مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم 01 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :من هدي القرآن الكريم .
الوحدة  :وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة اإلسالمية .
الكفاءة المستهدفة  :القدرة على التمييز بين وسائل القرآن في تثبيت
العقيدة .
الوضعية

مفردات
الوحدة

المناقشة

ما هي مميزات
القرآن المكي

وضعية
االنطالق
النص
المؤطر
شرح
الكلمات

العقيدة
اإلسالمية

أهمية
العقيدة

وضعية
البناء
التعلمي

وسائل
القرآن في
تثبيت
العقيدة
إثارة
الوجدان
إثارة العقل

قراءة اآليات

الكفاءة المرحلية :القدرة على التالوة الصحيحة للقرآن وفق أحكام
الترتيل وتوظيف المنهجية الصحيحة في التفسير الموضوعي له.
مصادر تعلم الوحدة  :تفسير ابن كثير ،تفسير السعدي ،أقراص .
متطلبات الوحدة  :ذكر أمثلة عن مظاهر كونية  ،وأدلة شرعية .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  02 :ساعة
البناء التعلمي للوحدة

....قصر اآليات  ،التركيز على تصحيح العقيدة وتثبيتها في نفوس
الصحابة ...
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الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان
الدرس
القراءة
الصحيحة
لآليات

 ،78سورة آل عمران من
تذليل
ما هي المفردات * صنوان :نخالت يجمعها أصل واحد * رواسي  :جبال ثابتة مثبتة لألرض
* تميد  :تميل * يعقلون  :لهم عقول يعملونها * يسأم  :يمل * قنوط  :يئوس المفردات
الصعبة ؟
* الغيظ  :الغضب * يجير  :يحمي * تفيضون فيه  :تشرعون فيه وتندفعون الصعبة
فيه طعنا وتكذيبا * أنى تسحرون  :كيف تخدعون * يعزب  :يغيب ويخفى
تعريف العقيدة
معرفة
ما هو مفهوم 1ـ العقيدة في اللغة  :من العقد وهو الربط واإلبرام ومنه اليقين والجزم .
معنى
العقيدة ؟ وهل 2ـ العقيدة في االصطالح :هي اإليمان الجازم والحكم القاطع الذي ال
العقيدة
إجماع السلف يتطرق إليه شك والعقيدة اإلسالمية  :هي اإليمان الجازم باهلل ومالئكته
اإلسالمية
وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر  ،وبكل ما أخبر به هللا في
من العقيدة ؟
كتابه أو على لسان رسوله  ،وما أجمع عليه السلف والخلف .
أهمية العقيدة
لماذا تفشى
البد لكل بنا ٍء ماديا كان أو معنويا من أساس يقوم عليه ،والدين اإلسالمي بناء
االنتحار في
متكامل يشمل جميع حياة المسلم منذ والدته وحتى مماته ثم ما يصير إليه بعد
دول الكفر؟
موته  ،وهذا البناء الضخم يقوم على أساس متين هو  :العقيدة اإلسالمية التي
لماذا العلماء
أخشى هلل من تتخذ من وحدانية الخالق منطلقا لها  ،وتتجلى أهمية العقيدة في :
عامة الناس؟ * أن العقيدة تجيب عن كثير من التساؤالت والشكوك التي تختلج قلوب
وعقول البشر  ،منشؤنا منتهانا سر وجودنا  ،والفرد بال عقيدة صحيحة يكون
هل تتوافق
فريسة لألوهام والشكوك التي ربما تتراكم عليه فتحجب عنه الرؤية الصحيحة
العقيدة مع
إدراك
الفطرة وما أثر لدروب الحياة السعيدة حتى تضيق عليه حياته  ،والمجتمع الذي ال تسوده
أهمية
عقيدة صحيحة هو مجتمع بهيمي يفقد كل مقومات الحياة السعيدة .
ذلك على
* أن إخالص الدين هلل ال يتم إال بكمال المحبة هلل  ،والمحبة ال تكتمل إال بتمام العقيدة
اإلنسان؟
المعرفة  ،والعقيدة اإلسالمية تقدم لإلنسان كل ما يجب معرفته عن هللا .
هل يستشعر
* أن اإلنسان بحسب فطرته يميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيها القوة
المؤمن في
الخارقة والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله وهذا االعتقاد
عمله مراقبة
رب العمل أم يتوافق مع ما جاءت به العقيدة اإلسالمية ،مما يحقق له الميل الفطري للتدين .
مراقبة هللا وما * أن العقيدة تدفع صاحبها إلى العمل الجاد النافع ؛ ألنه يعلم أنه مأمور بذلك
أثر ذلك على دينا وأنه مثاب على كل ما يقوم به .
* أن العقيدة تحقق لإلنسان الحرية وتبعد عنه الخوف والذل إال من هللا .
أدائه؟
هل يروض
وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة
المسلم ويستعبد
القدرة
و لماذا ؟
على
ـ1ـ إثارة الوجدان  :يرى اإلنسان في محيطه ظواهر وآيات كونية هائلة تدل
التمييز
على قدرة خالقها وعلمه وحكمته  ،إال أن تكرر هذه المشاهد يكسب اإلنسان
كيف حارب
القرآن الغفلة؟ تعودا وتبلدا وغفلة  ،فينبهه القرآن بطريقة فذة توقظ فطرته  ،وتزيل الغشاوة بين وسائل
القرآن في
عنه ويفيق بها من غفلته حتى يتوب ويرجع إلى ربه .
تثبيت
ـ2ـ إثارة العقل  :يطرح القرآن أمام اإلنسان دقائق وظواهر تستثير عقله
ما هو دور
العقيدة
العقل ؟ وكيف فيبدأ في التفكير والتمعن حتى يدرك أن لهذا الكون ربا واحدا يستحيل أن
استثاره القرآن؟ يشاركه أحد في خلقه وملكه وتدبيره .

التذكير
بقدرة هللا
ومراقبته

رسم
الصور
المحببة
للمؤمنين
رسم صور
الكافرين
المنفرة

وضعية
ختامية

بماذا يذكر هللا ـ3ـ التذكير بقدرة هللا ومراقبته  :إن اإلنسان إذا علم أن هللا يعلم ويرى كل ما
من غرته قوته يصدر عنه سره وجهره  ،وأنه تعالى قادر على أن يهلك األرض ومن فيها ،
وسلطانه ومن وأنه محاسبه على كل صغيرة وكبيرة  ،استشعر مراقبة هللا له  ،فراقب
يعجز الخلق عن خطراته وكلماته وخطواته .
محاسبته ؟
ـ4ـ رسم الصور المحببة للمؤمنين  :إن ما أعده هللا للمؤمنين في الجنة من
نعيم يجعل القلوب تتطاير وتهفو ألن تتصف بصفاتهم حتى تنال جزائهم
ويهون على النفوس مشقة العبادة ويشجعها على المبادرة واإلسراع لعمل
الخير.

كيف حبب
القرآن اإلسالم
للمسلمين؟
وكيف دعا غير
المسلمين
لإلسالم؟
كيف نفر القرآن ـ5ـ رسم صور الكافرين المنفرة  :إن العلم بصفات الكافرين وعقابهم
المسلمين من العاجل واآلجل ينفر منهم  ،ويحذرنا من سلوك منهجهم .
تنعم الكافرين؟

مناقشة
االنحرافات

هل حاور
القرآن الكفار؟
هل حاورهم
بالدليل العقلي أم
الشرعي؟

ـ6ـ مناقشة االنحرافات  :التي يقع فيها اإلنسان لعناده أو جهله وذلك بالدليل
الوجداني و العقلي والحسي ؛ لدحض مزاعم الكافرين والرد على شبههم .

األحكام
والفوائد
المستخلصة

ماذا تستفيد مما
درست؟

* القرآن الكريم يدعوا إلى التدبر في آيات هللا في الكون .
* تذكير هللا لإلنسان بأنه معه يراه وسيحاسبه يوم القيامة على أعماله .
* على المسلم أن يصحح سلوكه ويستقيم على نهج العقيدة اإلسالمية.
التقويم  :في القرآن آيات كثيرة جاءت لتثبيت العقيدة في النفس البشرية ،
أذكر آيتين عن كل وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة واشرحهما.

