وإنشاء دولتهم من النيل إلى الفرات

كما يشي علمهم الذي فيه خطان أزرقان إشار ة إلى نهري النيل والفرات وأنشئوا دولة إسائيل على
اسم النب الكريم يعقوب عليه السل م وهو بريء منهم ومن أفعالهم ومعن كلمة إسائيل هو عبد



الله. وهم يمتلكون شكات كثي ة أيضا في العالم. وخطتهم تقض بزرع الفتنة في العالم لتحدث
حرب عالية ثالثة يموت فيها أكث سكان العالم فيسهل عليهم السيطر ة على العالم بعد ذلك وهم
يزعمون أنهم سيحكمون العالم من فوق هيكل سيدنا سليمان عليه السل م وسيدنا سليمان النب
الكريم بريء منهم ومن أفعالهم وهم يبحثون عن هذا الهيكل بكل قو ة ومنذ مد ة طويلة ويحفرون

تحت السجد القص البارك أولى القبلتني وثالث الحرمني الشيفني من ألجل ذلك ولم يجدوه حت
الن ولعله من تخاريفهم الت ل تنتهي. وهم يعتقدون أنهم شعب الله الختار وبقية البش عبار ة عن
حيوانات لخدمتهم ولذلك ل يجدون مشكلة في دعم الاسونية رغم الختلف العتقادي الكبي بينهم

لنهم ل يهمهم أو ل يريدون أن يكونوا يهودا فيكونوا مثلهم من شعب الله الختار كما يزعمون.
والسلم ينبغي له أن يكون ولؤه لولياء الله وعداؤه لعداء الله فهو يتولى الؤمنني

الصادقني ول يتولى الكافرين ولكن هذا ل يمنع أن يتعامل معهم بالحسن ويدعوهم إلى السل م
بالحكمة والوعظة الحسنة وخاصة إذا كانوا ل يحاربون السل م مثل اليابانيني مثل.

حأن وم  مك لر حيا لد لبمن  مكم  ملجو لر وخ مي وم  حل حو لن  لبدي لفي ال وم  مك ملو لت حقا مي وم  حل حن  لذي دل لن ا حع مه  دل مم ال مك حها ون حي دل  “قال الله تعالى:  
حني  (  لط لس وق مم ول تب ا لح مي حه  دل دن ال لإ وم  له وي حل لإ مطوا  لس وق مت حو وم  مه تحبو لفي8  حت وم  مك ملو حت حقا حن  لذي دل لن ا حع مه  دل مم ال مك حها ون حي حما  دن لإ    ( 

حن  ( ممو لل دظا مم ال مه حك  لئ حل ى مأو حف وم  مه دل حو حت حي حمن  حو وم  مه وو دل حو حت حأن  وم  مك للج حرا وخ لإ ىى  حل حع مروا  حه حظا حو وم  مك لر حيا لد لبمن  مكم  ملجو حر وخ حأ حو لن  لبدي   ال
ححنة 9 حت “ )  سور ة الم

ولكن هذا ل يمنعنا من الستفاد ة من العلم والتقنية والفن الولجودون عند أي أحد طالا كان موافقا
لشيعتنا ولكن ينبغي الحذر منهم وعد م العتماد عليهم قدر المكان فالله تبارك وتعالى ل يكلف

نفسا إل وسعها أي قدر استطاعتها أي قدر المكان
له لب مت مك حو له  لت حك لئ حل حم حو له  دل لبال حن  حم لل آ مك حن  منو لم وؤ مم ول حوا له  لبب در لمن  له  وي حل لإ حل  لز مأن حما  لب مل  مسو در حن ال حم “  قال الله تعالى :   آ

مي  (  لص حم ول حك ا وي حل لإ حو حنا  دب حر حك  حن حرا وف مغ حنا  وع حط حأ حو حنا  وع لم حس ملوا  حقا حو له  لل مس تر لبمن  مد  حح حأ حوني  حب مق  لبر حف من حل  له  لل مس مر حل285    حو    ( 
حنا وأ حط وخ حأ وو  حأ حنا  لسي دن لإن  حنا  وذ لخ حؤا مت حل  حنا  دب حر وت  حب حس حت وك حما ا حها  وي حل حع حو وت  حب حس حك حما  حها  حل حها  حع وس مو دل  لإ ةسا  وف حن مه  دل مف ال لبل حك       مي

مف وع حوا له  لب حنا  حل حة  حق حطا حل  حما  حنا  ول لبم حح مت حل  حو حنا  دب حر حنا  لل وب حق لمن  حن  لذي دل حلى ا حع مه  حت ول حم حح حما  حك ةوصا  لإ حنا  وي حل حع ول  لم وح حت حل  حو حنا  دب     حر
حن  (  لري لف حكا ول ل م ا وو حق ول حلى ا حع حنا  ومص حفان حنا  حل وو حم حت  حأن حنا  وم حح ور حوا حنا  حل ور  لف وغ حوا دنا   )  " سور ة البقر ة286  حع

كما أنه ل يحاسب أحدا على أخطاء غيه ول يعذب أحدا إذا كنت معذورا أو لجاهل فلم تصله رسالة
حن ملو حم وع حي حن  لذي دل حني ا لن لم وؤ مم ول مبلش ا حب مي حو م م  حو وق حأ حي  له لت  دل لل لدي  وه حي حن  ورآ مق ول حذا ا حه ى دن  لإ “السل م قال الله تعالى :  

ةيا (  لب حك ةرا  ولج حأ وم  مه حل دن  حأ لت  ححا لل دصا ةما  ( 9ال للي حأ ةبا  حذا حع وم  مه حل حنا  ود حت وع حأ ل ة  حر لخ ول لبا حن  منو لم وؤ مي حل  حن  لذي دل دن ا حأ حو    ( 10( 
ةل  (  مجو حع من  حسا لولن حن ا حكا حو لوي  حخ ول لبا مه  حء حعا مد بش  لد لبال من  حسا لولن مع ا ود حي لوني11  حو حت حي حر آ حها دن حوال حل  وي دل حنا ال ول حع حلج حو    (   

حب حسا لح ول حوا حني  لن لبس حد ال حد حع مموا  حل وع حت لل حو وم  مك لبب در لبمن  ةل  وض حف مغوا  حت وب حت لبل ة ة  حلص وب مم لر  حها دن حة ال حي حنا آ ول حع حلج حو لل  وي دل حة ال حي حنا آ وو حح حم   حف
ةل  (  لصي وف حت مه  حنا ول دص حف مء  وحش دل  مك لة12حو حم حيا لق ول ح م ا وو حي مه  حل مج  لر وخ من حو له  لق من مع لفي  مه  حر لئ حطا مه  حنا وم حز ول حأ من  حسا لإن دل  مك حو    (   