القدرة
على
التمييز
بين وسائل
القرآن في
تثبيت
العقيدة

توظيف
المكتسبات
المعرفية
والتعبير
عنها

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم . 02:
المادة  :علوم إسالمية .
الملف :من هدي القرآن الكريم .
الوحدة  :موقف القرآن الكريم من العقل .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة منزلة العقل في القرآن .
عالقة الوحدة بما سبقها  :وسائل القرآن في تثبيت العقيدة .
الوضعية

مفردات
الوحدة

وضعية
االنطالق

النص
المؤطر
شرح
األلفاظ
الصعبة

تكريم هللا
لإلنسان
بالعقل

وضعية
البناء
التعلمي

حث القرآن
على
استعمال
العقل

المناقشة

الكفاءة المرحلية  :القدرة على التالوة الصحيحة للقرآن وفق احكام
الترتيل وتوظيف المنهجية الصحيحة في التفسير الموضوعي له .
مصادر تعلم الوحدة  :تفسير ابن كثير ،تفسير السعدي ،أقراص .
متطلبات الوحدة  :ضرب أمثلة من الكتاب والسنة وواقع الناس .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  01 :ساعة .
البناء التعلمي للوحدة

الكفاءة
المستهدفة

ما هي
مراجعة واستثمار المكتسبات
وسائل القرآن في تثبيت العقيدة إثارة العقل ...إثارة الوجدان ..
القبلية الستنتاج عنوان الدرس
القراءة
قراءة النصوص سورة اإلسراء  :اآلية  ، 70النساء  ، 82 /البقرة  ،170 /محمد ، 24 /
الصحيحة
القرآنية
العنكبوت  ، 43 /البقرة  ، 164 /البقرة  / 260 /يونس  ، 69 /الكهف . 15 /
لآليات
ما هي المفردات * ألفينا  :وجدنا * يتدبرون  :النظر في أدبار األمور وعواقبها
على
سيرا
* أقفالها  :مغاليقها التي ال تفتح * صرهن  :قطعهن * سعيا :
تذليل
الصعبة ؟
األقدام * تجلى  :ظهر * بث  :نشر * المسخر  :المذلل
الصعوبات
ما هو العقل وما * فخر صعقا  :سقط مغشيا عليه .
الفرق بينه وبين
ـ1ـ مفهوم العقل  :لغة  :الحبس والمنع  ،وسمي كذلك ألنه يمنع صاحبه عن
البصر؟
التورط في المهالك  ،واصطالحا  :هو أداة غريزية في اإلنسان يدرك بها
حقائق األمور ،ويميز بها بين النافع والضار "الطاقة اإلدراكية في اإلنسان".
فيما تتجلى
ـ2ـ تكريم هللا لإلنسان بالعقل  :تتجلى عناية اإلسالم بالعقل من خالل :
عناية القرآن
 اإلكثار من ذكر اسمه  :فقد ذكر العقل باسمه وأفعاله في القرآن زهاء 50بالعقل؟
ما حكم االعتماد مرة  ،واآليات التي تتحدث على العقل ولوازمه تقترب من ألف آية .
 النهي عن االستدالل باالعتماد على مجرد الظن .على الضن
 النهي عن إتباع الهوى .والهوى؟
إلى ما ترجع  -اإلشادة بأولي األلباب والنهى  ،واالستخفاف والتشنيع بمن قلد اآلباء واتبع
أهمية العقل؟ الهوى .
القدرة على
وترجع أهمية العقل إلى :
إبراز أهمية
واإلدراك
الفهم
أداة
فهو
:
المخلوقات
باقي
عن
من أين استمد أ ـ بالعقل ميز اإلنسان
العقل
والتمييز بين النفع والضر  ،ومصدر شرف اإلنسان وفضله  ،به يصرف
وعناية
اإلنسان
الصحيح
شؤون حياته وفق نواميس وسنن الكون اإللهية  ،فهو وسيلة الفكر
اإلسالم به
اختراعاته
والعلم النافع الذي يقود اإلنسان إلى اإليمان والتوحيد.
واكتشافاته ؟
كيف استطاع ب  -أداة االجتهاد والتجديد في الدين والحياة  :إن النصوص الشرعية
الفقهاء مواكبة متناهية والوقائع والحوادث غير متناهية  ،وال يحيط المتناهي بغير المتناهي
المستجدات رغم فكان البد من استعمال العقل وذلك باستقراء النصوص وتتبعها للخروج
انقطاع الوحي؟ بقواعد وأصول كلية تطبق على الحوادث والمستجدات  ،فالعقل إذن هو أداة
ما الشيء الذي وصل الدين بالواقع وتطبيق مبدأ االستمرارية في اإلسالم .
ج ـ العقل مناط التكليف  :بالعقل صار اإلنسان أهال لتلقي خطاب هللا سواء
أهل اإلنسان
كان طلبا أو تخييرا أو وضعا  ،ألن خطاب هللا لنا تكليف  ،ومن ال عقل له ال
لتلقي خطاب
تكليف عليه  ،كالصبي والمجنون .
هللا؟
ـ3ـ حث القرآن على استعمال العقل :أمر القرآن باستعمال العقل والتحرر
من الخرافة والجهل والتقليد  ،ولم يأمرنا هللا عزوجل أن نؤمن بشيء من
هل يجب على دون بصيرة وتدبر  ،بدليل قصتي سيدينا إبراهيم وموسى عليهما السالم ،
إدراك مدى
ويحفظ
فإبراهيم طلب الدليل المادي للخلق ليزداد إيمانا ؛ ألن العقل يصون
حث القرآن
اإلنسان أن
عقولهم
يعملون
ال
أنهم
قومه
صفة
كانت
بينما
،
عليه
خطرا
وليس
اإليمان
على
يتفكر ويتدبر في
الشيء قبل قوله حتى في لحظة الحقيقة الكبرى وهم يرون أصنامهم ال تبصر وال تسمع ...
استعمال
كما أن موسى عليه السالم طلب رؤية ربه  ،فأجيب  :بأن الطلب ال يوافق
العقل
أو فعله ؟
العقل ؛ الستحالة ذلك نظرا لهشاشة البنية البيولوجية لإلنسان .
وبموازاة ذلك نبه القرآن إلى منزلقات العقل وآفاته  ،فشدد على ذم التقليد
األعمى وإتباع اآلباء واألجداد من دون تمحيص وغربلة .

حدود
استعمال
العقل

وجوب
المحافظة
على العقل

وضعية
ختامية

األحكام
والفوائد
المستخلصة

هل العقل أداة ـ4ـ حدود استعمال العقل  :إن عقل اإلنسان محدود كحواسه  ،والعقل من
مطلقة للمعرفة؟ نفسه وبمنطقه يعرف حدوده  ،كالغيبيات فهي خارج إدراك العقل  ،وكذا
الحكمة من أوامر هللا فهي فوق إدراك العقل  ،إال ما يكشفه هللا لنا  ،فالعقل
هل بإمكان
أداة محدودة للمعرفة ؛ ألنه يجب أن يرى شيئا ماديا حتى يحكم عليه  ،فيجب
العقل إدراك
أن يرى أثرا حتى يصل به إلى المؤثر  ،وكل شيء عجز العقل عن إدراكه
الغيبيات؟
ما العالقة بين أخبر الوحي به.
فاإلسالم لم يلغي دور العقل بالكلية  ،ولم يجعل العقل يتحكم بكل شيء  ،بل
العقل والنقل؟
جعل العقل يتكامل مع الوحي  ،فالوحي هو  :األصل  ،والعقل لفهمه والتأكد
من صحته .
كيف حافظ
ـ5ـ وجوب المحافظة على العقل  :إن حفظ العقل أحد الكليات الخمس التي
اإلسالم على
جاء االسالم من أجل حفظها وقد اعتنى اإلسالم بحفظه من جهة الوجود
العقل؟
هل طلب العلم والعدم فأوجب لحفظه وإيجاده كل شيء يحافظ على العقل ويقيم أركانه من
علم نافع وتدبر وتأمل يمكن المؤمن من تحقيق وضيفته وهي خالفة هللا في
واجب أو
األرض بعبادته وعمارة أرضه .
مستحب؟
ومن جهة العدم  :حرم كل ما يفسده أو يدخل الخلل إليه  ،سواء كان ماديا
لماذا حرم
اإلنسان الخمر؟ كتعاطي المسكرات بأنواعها أو معنويا كاألفكار الهدامة والمناهج المنحرفة
وهل المسكرات المضللة الناتجة عن :
 الجهل بأصول التشريع أو اإلعراض عن األخذ بها أو أحدها  :كالكتابمادية فقط؟
والسنة واإلجماع والقياس  ...وغيرها .
ما هو سبب
انتشار العقائد  -الجهل بمناهج التعامل مع أصول التشريع  :كالجهل بطرق وأساليب
الضالة واألفكار االجتهاد واالستنباط والترجيح .
المنحرفة لدى
وقد حارب اإلسالم جميع صور االنحراف الفكري والتطرف ؛ لخطورتها
المسلمين؟
وكيف حارب وشدة تأثر وتمسك أصحابها بها  ،لهذا كانت العناية بتقويم الفكر وتصحيح
اإلسالم ذلك؟ االعتقاد هي أول نقطة في أي برنامج من برامج اإلصالح التي جاء بها
األنبياء .