ةرا  (  مشو حمن مه  حقا ول حي ةبا  حتا ةبا  ( 13لك لسي حح حك  وي حل حع ح م  وو حي ول حك ا لس وف حن لب ىى  حف حك حك  حب حتا لك وأ  حر وق حما14 )   ا دن لإ حف ىى  حد حت وه لن ا دم   ( 
حث حع وب حن ىدت  حح حني  لب لبذ حع مم دنا  مك حما  حو ىى  حر وخ مأ حر  وز لو د ة  حر لز حوا مر  لز حت حل  حو حها  وي حل حع تل  لض حي حما  دن لإ حف دل  حض حمن  حو له  لس وف حن لل لدي  حت وه       حي

ةل (  مسو “ )  سور ة الساء15حر
حنا ود حر حأ حذا  لإ حو ولكنه ذو عقاب شديد لن يتمادى في الظلم والعاص والفسق قال الله تبارك وتعالى : " 

ةيا  (  لم ود حت حها  حنا ور دم حد حف مل  وو حق ول حها ا وي حل حع دق  حح حف حها  لفي مقوا  حس حف حف حها  لفي حوت مم حنا  ور حم حأ ةة  حي ور حق حك  لل وه تن حن16حأن  لم حنا  وك حل وه حأ وم  حك حو    ( 
ةيا (  لص حب ةيا  لب حخ له  لد حبا لع لب  منو مذ لب حك  لبب حر لب ىى  حف حك حو مح  منو لد  وع حب لمن  لن  مرو مق ول “ )   سور ة الساء17  ا

والحمد لله رب العالني
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وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

وس ائل تعليمية
تكلمنا في عروض تقديمية سابقة عن معاني في الرياضيات بإلجمال واختصار شديد

http://kutub.info/library/book/17068

https://www.dropbox.com/s/lubk3fmvqzs6b0d/
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A

%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1.pdf?dl=0

http://kutub.info/library/book/17323
https://www.dropbox.com/s/3cn5t3p1s9d7d3u/

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A
%20%D8%A7%D9%84%D8%AA

%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.pdf?dl=0

http://kutub.info/library/book/17343
https://www.dropbox.com/s/hxljf8dsmfarnju/

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A
%20%D8%AD

%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB
%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA.pdf?dl=0

بس الله لي سوف أقو م بعمل كتب لخدمة هذه الحاضات الت سنذكرها عن وسائل تعليمية.  وإني إن شاء الله إن ي
بلف كتابا تابعا لشكة تجارية أو مركز تعليمي فليتفضل بشط بضل مشكورا ومن أراد أن يؤ ومن أحب أن يشارك فليتف

بمة. وهذا الكتاب فيه وصف لوضوعات عد م مخالفة الشيعة السلمية. وأن يكون ما يؤلفه برخصة وقف العا
الحاضات الت أعز م إن شاء الله على الكتابة فيها في الفت ة القادمة فيما يتعلق عن وسائل تعليمية وهو ل يتبع أي
بني  وأسأل الله أن يوفقنا لا يحبه ويرضاه من القوال والفعال إنه نعم الولى ونعم النصي والحمد منهج تعليمي مع

لله رب العالني.
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https://www.dropbox.com/s/hxljf8dsmfarnju/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxljf8dsmfarnju/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxljf8dsmfarnju/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA.pdf?dl=0
http://kutub.info/library/book/17343
https://www.dropbox.com/s/3cn5t3p1s9d7d3u/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3cn5t3p1s9d7d3u/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3cn5t3p1s9d7d3u/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.pdf?dl=0
http://kutub.info/library/book/17323
https://www.dropbox.com/s/lubk3fmvqzs6b0d/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lubk3fmvqzs6b0d/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lubk3fmvqzs6b0d/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1.pdf?dl=0
http://kutub.info/library/book/17068
https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn
https://vimeo.com/ahmedsami
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وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

برغة1 ) تعليم الطفال الحساب عن طريق النابيب الف
Vacutainers

والت تستخد م عاد ة في العينات الطبية ولكننا سنستخدمها من ألجل تعليم الطفال الحساب
وقد سألت أطباء عن هذه الطريقة هل هي آمنة بالنسبة للطفال

برغة مصنوعة من البلستيك قالوا نعم إذا كانت النابيب الف
بربتها وهي ذات نفع كبي في هذا الجال وقد لج

لن ترتيب النابيب هو على شكل مصفوفة
10 * 10

وبالتالي فهذا يجعل الطالب يحسب بسهولة أي عمليات وهو يرى النتيجة بعينه ويلمسها بيده وهذا يسهل عليه الفهم
للغاية

والحمد لله رب العالني

===================================================
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وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

) محاكا ة للعديد من النظمة الحرارية والكهربية واليكانيكية وغيها باستخدا م برنامج سايلب/ إكس.س.أو.إس2
SciLab/Xcos

http://www.scilab.org/
ولغة مودليكا
Modelica

عن طريق الوالجهة الرسومية كوزليكا
Coselica toolbox

 SciLabلحظ أنه في العرض التقديمي عن سايلب 
https://www.dropbox.com/s/kn6ee6najwywd9o/سايلب.pdf
http://kutub.info/library/book/18913

هناك خطأ غي مقصود في الصفحة :
CLOCK_cضبط بلوك 
:periodمكتوب عن 

 == ويزداد وقت العالجة accuracy كلما ازدادت ==  تزداد الدقة 
وهذا خطأ

بلت وصغرت   == ويزداد وقت العالجة accuracy ==  تزداد الدقة periodوالصحيح كلما ق
====================================================
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وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

) برنامج يقو م بعمل محاكا ة لراقبة السماء وما فيها من النجو م والجرات معلومات عن علم الفلك3
http://www.stellarium.org/

لحظ أن : علم الفلك
Astronomy

ليس له علقة بخرافات التنجيم والسحر ة
Astrology

====================================================
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وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

) نموذج للكر ة الرضية لتعليم الجغرافيا4
https://edu.kde.org/applications/all/marble

وبرنامج اختبار العلومات الجغرافية باللغة النجليية
https://edu.kde.org/applications/all/kgeography

فقط لستخدمي نظا م التشغيل لينكس

===================================================

)6(

ضراء
 الخ

عة
ب  را

سلة
سل

https://edu.kde.org/applications/all/kgeography
https://edu.kde.org/applications/all/marble
https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn
https://vimeo.com/ahmedsami


https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn    و  https://vimeo.com/ahmedsami

وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

) لعبة تعليم التقنيات الصديقة للبيئة على النتنت5
http://www.planitgreenlive.com/

================================================

)7(

ضراء
 الخ

عة
ب  را

سلة
سل

http://www.planitgreenlive.com/
https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn
https://vimeo.com/ahmedsami


https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn    و  https://vimeo.com/ahmedsami

وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

) برنامج أفولجادرو لعمل نماذج الجزيئات للمركبات الكيميائية6
http://avogadro.cc/wiki/Main_Page

================================================
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وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

) الجدول الدوري للعناص في الكيمياء7
https://edu.kde.org/applications/all/kalzium

فقط لستخدمي نظا م التشغيل لينكس

وتطبيقات أخرى هنا
https://userbase.kde.org/Kalzium/Other_Chemistry-Applications
================================================
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وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

)برامج رسم منحنيات في الجب8
https://edu.kde.org/applications/all/kalgebra
https://edu.kde.org/applications/all/kmplot/
https://edu.kde.org/applications/all/labplot

فقط لستخدمي نظا م التشغيل لينكس

=====================================================
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وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

) الجموعة الكتبية9
LibreOffice

http://www.libreoffice.org/download/libreoffice-still/
وبرامج الرسم مثل

Mypaint
http://mypaint.org/downloads/

وغيها
وتطبيقها في التعليم

====================================================
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وس ائل تعليميةوسائل تعليمية - 

) الختبارات القياسية10
Standardized tests

والت تختب فهم الطلب بشكل أفضل
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ش ارك في سلسلة رابعة الخضراءوسائل تعليمية - 

ش ارك في سلسلة رابعة الخضراء
الحمد لله رب العالني والصل ة والسل م على أشف النبياء والرسلني سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ألجمعني والتابعني ومن

تبعهم بإحسان إلى يو م الدين
أما بعد …

بى بخدمة السلمني بالعلم القليل الذي علمن الله إياه. وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل سالا من الرياء لقد أنعم الله عل
والنفاق والسمعة وخالصا لولجهه سبحانه وتعالى. وقد قمت بتثبيت هذه الحسابات لسلسلة رابعة الخضاء بمعن أني لن أغي

فيها شيئا بعد الن إن شاء الله تعالى أبدا وكأنن ليس لي علقة بها بل هي هدية للمسلمني في مشارق الرض ومغاربها
وسأعتب نفس من الن شخصا آخر يريد الشاركة في هذه السلسلة (سلسلة رابعة الخضاء) ولجميع الحسابات القديمة تجدها

في هذا الوقع :
https://vimeo.com/ahmedsami

•dropbox اسم رسول الله ( محمد ) على كوكب الريخ -
•dropbox أين الحق -
•dropbox دليل مواقع مفيد ة للنتنت -
•dropbox نموذج دور ة تدريبية برخصة وقف العامة -
•dropbox الرئيس والدستور الشعي للبلد -
•dropbox طفل رابعة -
•dropbox العلم والهندسة والبيئة -
•dropbox هندسة الباني الخضاء - الصديقة للبيئة -
•dropbox الهندسة اليكاترونية الخضاء_الصديقة للبيئة -
•dropbox نموذج للكون يفس الطاقة الظلمة والتوسع التسارع للكون -
•dropbox هل توسع الكون هو السبب في زياد ة النتوبيا - القصور الحراري -
•dropbox هل الفوتون لجاما من الجسيمات الولية هو أساس كل الجسيمات الخرى -
•4shared نسخة من لجميع اللفات -
•ask.fm تواصل عن طريق السؤال والجواب -
•twitter تواصل الجتماعي -
•academia تواصل علمي -
•youtube طفل رابعة -
•facebook صفحة سلسلة رابعة الخضاء -
•facebook  صفحة طفل رابعة -
•facebookاسم رسول الله محمد على كوكب الريخ -

وقد تمت ترلجمة هذه الصفحة بحمد الله تعالى إلى العديد من اللغات 
•facebook أين الحق -
•facebook دليل مواقع مفيد ة للنتنت -
•facebook أنظمة تشغيل باللغة العربية -
•facebook البمجة باللغة العربية الجميلة -
•facebook الهندسة اليكاترونية الخضاء_الصديقة للبيئة -
•facebook صفحة -SciLab Examples From Books 
•facebook صفحة -Open Source CAD Examples 
•facebook صفحة -Free Educational Softwares 
•facebook معاني في الرياضيات -
•facebook رلجل مسلم - كيف يرى العلم -
•facebook - MEP Design تصميم اليكانيكا والكهرباء والسباكة 

https://www.muslimface.comوقد تم بحمد الله تعالى إنشاء صفحات على مسلم فيس 
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https://twitter.com/ahmedsami1406
http://ask.fm/ahmedalbassiouni
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https://www.dropbox.com/sh/hz6hwkdks54fgfl/AABghQa5gudWxTV3hTKSKIpMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ytl2lbg5iu0tzag/AAB6KcdpqiFrWnb5C0a9zqxqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ylt27zns7ruov6b/AABsPyanh7RpyopYdR0xe431a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sp3bluhqfxo5uhb/AAAHF17MafixDsXQrzYOpF-Ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/drdom9oks7u0ajp/AABq6Kd88i3Hxqej1CQeNcqHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ghwfw4dx5octhb7/AACFLE1vAzBmBjDVnT8OFj2qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eetfmutzef052wh/AAAm69YNB5u4jts_6HEuTSNga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bzyivfll1upf7m9/AACvqst0LVBWvmjDiGM9ixEfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nxb9233fetxg9or/AAC8r3kCed1a8l3DTkiVuK_Ja?dl=0
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ش ارك في سلسلة رابعة الخضراءوسائل تعليمية - 

مثل تلك الصفحات الت على الفيسبوك وإن كانت ليست بنفس عدد التلجمات
وكلها تم تثبيتها أيضا هدية للمسلمني في مشارق الرض ومغاربها إن شاء الله تعالى

•sound cloud دعاء محمد الباك وأغاني ثورية وأغاني أطفال -
كل هذه الحسابات تم تثبيتها لتعطي أساسا راسخا للمبادئ السلمية الت سيتم التأليف عليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى وأنا

 قال اأعلم أني عبد ضعيف قليل العلم وكثي الخطأ ولكن يبقى في كتاب الله وفي سنة رسول الله الرلجعية عند الختلف
)  فإن تنازعتم في شء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليو م الخر( تعالى 

. )نك ل تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالهتدينقال تعالى( إ ونسأل الله الهداية لنا ولكم ألجمعني 