ماذا تستفيد مما
درست؟

* بالعقل كرم هللا اإلنسان وميزه عن باقي المخلوقات.
* العقل البشري وسيلة إلدراك الوحي اإللهي .
* العقل وسيلة االجتهاد والتجديد ووصل الدين بالواقع .
* العقل مناط التكليف وسببه .
التقويم  :لقد استطاع اإلسالم أن يجنب العقل البشري دراسة مجاالت وعوالم
كثيرة وذلك بتحريم التطرق إليها والخوض فيها  ،حدد بعض هذه المجاالت
؟ مع بيان سبب تحريم الخوض فيها ؟ والحكمة منه ؟ .

التعرف
على حدود
استعمال
العقل

التعرف
على
الوسائل
التي شرعها
اإلسالم
للحفاظ على
العقل

توظيف
المكتسبات
المعرفية
والتعبير
عنها

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم 03 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :من هدي القرآن الكريم .
الوحدة  :الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة األسس العامة لعناية اإلسالم بالصحة
النفسية والجسمية .
الوضعية

مفردات
الوحدة

وضعية
االنطالق
النص
المؤطر
شرح
الكلمات

الصحة
النفسية

مفهومها
وضعية
البناء
التعلمي

كيف يحقق
اإلسالم
الصحة
النفسية ؟
بالفهم
الصحيح
للوجود
والمصير
تقوية الصلة
باهلل

التزكية
واألخالق

المناقشة

الكفاءة المرحلية :القدرة على التالوة الصحيحة للقرآن وفق أحكام
الترتيل وتوظيف المنهجية الصحيحة في التفسير الموضوعي له.
مصادر تعلم الوحدة  :تفسير ابن كثير ،تفسير السعدي ،أقراص .
متطلبات الوحدة  :ذكر أمثلة عن مظاهر اعتناء القرآن بالصحة النفسية
والجسمية .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب  .زمن الوحدة  02 :ساعة .
البناء التعلمي للوحدة

لماذا حرم هللا
حفظا للعقل والمال .
المسكرات والمخدرات
وهل للمسكرات ضررا نعم  :للمسكرات والمخدرات آثار سلبية على النفس والجسد  ،وقد
أثبت العلم الحديث ذلك .
على النفس والجسد ؟
قراءة
سورة الرعد :اآلية  ، 28يونس :اآلية  ، 57المؤمنون اآلية  ، 7/5اإلسراء :اآلية ،82
اآليات
سورة النور :اآلية  ، 30البقرة :اآلية  ، 222النحل :اآلية  ، 115المائدة  :اآلية . 90
* تطمئن  :تسكن وتستأنس * لفروجهم حافظون  :ال يزنون * يغضوا  :يكفوا
ما هي
المفردات ويصرفوا* ما ملكت أيمانهم  :الجواري واإلماء * العادون  :المتجاوزون لحدود
الصعبة ؟ هللا * أزكى  :أطهر * اضطر  :دعته الضرورة لتناول الحرام * باغ  :طالب
للذة أو شهوة * عاد  :متجاوز للحد الذي يحتاج إليه* أهل لغير هللا  :ذبح لغير
هللا كالذي يذبح لألصنام أو األضرحة .
ما هو
مفهوم الصحة النفسية
مفهوم
1ـ الصحة  :حالة مثالية من التمتع بالراحة والعافية  ،وال يتحقق ذلك إال بتوافر
الصحة
النفسية ؟ صحة جسدية وروحية وبيئية .
2ـ النفس  :النفس تطلق على ثالث معان  :الروح  ،أو حقيقة الشيء وذاته ،
وما هي
أنواع النفس أو الجسد  ،وأهم معنى في النفس هو الروح ،وهي :شيء في داخل اإلنسان
في القرآن؟ يشمل كل الصفات والخصائص التي تكونت منها ماهيته  ،دون النظر إلى
هل يعد خلو الهيكل الجسدي الذي هو وعاء لها  ،واألنفس ثالثة  :نفس مطمئنة سكنت
اإلنسان من واستأنست بحب ربها  ،فال هم لها إال إرضاؤه  ،ونفس لوامة مترددة غير
األمراض ثابتة على حال تلوم صاحبها عند خروجه عن دائرة الصواب  ،ونفس أمارة
بالسوء ال تعرف معروفا وال تنكر منكرا .
النفسية
 -3الصحة النفسية  :هي الحالة التي يكون فيها اإلنسان طبيعيا سويا في
صحة
سلوكه ؛ نتيجة توازنه الداخلي  ،فال يصدر عنه شذوذ في القول أو الفعل أو
نفسية؟
التفكير أي خاليا من األمراض النفسية كالقلق واإلحباط والوسوسة . ....
كيف يحقق اإلسالم الصحة النفسية
كيف حقق
حقق اإلسالم الصحة النفسية ألفراده بتنمية صفات أساسية منها :
القرآن
ـ1ـ الفهم الصحيح للوجود والمصير  :إن اإلنسان إذا علم سر وجوده ( عبادة هللا
الصحة
و إعمار أرضه )  ،أزيح عن تفكيره كثير من التساؤالت التي تشغل تفكيره
النفسية؟
وتنغص حياته  ،واستشعر تكريم هللا له بأن جعله مؤمنا موحدا  ،واستعظم دوره
هل تأثر
هموم الدنيا في الحياة  ،وشعر بالفخر واالعتزاز النتسابه لهذا الدين ودخوله في زمرة
على سلوك الموحدين  ،تحت سند ورعاية رب العالمين  ،فإن علم مصيره  ،استعد للقاء ربه
ولم يشغل تفكيره إال العمل لذلك اليوم  ،مما يهون عليه مصائب وهموم الدنيا .
المسلم
ـ2ـ تقوية الصلة باهلل  :وذلك بتصحيح العقيدة وربط العبد بربه من خالل
ولماذا؟
إلى من يلجأ االجتهاد في العبادة والذكر والصالة وقراءة القرآن وحضور مجالس الذكر
واالستعانة باهلل والتوكل عليه  ،وتسليم األمر إليه والرضا بقضائه وقدره ،
المسلم إذا
فقد الراحة حتى يستأنس العبد بربه ويبتعد عن القلق والخوف واالضطراب والصراع
َّ ِ
آمنوا َوتَط َْمئِ ُّن ق لوب ه ْم بِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه أَال بِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه تَط َْمئِ ُّن
النفسية؟
ين َ
النفسي  ،قال تعالى ﴿ :الذ َ
كيف يعمل الْقلوب ﴾ (الرعد. )28:
المسلم
الخلق؟ وما ـ3ـ التزكية واألخالق  :إن أفضل شيء في هذه الحياة أن تحب الناس و يحبونك
تألفهم ويألفونك  ،لهذا يعتني المسلم بتزكية نفسه وتطهيرها من أمراض البخل و
أثر ذلك
على صحته والغل والحسد والشك  ،فيحملها على مكارم األخالق ومحاسن العادات كالتسامح
و التعاون و العفو وكظم الغيظ و المحبة و التآلف  ...مما يجعله مرتاح البال
النفسية؟
مطمئن النفس و يرتاح الناس إليه في معامالتهم  ،وفقدان ذلك يجعل اإلنسان

الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان
الدرس
القراءة
الصحيحة
لآليات
تذليل
المفردات
الصعبة

معرفة
معنى
الصحة
النفسية

إدراك
كيفية
تحقيق
اإلسالم
للصحة
النفسية

الصحة
الجسمية
مفهومها

مظاهر
العناية بها
اإلعفاء
من بعض
الفرائض

تطبيق أسس
الرعاية
الصحية
الوقاية من
األمراض

العالج
التأهيل
تنمية القوة
بمفهومها
الحديث

وضعية
ختامية

األحكام
والفوائد
المستخلصة

ما هو
مفهوم
الصحة
الجسمية؟
وهل يعد
خلو الجسد
من
األمراض
صحة
جسمية؟
لماذا أباح
الشرع
للمسافر
والمرض
الفطر في
رمضان؟