 ميلدية فسوف تكون إن شاء الله كما يلي2016 يناير 1 للهجر ة الوافق ل1437 ربيع الول 20أما الحسابات الجديد ة بداية من 
:

https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn

 سوف يتم فيه تنيل لجميع اللفات الجديد ة الضافة إلى سلسلة رابعة الخضاء  عن طريقMediaFireهذا الحساب على 
العبد قليل العلم ضعيف العزيمة أحمد سامي وأصول تلك اللفات إن شاء الله تعالى

وأما التواصل فهو من خلل هذا الحساب إن شاء الله تعالى
https://www.muslimface.com/Profile/greenrabia

والشورى مبدأ من مبادئ السل م وقد قال الله لنبيه صلى الله عيه وسلم:
رر مم لمل رف ي ا مم  هه مر رو لشوا لو مم  هه لل مر  رف مغ لت مس لوا مم  هه من لع هف  مع لفوا لك   رل مو لح من  رم ضضوا  لف من لل رب  مل لق مل لظ ا رلظي لغ ظظوا  لف لت  من هك مو  لل لو مم   هه لل لت  من رل ره  لل لن ال رم ةة  لم مح لر لموا  رب لف لي  رل ركك لو لت هم مل ضب ا رح هي له  لل لن ال رإ ره   لل لل ى ال لع مل  لك لو لت لف لت  مم لز لع لذا  رإ لف

وإني إن لم أكن على القدر الكافي من العلم والتدين إل إنن أحب العلم والدين
وأقول كما ينسب إلى الما م الشافعي قوله:

أحـب الصالحيـن ولسـت منهـم 

لعلـي أن أنـال بـهـم شفـاعـة 

وأكـره مـن تجارتـه العاصـي 

ولـو كنـا سـواء فـي البضاعـة 

والحمد لله رب العالني
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رخصة "وقف" الع اممةوسائل تعليمية - 

رخصة "وقف" الع اممة

بسم ال الرريحمن الرريحيم
بثاني من رخصة وقف،  بر م 3الصدار ال وقف العامة 1435 الح ” رخصة  “

مقدمة
بناش و بقع بني ال بد بمثابة العقد الو متع ملغطا ة بها، حيث  بد ة ا بتفاقية الضابطة لذون الستفاد ة من الا هذه الوثيقة هي ال

بثر على قيمة ملستفيد بل تؤ بيد فقط ا متق بتفاقيات الحتكارية ل  بن ال بننا نرى أ ملستفيد، فلكل عقد ضوابط و شوط، و إ ا
لمع برد سلعة فانية. حيث يملك أول مود ممج ميستضاء به إلى  متحيله من نور  العمل الفكري و تسلبه لجوهره العلمي و 
بصور ة العنوية للعمل الفكري بذات نفسه وفق مللكية بال مللكية الفكرية، و تنحص رؤيتنا لهذه ا بق ا للعمل الفكري ح

ةعا لنتهاكها بج ممتش ةفا و  بثاني ضعي بطرف ال متبقي ال ممجحفة  ةدا  برخص الحتكارية الت تضع قيو بضوابط أدناه، بعكس ال ال
حكنه ذلك. ما أم

بد م أعمالنا الفكرية من برامج حاسوبية و غيها ابتغاء ولجه الله، و بننا نق ملناسب حيث أ بد م البديل ا لدينا رؤيتنا الت تق
مة أخرى (مثل نش العلم برخصة و الت تميها عن الرخص الملوكة، و على أي غاي بركي ة الساسية لهذه ال بثل ال متم الت 

بقق بوسيلة ل تخالف هذا الهدف السمى.  بنافع أو لجن الرباح) أن تتح ال
مل قطعي حكر بر م و بشك بن السل م يح ةدا بها و الت ل يضيك أن ل تشتك معنا فيها - أ في قناعتنا - الت ل نلز م أح

بتحريم يأتي من عد ة أولجه: العلم والعرفة و النتاج الفكري على ولجه الطلق، و هذا ال
م م من نار .1 ةما ألجمه الله يو م القيامة بلجا من كتم عل ”حديث رسول الله صبلى الله عليه و سلم :   و قد لجاءت كلمة1“

بضار نشها.  بمة غي ال مل بنافعة ل ة ة في سياق الطلق فهي تنطبق على العلو م ال العلم نكر
ةرا و أغلب.2 ةنا محصو بنه ليس عي ةكا، و ذلك ل ينطبق على العمل الفكري ل بح أن يكون مملو بدد ما يص بن السل م ح أ

بل عليه ما ورد من بن ما ل يجوز بيعه ل يجوز تملكه) د بنش الملوكة تقع في بيع الغرر (ذاك أ شوط اتفاقيات ال
بنهي عن بيع الغرر في صحيح مسلم (و يدخل فيه مسائل كثي ة غي منحص ة كبيع العدو م و الجهول و ما ل ال

بم ملك البائع عليه) و ما ورد عن الئمة الربعة من فهمهم لهذا.  ميقدر على تسليمه و ما لم يت
بن قرون الخي الولى نشت العلم دون.3 ممحدثة و أ بن العمال الفكرية ليست  لسنا بحالجة لبتداع شء لنش العلم ل

تملكها. 
بشارع فل ضر و ل.4 بما نهى عنه ال مة منهم، وهذا م بمن يحتالجهما هو إضار بالناس لصالح قل حبس العرفة والعلم ع

ضار.
بربح منها دون كتمها. .5 انتفاء مبر الصلحة إذا ولجدت طرق لنش العمال الفكرية و ال
بق في تحريم ما أحله الله ليكون.6 بناش الح بن التمعن في قوانني اللكية الفكرية الختلفة يجدها تتلخص بإعطاء ال إ

ممبهمة الملوكة  ةل له في كسب مادي، و ل علقة لهذه القوانني بتقديم خدمة أو منتج معني، فالاد ة  ”ذلك مدخ “
بدعاء ملكيتها يفتح باب البتاز. غامضة و ا

بمنا مصلحة عمو م البش على نظيتها لدى بتوزيع) ته ملضاد ة لحكر ال و نحن في وقف (كما في العديد من الرخص ا
بن بل، فنعتقد أ بز و لج بثواب من الله ع برالجي لل بذاتية، و ل نغفل عن اهتمامنا بمصلحة صاحب العمل ال بظمي الصلحة ال ممع

ةا ألجمه الله بلجا م من نارالحديث صحيح1 رفع النار بطرق حديث من كتم علم ” رواه أحمد وأبو داود والتمذي وابن مالجه انظر  “
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رخصة "وقف" الع اممةوسائل تعليمية - 

محفوظة و ذلك كما أسلفنا وفق الضوابط أدناه. و نقف هنا عند ممنوحة و ليست  بتوزيع  بطبع و ال ”حقوق ال “ ” “
مسألتني:

ممبتكر الصلي على كل الحوال. فل يجوز لحد أن يأخذ هذا العمل• بق الدبي لصاحب العمل يبقى لل بن الح الولى: أ
ةيا لنفسه.  ةيا أو لجزئ بل بدعيه ك و ينتحله أو أن ي

ةرا عن تحسينه أو• ةبا أو يتقاض ألج بن لصاحب العمل و لغيه الفاد ة الادية من العمل كأن يطلب أتعا بثانية: أ و ال
بق له ادعاء ملكيته للفكر ة أو العمل في صورته العنوية بما ما وراء ذلك فل يح ةرا عن تدريسه و هكذا. أ تطويره أو ألج

بن ةفا ل بق له منع الخرين من إعاد ة نشها و من الستفاد ة منها. و هذا ل يتناقض مع كون العمل موقو و ل يح
. 1الوقوف هو أصل العمل الفكري بصورته العنوية و ليس الوسيط أو الخدمة 

تعريفات
برخصة: تكون التعريفات هنا هي القصود ة عند استخدامها في ال

ةرا العمل): هو أي عمل فكري نافع غي مادي و ل ملموس و يمكن لن يتلقاه عمل نسخ منه.1 العمل الفكري (أو اختصا
بنسخة إليه ، و هو الوقوف.  و نقله إلى آخرين دون أي عبء على من قا م بإيصال ال

بنسخ و.2 لكر أو الجهة الت قامت بتطوير و توفي العمل الفكري (و الت تملك حقوق ال ملبت صاحب العمل: هو الشخص ا
ةكا للهلية الت برسمية إن لز م المر)، و هو الواقف ويجب أن يكون مال ةضا عند الجهات ال لل أو بع بتوزيع ك بنش و ال ال

بنش.  بوله القرار لحظة ال تخ
بشخص أو الجهة الت ترغب بالنتفاع من العمل الفكري، و هو الوقوف عليه. .3 لد م): هو ال النتفع (الستخ
بق.4 برخصة): هي هذا العقد الذي بني يديك وهو عقد بني صاحب العمل والنتفع يح ةرا ال رخصة الستخدا م (أو اختصا

ةرا لتوفر العمل بشكل مفتوح للجميع فإن للمنتفع بمولجبه و ضمن شوطه الستفاد ة و النتفاع من العمل. و نظ
برخصة. فإذا لم يكن قيا م النتفع بالستفاد ة من العمل الفكري يعن بالضور ة إقراره و موافقته على كافة شوط ال

برخصة تسحب منه الحقوق المنوحة بمولجبها و يصبح أي انتفاع بالعمل غي مشوع و ةقا على ال النتفع مواف
برض نفسه للمقاضا ة.  يع

برخصة بنود ال
، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة وقف ةرا بـ  ”رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصا “

بتوثيق الحر أو إنتاج فن على سبيل الثال ل الحص). تتشابه هذه الرخصة في أهدافها مع رخص البمجيات الحر ة وال
بنها تزيد عليها ببعض الجوانب التعلقة بالهدف من وراء النتاج و حدود الستخدا م.  و رخصة النتاج الشتك. ولك

بصد به نوال بن هذا العمل هو وقف لله تعالى و يتق رخصة وقف و كما يقتح السم هي إقرار من صاحب العمل بأ
بر بن رخصة وقف تق بن هذا العمل هو صدقة لجارية لولجه الله تعالى. وبذلك فإ رضاه من خلل انتفاع الناس به، أي أ

بق في الفاد ة من العمل و إعاد ة توزيعه و حت تطويره ضمن ةيا كان لجنسه أو لونه أو عقيدته- الح بأن للمنتفع -أ
الشوط التالية: 

كدمة:• لل - الق  أو
برخصة. دء ل يتجزأ من بنود ال بل ما سبق ذكره في القدمة و التعريفات و مقدمة البنود، هي لجز ك

 

مثل يجوز أخذ ألجر على نقل ثمار أرض موقوفة أو عصها1
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رخصة "وقف" الع اممةوسائل تعليمية - 

لظيوا - أوجه الستخدام:•  ثوان
بم استخدا م عمله فيما يسء بق للمنتفع استخدا م العمل ضمن أي غرض فيه منفعة و صاحب العمل ينصح بأن ل يت يح

بشع السلمي أو ملنتفع لل بتة عن مخالفات ا مل الب بسمحة، و صاحب العمل غي مسؤو للخرين أو يخالف مبادئ السل م ال
الساء ة للخرين في استخدا م العمل. 

كتغطظية:• لثوا - أوجه ال  ثوال
مص أخرى ل تتعارض ميمكنها تغطية العمال النشور ة برخ ةيا، كما  ميمكن لرخصة وقف تغطية العمال الجديد ة كل

مص أخرى، أو تلك العمال الت عفت عنها القوانني مبرخ بملة لعمال  ملك مجزئيات ا ميمكن لوقف تغطية ال ةيا معها، كما  لجوهر
بنها ضار ة.  بظن أ بضار ة أو الت يغلب ال ةقا العمال ال مرخصة وقف إطل متغطي  بدتها، و ل  الحلية بسبب انتهاء م

كزمن:• لعوا - الحد ال  راب
بل استخدا م للعمل بد تاريخ ك ميع بد ة معينة، حيث  مد زمن، فل ينتهي نش العمل برخصة وقف بم ل تخضع رخصة وقف لح

بد ة بنش- فمهما كانت ال بنش و تاريخ لجديد لقبول ال بمثابة تاريخ لجديد لتوقيع هذه التفاقية -أي تاريخ لجديد لل
بد ة من مل بن كل استخدا م للعمل يعيد بدء تلك ا ةما ل محك دة  القصوى للملكية الفكرية ضمن القوانني الحلية فهي ساقط

بصفر.  ال
كتوزيع:• كق ال لسوا - ح  خوام

بم الذي يريد مع بق للمنتفع إعاد ة توزيع العمل بصورته الصلية و دون تعديل و تحت شوط رخصة وقف، بالك يح
بق الدبي لصاحب العمل.  صون ذكر الح

كتعديل:• لسوا - حق ال  سواد
بتعديل عليها بما يناسب احتيالجاته و ضمن بق له ال بنسخة الصدرية للعمل كما و يح بق للمنتفع الحصول على ال يح

بضحة في باقي البنود.  الحدود الو
كدلة:• هلع كنسخة ا كق توزيع ال لعوا - ح  سواب

بدل و طبيعة بدل فقط تحت رخصة وقف العامة و على أن يذكر أصل العمل الع يحق للمنتفع إعاد ة توزيع العمل الع
بنسخة الصلية الت انتجها ممعدلة و ليست هي ال بنسخة  بن هذه ال وبس أ تل ةل ل ةحا بما ل يدع مجا بتعديل و أن يكون واض ال