السيِّئَة ا ْدفَ ْع
سنَة َوال َّ
يعيش في تعاسة و عذاب نفسي  ،قال تعالى َ ﴿ :وال تَ ْستَ ِوي ال َ
ْح َ
ِ
ِ ِ
يم ﴾ (فصلت ، )34:وقال
سن فَِإ َذا الَّ ِذي بَ ْي نَ َ
بِالَّتِي ه َي أ ْ
ك َوبَ ْي نَه َع َد َاوةٌ َكأَنَّه َول ٌّي َحم ٌ
َح َ
ظ الْ َقل ِ
ْب النْ َفضُّوا ِم ْن
ت فَظّاً غَلِي َ
ت لَه ْم َول َْو كنْ َ
مخاطبا نبيه ﴿ فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِم ْن اللَّ ِه لِنْ َ
استَ غْ ِف ْر لَه ْم َو َشا ِوْره ْم فِي األ َْم ِر ﴾ (آل عمران)159:
َح ْولِ َ
ك فَا ْعف َعنْ ه ْم َو ْ
مفهوم الصحة الجسمية
* الصحة الجسمية  :هي خلو اإلنسان من األمراض واألوبئة التي قد تصيب
بدنه أو جزءا منه  ،مع تمتعه بالنشاط والحيوية  ،وقد عد اإلسالم االعتداء على
ِ
ك َكتَْب نَا َعلَى بَنِي
َج ِل ذَلِ َ
اإلنسان اعتداء على المجتمع ككل ؛ يقول عز وجل  ﴿:م ْن أ ْ
س أَو فَس ٍ
ِ ِ
ِ
اد فِي األ َْر ِ
َّاس َج ِميعاً َوَم ْن
ض فَ َكأَنَّ َما قَ تَ َل الن َ
يل أَنَّه َم ْن قَ تَ َل نَ ْفساً بغَيْ ِر نَ ْف ٍ ْ َ
إ ْس َرائ َ
َّاس َج ِميعاً ﴾ [املائدة ، ]32 :كما حرص على بناء الفرد
َحيَ َ
اها فَ َكأَنَّ َما أ ْ
أْ
َحيَا الن َ
ووقايته من كل ما يضعفه ويشينه  ،وشرع القصاص على كل من سولت له
ِ ِ َّ
س بِالنَّ ْف ِ
س َوال َْع ْي َن بِال َْع ْي ِن
نفسه االعتداء عليه ،قال تعالىَ ﴿ :وَكتَ ْب نَا َعلَ ْيه ْم ف َيها أَن النَّ ْف َ
الس ِّن والْجر ِ
واأل َ ِ ِ
َنف واألذ َن بِاألذ ِن و ِّ ِ
اص ﴾ [املائدة . ]44 :
ص ٌ
وح ق َ
َ
الس َّن ب ِّ َ
َ
َنف باأل َ
َ
مظاهر عناية القرآن الكريم بالصحة النفسية
ـ1ـ اإلعفاء من بعض الفرائض أو تخفيفها  :اهتم اإلسالم بعدم تعريض صحة
األجسام إلى ما يضعفها فقد أسقط في ظروف خاصة الفرائض أو خففها ،فأباح
للمسافر والمريض اإلفطار في رمضان ،قال تعالى ﴿:فَ َم ْن َش ِه َد ِمنْك ْم َّ
الش ْه َر
فَلْيَص ْمه َوَم ْن َكا َن َم ِريضاً أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام أ َخ َر ي ِريد اللَّه بِك ْم الْي ْس َر َوال ي ِريد بِك ْم

الْع ْس َر﴾ [البقرة  ، ]185 :و أباح اإلفطار للمرأة الحامل والمرضع التي تخشى
على صحتها أو على صحة جنينها أو طفلها ،كما أباح التيمم للمريض أو العاجز
ما الحكمة عن استعمال الماء ،ونهى عن كل ما من شأنه إتعاب الجسم أو إنهاكه ،قال تعالى
سك ْم إِ َّن اللَّهَ َكا َن بِك ْم َرِحيماً ﴾[النساء ]29:وقال أيضا ﴿ َوال ت لْقوا
من تشريع ﴿ َوال تَ ْقت لوا أَنف َ
الغسل
بِأَيْ ِديك ْم إِلَى الت َّْهل َك ِة ﴾[البقرة.]194:
والوضوء
2ــ دعوة اإلسالم إلى تطبيق أسس الرعاية الصحية :وهي وقاية،عالج ،تأهيل :
في
العبادات؟ * الوقاية من األمراض  :من باب وقاية الجسم من األمراض فقد شرع اإلسالم
ما الحكمة مجموعة من األحكام منها :
من تحريم  -تشريع الغسل والوضوء للعبادة حفاظا على طهارته ووقاية له من األمراض .
 تحريم المتعة غير الشرعية في المأكل والمشرب والمنكح والملبس ؛ كتحريمهالخبائث
واإلسراف للزنا ؛ ألنه يسبب أمراضا معدية تفتك بالجسم  ،وتحريمه للميتة والدم والخمر
ولحم الخنزير ...وغيرها ؛ ألنها تضر بالصحة.
في
المباحات؟  -نهى اإلسالم عن اإلسراف في المباحات كالطعام والشراب والملذات المختلفة.
هل التداوي * العالج  :أوجب القرآن على اإلنسان المحافظة على نفسه حتى ال تكون
عرضة للمهالك  ،قال تعالى ﴿ َوال ت لْقوا بِأَيْ ِديك ْم إِلَى الت َّْهل َك ِة﴾[البقرة، ]194:
واجب
ولماذا؟
وقال صلى هللا عليه وسلم " تداووا فإن هللا تعالى لم يضع داء إال وضع له دواء"
يقاتل
هل
رواه أبوا داود .
الجرحى؟ * التأهيل  :حيث يهدف اإلسالم إلى منع العجز بعد المرض  ،بممارسة بعض
ولماذا؟
األلعاب و الرياضات المفيدة قصد تنشيط العضو المصاب ؛ ليعود إلى حالته
العادية من النشاط كحاالت الكسور مثال و المرور بفترات من النقاهة.
كيف أرشد ـ3ـ تنمية القوة بمفهومها الحديث  :فقد أرشد اإلسالم إلى تنمية قوة الجسم
اإلسالم إلى بممارسة مختلف أنواع الرياضات وألعاب القوى التي يعرفها كل عصر قال
تنمية القوة؟ النبي صلى هللا عليه وسلم ":علموا أوالدكم الرماية والسباحة و ركوب الخيل"
(رواه البيهقي).
* اعتناء القرآن بالصحة النفسية والجسمية لإلنسان .
* اعتناء القرآن بالصحة من باب الوقاية والعالج والتأهيل .
ماذا تستفيد * اعتناء القرآن بالصحة الجسمية من خالل تنمية القوة وتوفير الصحة واإلعفاء
مما درست؟ من بعض الفروض * األنفس ثالثة مطمئنة ولوامة وأمارة بالسوء.
* الصحة نعمة إلهية يجب المحافظة عليها .
التقويم  :للعبادات أثرها في عالج حاالت التوتر واالكتئاب  ،أكتب فقرة توضح
فيها ذلك .

معرفة
معنى
الصحة
الجسمية

إدراك
كيفية
تحقيق
اإلسالم
للصحة
الجسمية

توظيف
المكتسبات
المعرفية
والتعبير
عنها

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم . 04 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :من هدي القرآن الكريم .
الوحدة  :القيم في القرآن الكريم .
الكفاءة المستهدفة  :استخالص القيم من القرآن والعمل بها في الحياة.
عالقة الوحدة بما سبقها  :الصحة النفسية والجسمية .
الوضعية

مفردات
الوحدة

المناقشة

الكفاءة المرحلية  :القدرة على التالوة الصحيحة للقرآن وفق أحكام
الترتيل وتوظيف المنهجية الصحيحة في التفسير الموضوعي له .
مصادر تعلم الوحدة  :تفسير ابن كثير ،تفسير السعدي ،مختصر منهاج
القاصدين  ،البن قدامة المقدسي  ،شرح رياض الصالحين .
متطلبات الوحدة  :مقارنة بين العالج القرآني والطب الحديث .
زمن الوحدة  2 :ساعة.
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
البناء التعلمي للوحدة