صاحب العمل الول. 
لنوا - عدم السؤولظية:•  ثوام

بل صاحب العمل أية مسؤولية ل قانونية و ل أخلقية عن حسن أو إساء ة استخدا م العمل أو الضار الباش ة ل يتحم
ةنا و ل مة ل ضم بد م أية ضمان مد يسمح به القانون. و صاحب العمل بهذا ل يق بناتجة عنه إلى أقص ح أو غي الباش ة ال
بدمة له بضمانة الوحيد ة الق ةحا بقدر ة النتج على تحقيق أي غرض. السؤولية الكاملة تقع على عاتق النتفع و ال تصي

هي مصدر العمل. 
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مقدمة المراجعوسائل تعليمية - 

مقدمة المراجع
“قال الله تبارك وتعالى : " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني " وقال تعالى :  إن الظن ل يغن من الحق شيئا "

وقال " إن يتبعون إل الظن وإن هم إل يخرصون "
ينبغي أن يكون لكل كل م مصدر موثوق من خلل اليات الكريمات نفهم أنه 

والصادر الوثوقة هي الفطر ة والحس والعقل والرواية:
) فإما أن تدرك أمرا ما بفطرتك كما أن كل مولود يولد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى كما يشي إلى ذلك هذا البحث1

New لجلة  scientist5 (الرلجع: ج(

وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
حة ، هل ترى فيها حم لهي حب مج ال لت ون مت لة  حم لهي حب لل ال لنه ، كمث لبجسا حم مي لنه ، أو  لبصا حن مي لنه ، أو  لبودا حه مي ل ة ، فأبواه  مد على الفطر حل ميو مد  تل مولو ك

حء . حعا ود حلج
1385 - الصفحة أو الرقم: صحيح البخاري- الصدر: البخاري الراوي: أبو هرير ة الحدث: 

خلصة حكم الحدث: [صحيح] 

) أو أن تدرك أمرا ما بحواسك فتاه أو تسمعه أو تشمه أو تلمسه أو تتذوقه2

) أو أن تدركه بعقلك إما بالستدلل النطقي: بما أن كذا وكذا          إذا كذا مثلما نفعل بالرياضيات 3
أو بالدراك العقلي الباش كما أنك تستحسن أشياء فتقول عنها حسنة وتستقبح أشياء أخرى بالدراك العقلي فقط

دون استدلل منطقي وكما تضع ال م اللح على الطعا م دون ميان ويسمى هذا أحيانا بالحدس.

) أو أن يصل إليك المر رواية عن كتاب أو عن قائل كما نقول اليو م قال رسول الله كذا وكذا فقد وصل إلينا هذا4
الكل م عن طريق الرواية (الرواية تشمل السماع والشافهة الكتابة والنسخ) فعلماء الحديث يروون مثل صحيح البخاري
ويقولون أخذت هذا الكتاب عن فلن عن فلن عن فلن حت يصل إلى الما م البخاري والما م البخاري يقول رويت هذا

الحديث عن فلن عن فلن حت يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى هذه باللجاز ة
ومثل اللجاز ة في كتب الحديث النبوي : اللجاز ة في القرآن تتم بطريقة مشابهة ولكنها أدق حيث ل يروى القرآن
بالعن في حني يسمح برواية الحديث الشيف بالعن مع اختلف اللفظ كما تتمي إلجاز ة القرآن بكث ة الروا ة

والحفاظ في لجميع العالم السلمي والذي يسميه العلماء بالتواتر فالقراءات العش ة للقرآن الكريم كلها صحيحة
متواتر ة

وكتب الفقه والعقيد ة والتاريخ السلمي وغيها مثل ذلك إل أن الهتما م بالرواية فيها أقل ولكن هذا ل يعن أنها غي
صحيحة فالتاريخ السلمي من أدق التواريخ تدوينا فكل مئة سنة تقريبا يتم تأليف كتاب أو أكث في التاريخ ابتداء
من سي ة الرسول عليه الصل ة والسل م حت زمن الكاتب وأظن أن آخرها  التاريخ السلمي لحمود شاكر والذي بلغ

Islam  م تقريبا وهناك لجهود مشكور ة لوقع قصة السل م 1985حت سنة  storyفي هذا الجال3 (الرلجع: ج( 
فجزاهم الله عنا خيا.

)1وقد رلجعت إلى موقع القرآن الكريم لجامعة اللك سعود في القرآن الكريم (الرلجع: ج

)2ورلجعت للموسوعة الحديثية لوقع درر في الحديث الشيف (الرلجع: ج
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مقدمة المراجعوسائل تعليمية - 

ونحن اليو م تنقل لنا وكالت النباء الخبار بالرواية أيضا وبالبث الباش ولعل هذا هو القذف بالغيب من
 من سور ة سبأ والله تعالى أعلى وأعلم53مكان بعيد الذي ذكر في القرآن في الية 

كما أن الرالجع والكتب أيضا لها طريقة في توثيق الرواية إلى صاحب الكتاب أو الرلجع.
وصاحب الكتاب أو الرلجع يرلجع إلى التجارب العلمية الت يجريها بحواسه وعقله وبأسلوب التفكي العلمي وهكذا.

وفي كل هذه الروايات ينبغي مراعا ة مبدأ التثبت والتبني :
وم مت ول حع حف حما  حلى  حع محوا  لب وص مت حف مة  حل حها حج لب ةا  ووم حق مبوا  لصي مت ون  حأ منوا  دي حب حت حف مإ  حب حن لب دق  لس حفا وم  مك حء حلجا ون  لإ منوا  حم حآ حن  لذي دل حها ا تي حأ حيا  “قال الله تعالى : 

حني  (  لم لد لفي6حنا مه  حن دي حز حو حن  حما لولي مم ا مك وي حل لإ حب  دب حح حه  دل دن ال لك حل حو وم  تت لن حع حل لر  وم حول حن ا لم مي  لث حك لفي  وم  مك مع لطي مي وو  حل له  دل حل ال مسو حر وم  مك لفي دن  حأ مموا  حل وع حوا حن  (  )   مدو لش درا مم ال مه حك  لئ حل مأو حن  حيا وص لع ول حوا حق  مسو مف ول حوا حر  وف مك ول مم ا مك وي حل لإ حه  در حك حو وم  مك لب ملو دم  ( 7مق لكي حح دم  للي حع مه  دل حوال ةة  حم وع لن حو له  دل حن ال لم ةل  وض حف  ( 8( 
متوا  دب حث حت حف " “ سور ة الحجرات وفي قراء ة أخرى من قراءات القرآن الكريم " 

)4ويمكنك الرلجوع إلى الفتوى في موقع إسل م ويب لبيان هذه القراء ة  (الرلجع: ج
فيجب التحقيق والتدقيق والتثبت والتبني من أي معلومة بلغتنا بالرواية مثلما يفعل علماء الحديث عندما يقولون هذا

حديث مقبول ( صحيح أو حسن ) وهذا حديث مرفوض ( ضعيف أو موضوع ) وكذلك غيهم من علماء الدين وعلماء
الدنيا .

) هناك مصدر خامس لم يكن مولجودا قبل ذلك للحصول على العلومات وهو الحسابات والحاكا ة الت يجريها5
الحاسب اللي وهي تعتب اليو م مصدر موثوق في كثي من الؤسسات العلمية وإن لم يكن موثوقا بنسبة مائة في

الائة.

) تعريب الصطلحات يرلجع فيه إلى مجمع اللغة العربية وإلى الختصني في هذا الجال وقد اعتمدت هنا على معجم6
2009الصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد لحمد شفيق الخطيب مكتبة لبنان ناشون 

هناك مصادر غي موثوقة فلم نرلجع إليها في هذا البحث وأشهرها موقع الفيسبوك وموقع ويكيبيديا وللسف فقد
أصبحت مثل هذه الصادر وسيلة لنتشار الشاعات والضللت نتيجة لعد م التوثيق  العلمي كما ذكرنا سابقا ولكن

بعض البحاث في ويكيبيديا تكون ملحقة بالرالجع فيمكن الرلجوع إلى مرالجعها والتبني من صحة العلومات والله
تبارك وتعالى أعلى وأعلم

وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن ومن الشيطان والله تبارك وتعالى ورسوله
بريئان منه وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والحمد لله رب العالني.

والباب مفتوح لكل من أراد بيان خطأ ما في الكتاب فجزاه الله خيا فالؤمن مرآ ة أخيه يرى فيها عيوبه من ألجل أن
يصلحها وشكرا لن أهدى إلينا عيوبنا ولجزاه الله خيا مع مراعا ة أن يكون ذلك بالحكمة والوعظة الحسنة قدر

المكان.  قال الما م الزني -وهو تلميذ الما م الشافعي-: قرأت كتاب " الرسالة " - وهو من تأليف الما م الشافعي -
مبك وأكفف -" ححس على الما م الشافعي ثمانني مر ة، فما من مر ة إل وكان يقف على خطأ ،فقال الشافعي:"هيه !- أي 

ةا غي كتابه ". دب صحيح أبى الله تعالى أن يكون كتا
وكان العلماء يقولون: يأبى الله تعالى الكمال إل لكتابه

دي " مبوها إل مس ون حي حب ولم  دلموا هذه الكت حس تع دن النا مت أ حدد قال الما م الشافعي رحمه الله تعالى: " و
وقد شح الما م الشافعي في هذا الكتاب ما يسميه علماء الشيعة بأصول الفقه وهو يشبه مبادئ التفكي العلمي عند
علماء الدنيا ويشح فيه الما م طريقة استنباط الحكا م الشعية وكيفية فهم الشيعة وما يجب على العلماء وغيهم

اتجاه الشيعة السلمية ويهمن هنا أن اذكر ما قاله الما م وشحه عن اختلف عقول البش.
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مقدمة المراجعوسائل تعليمية - 

وسأشح ما فهمته من الما م بأسلوبي التواضع للتسهيل ومن أراد فهم الوضوع من الما م نفسه فليلجع إلى كتاب
):8) أو إلى موقع الكتبة الشاملة (مرلجع: ج1الرسالة (مرلجع: أ

قيل يا إما م : كيف تفهم الجتهاد الجتهدين في الدين وهل يجوز أن يفت الفقيه في أمر ليس فيه قرآن ول سنة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

مه " الية “قال الما م : لقد قال الله تعالى :   حر وط حش وم  مك حه ملجو مو تلوا  حو حف وم  مت مكن حما  مث  وي حح حو ل م   حرا حح ول لد ا لج وس حم ول حر ا وط حش حك  حه ولج حو لبل  حو 144حف
سور ة البقر ة

حن مدو حت وه حي وم  مه لم  وج دن لبال حو مت   حما حل حع حو “ولكن كيف يمكنهم التولجه للقبلة فأرشدهم الله تبارك وتعالى فقال :  

“ )  سور ة النحل16( 

أي أنهم سيستخدمون العلمات كالجبال والنهار وغيها والنجو م حت يصلوا إلى القبلة فلو أنهم الجتهدوا في هذا المر
فإنهم سيستخدمون عقولهم للوصول إلى القبلة وما آتاهم الله تبارك وتعالى من معارف وخبات وهم مختلفون في

حن حس وح حأ حف وم  مك حر دو حص حو ةء  حنا لب حء  حما دس حوال ةرا  حرا حق حض  ور حول مم ا مك حل حل  حع حلج لذي  دل مه ا دل “عقولهم وفي خباتهم قال الله تبارك وتعالى قال :  ال
حني (  لم حل حعا ول تب ا حر مه  دل حك ال حر حبا حت حف وم   مك تب حر مه  دل مم ال مك لل حذ ى لت   حبا لبي دط حن ال لبم مكم  حق حز حر حو وم  مك حر حو “ )  سور ة غافر64مص

ومن ثم يجب على كل واحد منهم استخدا م عقله وخباته في تنفيذ هذا المر الشعي ول ينتظر حت ينل الوحي
باتجاه القبلة فإنه عندها لن يصلي.

ومن التوقع أن يختلف هؤلء الناس فيقول بعضهم القبلة من هاهنا والخرون يقولون بل من هاهنا لتجاهني مختلفني
وذلك لختلف عقولهم وخباتهم رغم أنهم يقصدون قبلة واحد ة وإذا صلى كل منهم حسب الجتهاده فصلته إن شاء

الله مقبولة وكلهم مقبول إن شاء الله لنهم بذلوا ما عليهم 
حنا لسي دن لإن  حنا  وذ لخ حؤا مت حل  حنا  دب حر وت   حب حس حت وك حما ا حها  وي حل حع حو وت  حب حس حك حما  حها  حل حها   حع وس مو دل  لإ ةسا  وف حن مه  دل مف ال لبل حك مي حل  والله تبارك وتعالى يقول:   