كيف كان خلق النبي صلى هللا
عليه وسلم ؟
فما هي األخالق والقيم التي
جاء بجميع القيم واألخالق الفردية واألسرية ......
جاء بها القرآن ؟
القراءة
سورة آل عمران  :اآلية  ، 134التوبة  :اآلية  ، 119البقرة  :اآلية ، 155
الصحيحة
قراءة
فصلت  :اآلية  ، 34النساء  :اآلية  ، 36الحجرات  :اآلية  ، 13النساء  :اآلية ، 59
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*القيم الفردية :
التي أشارت
ـ1ـ الصدق  :وهو قول الحق ومطابقة الكالم للواقع  ،والصدق مقدمة األخالق
إليها
الفاضلة  ،قال عليه الصالة والسالم " إن الصدق يهدي إلى البر  "...متفق عليه .
اآليات؟
وهو مطلوب في األقوال واألفعال مع هللا ومع النفس ومع الناس  ،قال تعالى :
ما هو
ِ
ِ
ِ
مفهوم
َّ
ين ﴾ [التوبة ]119:؛ ألن الصدق
آمنوا اتَّ قوا اللَّهَ َوكونوا َم َع َّ
ين َ
الصادق َ
﴿ يَا أَيُّ َها الذ َ
الصدق؟
ال اللَّه ه َذا ي وم ين َفع َّ ِ ِ
ين
وهل يكون منجاة وسبب للسعادة في الدارين قال تعالى  ﴿ :قَ َ
َ َْ َ
الصادق َ
ِ
َنهار َخالِ ِدين فِ َيها أَبداً ر ِ
الصدق في ِ
ض َي اللَّه َع ْن ه ْم َوَرضوا َع ْنه
ص ْدق ه ْم لَه ْم َجنَّ ٌ
ات تَ ْج ِري م ْن تَ ْحتِ َها األ َ
َ َ
َ
القول فقط؟
ك الْ َف ْوز ال َْع ِظيم ﴾ [المائدة. ]119:
َذلِ َ
ـ2ـ الصبر  :هو حبس النفس عن الجزع والتسخط  ،والصبر نصف اإليمان
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الفردية في
هي أنواعه؟
اصطَبِ ْر َعلَيْ َها ﴾ [طه ، ]132:وصبر عن المعصية كما ورد في قصة يوسف عليه
َو ْ
الحياة
ِِ
صبِر فَِإ َّن اللَّهَ ال ي ِ
اليومية
ين ﴾ [يوسف
ضيع أ ْ
السالم  ،قال تعالى ﴿ إِنَّه َم ْن يَت َِّق َويَ ْ ْ
َج َر الْم ْحسن َ
شي ٍء ِمن الْ َخو ِ
وع َونَ ْق ٍ
ص
ف َوالْج ِ
 ]90:وصبر عند البالء  ،قال تعالى ﴿ َولَنَْب ل َونَّك ْم بِ َ ْ ْ ْ
ِ
ات وبَش ِّْر َّ ِ
ما معنى
ِم ْن األ َْم َو ِال َواألَنف ِ
ين ﴾ [البقرة . ]155:
س َوالث ََّم َر َ
الصاب ِر َ
العفو ؟
ـ3ـ العفو  :وهو التجاوز والصفح عن الذنب والخطأ  ،وترك العقاب مع القدرة
ولماذا يعفوا
عليه " أن تستحق حقا فتسقطه "  ،وقد أمر هللا به قال تعالى ﴿ خ ْذ ال َْع ْف َو َوأْم ْر
المسلم؟
ِ
ِ
ِ
ين ﴾ [األعراف  ]199:؛ وهذا ال يكون إال من نفس قوية
بِالْع ْرف َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ْن ال َ
ْجاهل َ
رحيمة بالخلق مشفقة عليهم  ،كارهة لحصول الشر عليهم  ،راجية لعفو ربها
َجره َعلَى اللَّ ِه ﴾ [الشورى . ]40:
وثوابه  ،قال تعالى  ﴿ :فَ َم ْن َع َفا َوأ ْ
َصلَ َح فَأ ْ
كان خلقه القرآن  ،كان قرآنا يمشي ........
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ـ4ـ اإلحسان:هو إيصال النفع الديني والدنيوي للخلق ودفع الشر الديني والدنيوي
عنهم  ،وقد أمر هللا به  ،فقال ﴿ إِ َّن اللَّهَ يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإل ْحس ِ
ان ﴾ [النحل . ]90:
َ
َ َ َ

وذلك بإعطائهم حقوقهم من زكاة ونفقة وغيرها من باب العدل أو بذل الخير
إليهم من باب التكرم والتفضل  ،أو التنازل على الحق من باب المسامحة
والتخفيف من النتائج القاسية للعدل ؛ حتى تنتشر األلفة والمحبة بين أفراد
المجتمع .
* القيم األسرية :
كيف يحسن
ـ1ـ المعاشرة بالمعروف  :وقد جاء األمر بها في قوله تعالى ﴿ و َع ِ
اشروه َّن
الزوجان
َ
المعاشرة ؟ ِ
ِ ِ
خيْراً َكثِيراً﴾[النساء ]19:
سى أَ ْن تَك َْرهوا َشيْئاً َويَ ْج َع َل اللَّه فِ ِيه َ
بال َْم ْعروف فَإ ْن َك ِرْهتموه َّن فَ َع َ
وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية  ،فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف
هل يتحمل
من الصحبة الجميلة وكف األذى وبذل اإلحسان فال يحتقرها وال يهينها  ،بل
الزوج
يوازن بين حسناتها وسيئاتها  ،وينفق عليها بالمتعارف عليه في ذلك الزمان
مسؤولية
والمكان من مثله لمثلها  ،وعلى الزوجة أن تطيع زوجها وتحفظه في ماله
األسرة
وعرضه وولده .
لوحده؟ على
ـ2ـ التكافل  :وهو الرباط المحكم الذي يحمي األسرة  ،ويقصد به أن يتحمل كل
أي أساس
من الزوجين المسؤولية المشتركة بينهما كل حسب وضيفته  ،قال عليه الصالة
تحدد
والسالم  " :الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت
المسؤولية؟
زوجها ومسؤولة عن رعيتها " رواه البخاري ومسلم .
ـ3ـ المودة والرحمة  :اذ هما مركز وأساس العالقة الزوجية وسر استمرارها
هل العالقة
ونجاحها  ،فالحياة الزوجية قائمة على المودة والمحبة  ،فإن غابت المحبة حلت
الزوجية
محلها الرحمة والتجاوز عن األخطاء والمبادرة إلى العطف واللطف في التعامل
مبنية على
المودة فقط؟ قال تعالى ﴿ َوِم ْن آيَاتِِه أَ ْن َخلَ َق لَك ْم ِم ْن أَنف ِسك ْم أَ ْزَواجاً لِتَ ْسكنوا إِل َْي َها َو َج َع َل بَ ْي نَك ْم
ِ ِ
ك آلي ٍ
ات لِ َق ْوٍم يَتَ َف َّكرو َن﴾ [الروم . ]21:
َم َو َّدةً َوَر ْح َمةً إِ َّن في ذَل َ َ

* القيم االجتماعية :
ما هي ثمرة
ـ1ـ التعاون  :حث القرآن الكريم على التعاون سواء على مستوى األفراد أو
التعاون؟
األسرة أو الجماعات قال تعالى ﴿ َوتَ َع َاونوا َعلَى الْبِ ِّر َوالتَّ ْق َوى َوال تَ َع َاونوا َعلَى ا ِإلثْ ِم
والْع ْدو ِ
ان َواتَّقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َش ِديد ال ِْع َق ِ
اب ﴾ [المائدة . ]02:
هل يتحمل َ َ
ألن اإلنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه  ،كما أن التعاون يوفر الجهد والوقت
الحاكم
مسؤولية ويضمن المعيشة الكريمة للمحتاجين والمعوزين .
ـ2ـ المسؤولية  :حمل اإلسالم جميع أطراف المجتمع المسؤولية عدا الصبي
الدولة
لوحده؟ وهل والمجنون ؛ حتى يحصل التوازن في المجتمع  ،فكل فرد مؤاخذ ومحاسب على
أفعاله وأقواله  ،وملزم بتحمل مسؤولياته  ،قال عليه الصالة والسالم  " :كلكم
للفرد في
راع وكلكم مسؤول عن رعيته  ،اإلمام راع ومسؤول عن رعيته  ،والرجل راع
اإلسالم
في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن
الحرية
رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته " رواه البخاري ومسلم .
المطلقة؟
ـ3ـ التكافل االجتماعي :وهو أمر مطلوب شرعا بين جميع الناس مؤمنهم
كيف يتكافل وكافرهم وقد دعا اإلسالم إلى التكافل بكل صوره  :مع الذات ومع األسرة ومع
المسلم مع المجتمع :
ذاته وأسرته * التكافل مع الذات  :وذلك بتزكيتها وإصالحها ودفعها إلى الخير وإبعادها عن
ِ
اك اللَّه
يما آتَ َ
ومجتمعه؟ الشر وعن كل ما يلحق الضرر بها أو يضعفها  ،قال تعالى ﴿ َوابْتَ ِغ ف َ
ِ
ك ِمن الدُّنْيا وأ ِ
هل من
اآلخرَة وال تَنس نَ ِ
اد ِفي
س َن اللَّه إِل َْي َ
سَ
َحس ْن َك َما أ ْ
صيبَ َ ْ َ َ ْ
َّار َ َ
الد َ
ك َوال تَبْ ِغ الْ َف َ
َح َ
َ
الممكن
ِِ
الجمع بين األ َْر ِ
ين ﴾ [القصص . ]77:
ض إِ َّن اللَّهَ ال ي ِح ُّ
ب الْم ْفسد َ
* التكافل داخل األسرة  :يتحمل كل فرد فيها مسؤوليته حسب وضيفته الفطرية
تحقيق
ِ
ِ
المصلحة
َّ
سك ْم َوأ َْهليك ْم نَاراً ﴾ [التحريم . ]06:
ين َ
قال تعالى ﴿ يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنوا قوا أَنف َ
الفردية
* التكافل داخل المجتمع  :وذلك بالمحافظة على المصلحة الفردية والعامة ؛
والمصلحة
بحيث يكون تحقيق مصلحة الفرد مكمال للمصلحة العامة  ،وتحقيق المصلحة
العامة؟
العامة متضمنا لمصلحة الفرد ،فالفرد مسؤول عن كل ما يسيء لمجتمعه أو يخل
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بنظامه أو يعطل مصالحه  ،قال تعالى ﴿ َوالْم ْؤِمنو َن َوالْم ْؤِمنَات بَ ْعضه ْم أ َْولِيَاء بَ ْع ٍ
ض
يأْمرو َن بِالْمعر ِ
الصال َة َوي ْؤتو َن َّ
الزَكا َة َوي ِطيعو َن اللَّهَ َوَرسولَه
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ْن الْمن َك ِر َوي ِقيمو َن َّ
َْ
َ
ِ
يم ﴾ [التوبة . ]71:
أ ْولَئِ َ
ك َسيَ ْر َحمه ْم اللَّه إِ َّن اللَّهَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
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* القيم السياسية :
ـ1ـ العدل :هو وضع الشيء في موضعه  ،بإعطاء كل ذي حق حقه ومعاقبة
الظالم على عدوانه بغض النظر عن صفته الدينية  ،وموقعه االجتماعي ،
وانتمائه الجغرافي ؛ ألن المرجع الوحيد هو الحق ،قال تعالى﴿ إِ َّن اللَّهَ يَأْمر
بِالْع ْد ِل وا ِإل ْحس ِ
ش ِاء َوالْمن َك ِر َوالْبَ غْ ِي يَ ِعظك ْم ل ََعلَّك ْم
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْق ْربَى َويَنْ َهى َع ْن الْ َف ْح َ
َ َ َ
تَ َذَّكرو َن﴾ [النحل  ]90:وهو مطلوب في األقوال في من نحب ومن نكره قال
تعالى﴿ َوإِذَا ق لْت ْم فَا ْع ِدلوا َول َْو َكا َن ذَا ق ْربَى ﴾ [األنعام  ]152:و في األفعال في األخذ
والعطاء  ،وفي الحكم بين الناس  ،قال تعالى﴿ َوإِذَا َح َك ْمت ْم بَ ْي َن الن ِ
َّاس أَ ْن تَ ْحكموا

بِال َْع ْد ِل ﴾ [النساء  ، ]53:فيجب على كل من ولي أمرا من شؤون المسلمين أن
يعدل بينهم ويرعى حقوقهم ويكف األذى واإلساءة عنهم ويعطف على فقرائهم
ومعوزيهم .
ما هو
ـ2ـ الشورى  :وهي تبادل اآلراء والخبرات حول مسألة ما للخروج برأي سديد ،
مفهوم
وهي تمس جميع جوانب الحياة  :األسرية كقوله تعالى في تشاور الزوجين في
الشورى؟ فطام الرضيع قبل العامين ﴿ فَِإ ْن أَر َ ِ
صاالً َع ْن تَ َر ٍ
اح
اض ِم ْن ه َما َوتَ َ
ادا ف َ
شاوٍر فَال جنَ َ
َ
هل هي
ِ
ِ
ِ
اح َعلَيْك ْم ﴾ [النساء  ، ]53:أو شؤون
مطلوبة على َعلَيْه َما َوإ ْن أ ََر ْدت ْم أَ ْن تَ ْستَ ْرضعوا أ َْوال َدك ْم فَال جنَ َ
مستوى
الدولة كقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى هللا عليه وسلم عقب غزوة أحد ﴿ فَا ْعف
شؤون
ِ
ِ
استَ غْف ْر لَه ْم َو َشا ِوْره ْم في األ َْم ِر ﴾ [آل عمران  ]159:أو بين األفراد والجماعات
الدولة فقط؟ َع ْن ه ْم َو ْ
َّ ِ
ورى بَ ْي نَ ه ْم﴾[الشورى ]38:
استَ َجابوا لَِربِّ ِه ْم َوأَقَاموا َّ
ين ْ
الصال َة َوأ َْمره ْم ش َ
قال تعالى﴿ َوالذ َ
فهذه اآليات وغيرها تقرر فرضية وأهمية التشاور واالستماع إلى آراء اآلخرين.
ـ3ـ الطاعة  :وهي الخضوع والتسليم ألمر هللا ورسوله ووالة األمور ،قال تعالى
ما هو
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
مفهوم
ول َوأ ْولِي األ َْم ِر ِم ْنك ْم ﴾ [النساء ]59:
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ََ
الطاعة؟
فطاعة هللا أساس اإليمان وحقيقة العبودية  ،وطاعة الرسول سير على خطاه في
وهل في
فهم نصوص القرآن وتفصيل مجملها وبيان مبهمها  ،وطاعة والة األمور أساس
اإلسالم
إدارة المجتمع وضبطه ؛ ألنه ال يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إال بذلك  ،ولكن
طاعة
بشرط أن ال يأمروا بمعصية  ،فإن أمروا بذلك فال طاعة لمخلوق في معصية
مطلقة؟
الخالق .

َّ ِ
ورى بَ ْي نَ ه ْم َوِم َّما
استَ َجابوا لَِربِّ ِه ْم َوأَقَاموا َّ
ين ْ
الصالةَ َوأ َْمره ْم ش َ
التقويم  :قال تعالى﴿ َوالذ َ
رَزقْنَاهم ي ْن ِفقون والَّ ِذين إِ َذا أَصاب هم الْب غْي هم ي ْنتَ ِ
صرو َن ﴾ [الشورى ]39/37:
َْ
ََ ْ َ
ْ
َ
َ َ
السؤال  :في اآليات قيم فردية وسياسية  ،استخرجها مع شرح موجز ؟

معرفة أهم
المبادئ
إلقامة
الحكم
الراشد

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم . 05 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :من هدي السنة النبوية .
الوحدة  :المساواة أمام أحكام الشريعة اإلسالمية .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة أثر سيادة الشرع في المحافظة على تماسك
المجتمع .
عالقة الوحدة بما سبق  :القيم في القرآن الكريم .
الوضعية

مفردات
الوحدة

وضعية
االنطالق
النص
المؤطر
التعريف
براوي
الحديث
شرح
الكلمات
اإليضاح
والتحليل

وضعية
البناء
التعلمي

معنى
المساواة
أثر المساواة
على تماسك
المجتمع
حكم
الشفاعة في
األحكام
اآلثار
المترتبة
على
الشفاعة

وضعية
ختامية

األحكام
والفوائد
المستخلصة

المناقشة

الكفاءة المرحلية  :القدرة على تحليل األحاديث تحليال موضوعيا
واستخراج األحكام والعبر منها والعمل بتوجيهاتها .
مصادر تعلم الوحدة  :شرح صحيح مسلم  ،للنووي  ،شرح صحيح
البخاري  ،البن حجر  ،شرح رياض الصالحين  ،البن عثيمين .
متطلبات الوحدة  :ضرب أمثلة من واقع السلف .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  01 :ساعة .
البناء التعلمي للوحدة