دنا حع مف  وع حوا له   لب حنا  حل حة  حق حطا حل  حما  حنا  ول لبم حح مت حل  حو حنا  دب حر حنا   لل وب حق لمن  حن  لذي دل حلى ا حع مه  حت ول حم حح حما  حك ةوصا  لإ حنا  وي حل حع ول  لم وح حت حل  حو حنا  دب حر حنا   وأ حط وخ حأ وو  حأ
حن (  لري لف حكا ول ل م ا وو حق ول حلى ا حع حنا  ومص حفان حنا  حل وو حم حت  حأن حنا   وم حح ور حوا حنا  حل ور  لف وغ “ )  سور ة البقر ة286حوا

وأما إذا كان معهم أناس ل علم عندهم أو كان معهم رلجل أعمى فإنه يتجه إلى من يثق فيهم فيصلي معهم وصلته
وم له وي حل لإ لحي  تنو ةل  حلجا لر دل  لإ حك  لل وب حق لمن  حنا  ول حس ور حأ حما  حو “أيضا مقبولة إن شاء الله لنه بذل ما عليه وقد قال الله تبارك وتعالى:  

حن  (  ممو حل وع حت حل  وم  مت مكن لإن  لر  وك لبذ حل ال وه حأ ملوا  حأ وس وم43حفا مه دل حع حل حو وم  له وي حل لإ حل  لبز من حما  لس  دنا للل لني  حب حب مت لل حر  وك لبذ حك ال وي حل لإ حنا  ول حز حأن حو لر   مب تز حوال لت  حنا لبي حب ول لبا    ( 
حن (  مرو دك حف حت “ )  سور ة النحل44حي

وعلى ضوء هذا الثال يفهم اختلف الفقهاء والجتهدين في الدين وأيضا يفهم من يستفتيهم في الدين ويرلجع إلى من
يثق فيه أكث من غيه.

وهنا أحب أنا أحمد سامي أن أبني نقطة :
هل يفرض بعض الناس على الناس الخرين أن يتجهوا إلى القبلة الت يتولجهون إليها أو يفرضوا عليهم الرأي الفقهي

الذي يرونه أ م يجب أن نتعايش معا ونقبل الختلف بيننا في حب واحتا م وندعو لبعضنا بالهداية والله يعلم في
الحقيقة من يتشدد ومن يتبع الرخص ليسهل على نفسه ومن هو صادق مع الله يريد الحق أيا كان.

حه دل معوا ال لطي حأ حو وم   مك لن وي حب حت  حذا محوا  لل وص حأ حو حه  دل مقوا ال دت حفا لل   مسو در حوال له  دل لل مل  حفا حولن لل ا مق لل   حفا حولن لن ا حع حك  حن ملو حأ وس حي “قال الله تعالى :  
حني  (  لن لم وؤ تم متم  مكن لإن  مه  حل مسو حر ةنا1حو حما لإي وم  مه وت حد حزا مه  مت حيا وم آ له وي حل حع وت  حي لل مت حذا  لإ حو وم  مه مب ملو مق وت  حل للج حو مه  دل حر ال لك مذ حذا  لإ حن  لذي دل حن ا منو لم وؤ مم ول حما ا دن لإ    ( 

حن (  ملو دك حو حت حي وم  له لبب حر ىى  حل حع حن ( 2حو مقو لف مين وم  مه حنا وق حز حر دما  لم حو ح ة  حل دص حن ال ممو لقي مي حن  لذي دل دت3 )   ا حلجا حر حد وم  مه دل لقا   حح حن  منو لم وؤ مم ول مم ا مه حك  لئ حل ى مأو    ( 
دم  (  لري حك دق  وز لر حو د ة  حر لف وغ حم حو وم  له لبب حر حد  سور ة النفال4لعن  ( “

والحمد لله رب العالني
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المراجعوسائل تعليمية - 

المراجع
تنقسم الرالجع هنا إلى ثلثة أقسا م وهي :

  أ )  الكتب والرالجع
ب ) القالت النشور ة

 ج )  الواقع والنش اللكتوني

وأخذت طريقة تقسيم الرالجع والشار ة إليها من كتاب البيئة في النظور السلمي للدكتور إسماعيل عبد
 فجزاهم الله عنا خيا2013الفتاح عبد الكافي طبعة دار العالم العربي القاهر ة 

(أ) الكتب والرالجع
) الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الطلب بن عبد مناف الطلب1أ

 م1940هـ/1358هـ), الرسالة ,الحقق: أحمد شاكر, مكتبه الحلب، مص الطبعة: الولى، 204القرش الكي (التوفى: 

(ب) القالت النشور ة

(ج) الواقع والنش اللكتوني
)1ج

:// . . .http quran ksu edu sa
)2ج

:// . / ?http dorar net hadith skeys
)3ج 

:// .http islamstory com
)4ج

:// . . / / . ?http fatwa islamweb net fatwa index php
= & = & =25028page showfatwa Option FatwaId Id

)5ج
:// . . / / / / 0262407912607040http www sciencedirect com science article pii S

) 6ج 
:// . . /36- - - - - .http www livescience com group warns consumption earth resources html

)7ج
 http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

)8ج
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في الختام أوصيكم
 بالفقراء والمساكين خيرا
ل تستهدفوا النغنياء فقط

فيما تصممونه
 بل صمموا بعض المنتجات الرخيصة

ول يكن تعليمكم للنغنياء فقط
وخديماتكم للنغنياء فقط

وأطعموهم
فإنه ل  يكتمل إيمان

يمن يبيت شبعان وجاره جائع
وساعدوا النغنياء على

إنشاء المساجد
والمشاريع الخيرية

 حتى لو كان يمشروع
جرة يمياه

توضع في الشارع
فيشرب يمنها الفقراء

وجزاكم الله خيرا
والحمد لله رب العالمين
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 بل صمموا بعض المنتجات الرخيصة

ول يكن تعليمكم للنغنياء فقط
وخديماتكم للنغنياء فقط

وأطعموهم
فإنه ل  يكتمل إيمان

يمن يبيت شبعان وجاره جائع
وساعدوا النغنياء على

إنشاء المساجد
والمشاريع الخيرية

 حتى لو كان يمشروع
جرة يمياه

توضع في الشارع
فيشرب يمنها الفقراء

وجزاكم الله خيرا
والحمد لله رب العالمين

https://www.mediafire.com/folder/vqe2gax6ifejn
https://vimeo.com/ahmedsami

	(مقدمة سلسلة رابعة الخضراء)
	جدول المحتويات
	وسائل تعليمية
	وسائل تعليمية
	شارك في سلسلة رابعة الخضراء
	رخصة "وقف" العامّة
	مقدمة
	تعريفات
	بنود الرّخصة

	مقدمة المراجع
	المراجع
	(أ) الكتب والمراجع
	(ب) المقالات المنشورة
	(ج) المواقع والنشر الإلكتروني