ما هي القيم السياسية في القرآن
العدل  ،الشورى  ،الطاعة .
الكريم ؟
المساواة بين الجميع في الحق أو العقوبة  ،بغض النظر عن
ما هي مقتضيات العدل ؟
دينه أو مذهبه أو . ....
قراءة النص عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت" إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية
التي سرقت ...لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " متفق عليه .
من هي
* التعريف براوي الحديث  :هي الطاهرة أم المؤمنين عائشة بنت الصديق
عائشة ؟
أبي بكر رضي هللا عنهما وزوج النبي صلى هللا عليه وسلم  ،ولدت بمكة في
العام الثامن قبل الهجرة  ،كانت أفقه وأعلم النساء وأكثرهن رواية للحديث ،
ما هي
روت  2210حديثا  ،توفيت سنة 57هـ ودفنت بالبقيع .
المفردات
* أهمهم  :أقلقهم * المخزومية  " :فاطمة بنت األسود " نسبة إلى بني
الصعبة ؟
مخزوم وهي قبيلة من أشرف قبائل العرب * يجترئ  :تكون له الجرأة
فيقدم من غير حياء ليشفع للظالم * حب  :محبوب * أتشفع  :أتتوسط
ما هو المعنى * وأيم هللا :عبارة تدل على القسم والحلف* الحد :العقوبة المقدرة شرعا .
العام للحديث؟ * اإليضاح والتحليل  :يبين لنا الحديث مدى حرص النبي صلى هللا عليه
وسلم على تطبيق أحكام الشريعة على جميع أفراد المجتمع مهما كانت
ما ذا يقصد مكانتهم ؛ ألن ذلك مدعاة الى تماسك المجتمع والقضاء على المحاباة
بالمساواة؟
والتفرقة بين أفراده .
وهل تكون في * معنى المساواة  :وهو عدم التفريق بين الناس في الثواب والعقوبة في األخذ
الثواب فقط؟ والعطاء  ،وذلك بتطبيق قواعد الحق والعدل دون تمييز وال محاباة  ،فال اعتبار
ما هو تأثير للفوارق االجتماعية أو الطبقية أو الجنسية أو الدينية  ،فال فرق بين قوي
المساواة على وضعيف وشريف ووضيع وغني وفقير. ....
المجتمعات؟ * أثر المساواة على تماسك المجتمع  :إن المساواة تجعل الفرد يثق في رجال
لماذا يختلف الدولة والقضاء  ،وبذلك يزداد والؤه وطاعته لهم  ،فيسود النظام واألمن ،
أداء العمال وتنتشر األلفة والمحبة بين أفراد المجتمع  ،ويحرص الجميع على أداء واجباتهم
من دولة
الدينية واألسرية والوطنية  ،كما أن الشعور بالمساواة يبعث الفرد على العمل
ألخرى؟
واإلنتاج وينمي في نفسه حب الوطن والعمل على تطويره وازدهاره .
ما حكم
* حكم الشفاعة في األحكام  :ال تجوز الشفاعة والوساطة في الحدود واألحكام
التوسط
بعد رفعها للسلطان ؛ ألن ذلك اعتداء على العدالة  ،وتالعب بالشريعة  ،وحط
إلسقاط
من قدسية األحكام  ،وشيوع للفوضى والفساد  ،وسبب للهالك في الدنيا والعقاب
قبل
العقوبة
في اآلخرة .
وبعد التحاكم؟ * اآلثار المترتبة على الشفاعة  :إن الشفاعة في الحدود واألحكام يؤدي إلى :
 تفلت ذوي الجاه والسلطان من العقاب .ما هي اآلثار  -اختالف أحكام القضاء باختالف طبقات ومكانة المتهمين .
المترتبة على  -شيوع الجريمة والفساد والرشوة والمحسوبية .
الشفاعة؟
 انهيار سلطان العدل والقانون الذي هو أساس بناء المجتمع واستقراره . فقدان الناس ثقتهم بالقانون و خروجهم على سلطة الدولة . فشو الفتن والفوضى و زوال األمم .* تحريم السرقة وبيان عقوبتها .
* تحريم الشفاعة والمحاباة في الحدود .
ماذا نستفيد
مما درسنا ؟ * القضاء على الفوارق الطبقية والتمييز العنصري .
* وجوب إقامة الحدود وحرمة تعطيلها .
* وجوب االعتبار بأحوال األمم السابقة .
التقويم :ما حكم الشفاعة قبل التقاضي ورفع األمر للحاكم وما الحكمة من ذلك.

الكفاءة
المستهدفة

استخراج
عنوان
الدرس
القراءة
الصحيحة
للحديث
التعرف
على
الصحابي
تذليل
الكلمات
الصعبة
اكتساب
القدرة
على
التعبير
إدراك
معنى
المساواة
وأثرها
على
المجتمع

التعرف
على حكم
الشفاعة
وأثرها
على
المجتمع

استثمار
المكتسبات
سلوكيا

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم . 06 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف :من هدي السنة النبوية .
الوحدة  :العمل واإلنتاج في اإلسالم ومشكلة البطالة .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة قيمة العمل واإلنتاج في اإلسالم و سبل
محاربة البطالة .
عالقة الوحدة بما سبق  :المساواة أمام أحكام الشريعة .
الوضعية

مفردات
الوحدة

وضعية
االنطالق

وضعية
البناء
التعلمي

المناقشة

الكفاءة المرحلية  :القدرة على تحليل األحاديث تحليال موضوعيا
واستخراج األحكام والعبر منها والعمل بتوجيهاتها .
مصادر تعلم الوحدة  :شرح صحيح البخاري  ،البن حجر  ،شرح
رياض الصالحين .
متطلبات الوحدة :
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  01 :ساعة .
البناء التعلمي للوحدة

ما هي الطرق المشروعة
لكسب المال ؟

البيع الجائز  ،العمل المباح ....... ،

النص
المؤطر

قراءة النص

عن الزبير بن العوام رضي هللا عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال"
ب على ظهره
ألن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزم ٍة من حط ٍ
فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه " رواه
البخاري .

التعريف
بالراوي

من هو الزبير
بن العوام ؟

شرح
الكلمات
الصعب

ما هي
المفردات
الصعبة ؟

هو الصحابي الجليل  :أبو عبد هللا الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي
حواري ( خليل ) الرسول صلى هللا عليه وسلم وابن عمته  ،وأحد العشرة
المبشرين بالجنة والستة أهل الشورى  ،هاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد
كلها  ،وهو أول من سل سيفه في اإلسالم  ،روى أحاديث قليلة  38حديثا ،
توفي سنة  36هـ في معركة ( الجمل ) وله  67سنة .

اإليضاح
والتحليل

إلى ما يرشد
النبي صلى هللا
عليه وسلم
أصحابه؟
ما هو مفهوم
العمل وما
حكمه ؟
هل يثاب
المسلم على
عمله لكسب
قوته؟

مفهوم
العمل
وحكمه في
اإلسالم

مجاالته
التسول
وحكمه

* حزمة  :مجموعة * فيستغني  :يتعفف عن السؤال * منعوه  :لم يعطوه

الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان
الدرس
القراءة
الصحيحة
للحديث
التعرف
على
الصحابي
تذليل
الكلمات
الصعبة

االيضاح والتحليل

يرشد النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه إلى االعتماد على النفس والعمل
لكسب الرزق ؛ وهذا إكراما لإلنسان حتى ال يبقى عالة على مجتمعه .
ـ1ـ مفهوم العمل في االسالم  :هو كل جهد فكري أو بدني يقوم به اإلنسان ؛
لينفع نفسه أو غيره .
ـ2ـ حكمه  :حث اإلسالم على العمل وأوجبه على كل بالغ عاقل قادر ؛ حفاظا
على كرامة االنسان وحماية للنفس من ذل السؤال ومهانة الطلب  ،وعده
سيَ َرى اللَّه َع َملَك ْم َوَرسوله َوالْم ْؤِمنو َن
عبادة يثاب عليها  ،قال تعالى ﴿ َوق ْل ا ْع َملوا فَ َ
َو َست َردُّو َن إِلَى َعالِ ِم الْغَْي ِ
ب َو َّ
ادةِ فَ ي نَبِّئك ْم بِ َما كنت ْم تَ ْع َملو َن ﴾ [التوبة ، ]105:
الش َه َ
وقال صلى هللا عليه وسلم " وما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل
يده وإن نبي هللا داود عليه السالم كان يأكل من كسب يده " رواه البخاري .
هل العمل جهد  -3-مجاالته  :يشرع العمل في كل المجاالت المشروعة البدنية والفكرية من
عضلي فقط؟ تجارة وزراعة وصناعة وقضاء وتعليم وغيرها  ،مما فيه منفعة مباحة ال
ما هو شرط ضرر فيها على الفرد والمجتمع .
إباحة العمل؟ ـ4ـ التسول وحكمه  :حرم اإلسالم التسول ما دام اإلنسان قادرا على الكسب ،
وغرس في نفس المسلم كراهة السؤال تربية له على علو الهمة وعزة النفس
كيف ينظر
وقد عد اإلسالم التسول من غير ضرورة ذهابا للحياء والكرامة قال صلى هللا
االسالم
عليه وسلم  ":ال تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى هللا عز وجل وليس في وجهه
للتسول ؟
مزعة ( قطعة ) لحم " متفق عليه  ،ولم يرخص فيه إال عند العجز عن العمل
وما هي
أو عدم وجود فرصة الكسب الحالل  ،قال صلى هللا عليه وسلم  ":إن المسألة
الحاالت التي ال تحل إال لثالثة  :لذي فقر مدقع (شديد) أوذي غرم (دين) مفظع (ثقيل) أو
يجوز فيها
ذي دم موجع (الدية) " رواه أبو داود والترمذي .
التسول؟

القدرة على
ادراك مكانة
وفائدة العمل
في االسالم

التعرف
على موقف
اإلسالم من
التسول

البطالة
وآثارها

األحكام
والفوائد
المستخلصة
وضعية
ختامية

ـ5ـ البطالة وآثارها  :أبغض اإلسالم البطالة وذم من يقعد عن العمل ؛ ألن لها
آثارا سلبية على الفرد والمجتمع :
* البطالة تعطيل للطاقات البشرية عن تأدية دورها في الحياة .
ما موقف
اإلسالم من * البطالة سبيل إلى الفقر المفضي إلى البؤس والكفر .
التعرف
* تجعل صاحبها عبئا وعالة على غيره مما يؤدي إلى ركود الحياة
البطالة ؟
على موقف
وما هي آثارها االقتصادية .
اإلسالم من
* تؤدي إلى االستسالم للهواجس واألمراض النفسية .
على الفرد
البطالة
* البطالة تفتح الطريق للوقوع في الجرائم األخالقية واالجتماعية
والمجتمع ؟
وكيف
واالقتصادية .
هل تؤثر
حاربها
البطالة على * تنشر ثقافة الخمول واالتكال على الغير بين الناس .
* فقدان اإلحساس بقيمة الوقت والحياة .
نفسية
اإلنسان؟
وقد حاربها اإلسالم بأن حمل الدولة مسؤولية توفير مناصب الشغل للرعية ،
كما أعطى لها حق منع التسول والصدقة على القادرين على العمل  ،قال عليه
كيف حارب الصالة والسالم " ال تحل الصدقة لغني وال لذي مرة سوي " رواه الشيخان .
اإلسالم
البطالة ؟

ماذا نستفيد
مما درسنا ؟

* حث اإلسالم على العمل توفيرا للحاجات وتحقيقا للذات وحفاظا على
المجتمع .
* ينبغي على المسلم إجهاد نفسه في تحصيل الكسب الحالل .
* حرمة المسألة مع القدرة على الكسب .
* مدح التعفف وذم السؤال .
* ال ينبغي احتقار العمل واالستحياء منه مادام حالال .
التقويم  :كيف هي نظرتك للعمل  ،وأيهما أكثر أهمية لديك العمل الفكري أم
العضلي ؟

استثمار
المكتسبات
سلوكيا

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم . 07 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف :من هدي السنة النبوية .
الوحدة  :مشروعية الوقف .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة حكم الوقف وآثاره على الفرد والمجتمع .
عالقة الوحدة بما سبق  :العمل واالنتاج في االسالم ومشكلة البطالة .
الوضعية

مفردات
الوحدة

وضعية
االنطالق
النص
المؤطر
التعريف
بالصحابي
شرح
الكلمات

اإليضاح
والتحليل
مفهوم
الوقف
وحكمه
وضعية
البناء
التعلمي
المردود
االقتصادي
له

آثاره

وضعية
ختامية

األحكام
والفوائد
المستخلصة

المناقشة

الكفاءة المرحلية  :القدرة على تحليل االحاديث تحليال موضوعيا
واستخراج االحكام والعبر منها والعمل بتوجيهاتها
مصادر تعلم الوحدة  :كتب الفقه المالكي  ،شرح صحيح مسلم .
متطلبات الوحدة  :ضرب أمثلة من واقع السلف.
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  01 :ساعة .
البناء التعلمي للوحدة

ما هي األعمال التي
يؤجر عليها اإلنسان العلم النافع  ،الصدقة الجارية......
بعد موته ؟
قراءة النص عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال  ":إذا مات
اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة ... :أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم وغيره .
من هو أبو * هو الصحابي الجليل :عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس في
اليمن  ،أسلم في السنة  07هـ  ،كان أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له ،
هريرة ؟
روى  5374حديثا  ،توفي سنة57هـ ودفن بالبقيع .
* صدقة جارية  :هي كل ما يتركه العبد لوجه هللا تعالى
* انقطع  :توقف
ما هي
المفردات لفئة معينة أو جهة مخصوصة كالذي يوقف أرضا لبناء مسجد أو مستشفى أو
الصعبة ؟ يحفر بئرا يستقي منه الناس  ( .الوقف ) * العلم النافع  :كتعليم الناس علما
ينتفعون به وينفعون به غيرهم  ،أو تأليف كتاب يتعلم منه الناس ويكون مصدر
هل لإلنسان منفعة لألجيال الحاضرة والالحقة * الولد الصالح  :وهو الذي يتذكر والديه
بالدعاء والصدقة ألنهما أحسنا تربيته .
فرصة
اإليضاح والتحليل :
للحصول
يبين لنا الحديث سعة فضل هللا ورحمته إذ أعطى لإلنسان فرصا أخرى لكسب
على الثواب
بعد موته؟ األجر ولو بعد موته  ،وذلك بعمل يبقى نفعه للناس ولو بعد موت صاحبه .
ـ1ـ مفهوم الوقف  :لغة  :الحبس .
واصطالحا  :هو حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه .
ما معنى
ـ2ـ حكمه  :هو من التبرعات المستحبة  ،وهو من أفعال الخير التي حث عليها
الوقف؟
اإلسالم فقد ثبت عن عمر رضي هللا عنه أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وما هو
" يا رسول هللا أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماال قط أنفس عندي منه فما
حكمه؟
تأمرني ؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها  ،فتصدق بها عمر على أال
تباع وال توهب وال تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن
السبيل " رواه الجماعة  ،وهو أول وقف في اإلسالم .
ـ 3ـ المردود االقتصادي له  :لقد استفادت األمة اإلسالمية من الوقف في بناء
ما هو
حضارتها ؛ حيث أن الوقف :
مردوده
االقتصادي؟ * قام بتمويل كثير من المشاريع ذات البعد الخيري ( الطرقات  ،المدارس . )...
* دعم اقتصاد الدولة في حالة العجز .
* وفر المرافق االقتصادية كاألراضي واآلبار التي تشجع االستثمار .
* حافظ على رأس المال ؛ ألن االستهالك فقط على الناتج والثمرة .
* خفف العبء على خزينة الدولة  ،فالوقف يعد من موارد المال التي يستفيد
ما هي آثاره منها الفقراء والمساكين .
على الفرد ـ4ـ آثاره  :قيل قديما عن الوقف " في الدنيا لألحباب  ،وفي اآلخرة تحصيل
للثواب "  ،ومن آثاره :
وعلى
المجتمع ؟  -1ينفع صاحبه في الدنيا ويستمر األجر عليه بعد الممات .
 -2تزكية للنفس والمال .
 -3ينتفع الناس به وينشر روح التعاون والتكافل والمحبة والرحمة .
 -4يقضي على الظواهر االجتماعية السلبية كالفقر والجهل والتسول ...
 -5يساهم في نشر دعوة اإلسالم والتمكين لدين هللا .
*مشروعية الصدقة الجارية .
ماذا نستفيد * العلم يعود على صاحبه بالخير .
مما درسنا ؟ *جواز انتفاع الميت بأشياء بعد موته.
* دعوة الولد الصالح لوالديه مما ينتفع المرء به بعد موته .
التقويم  :كيف ساهم الوقف في نشر دعوة اإلسالم ؟

الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان
الدرس
القراءة
الصحيحة
للحديث
التعرف
على
الصحابي
تذليل
الكلمات
الصعبة

إدراك
معنى
الوقف
وحكمه

معرفة
المردود
االقتصاد
ي للوقف
وآثاره

استثمار
المكتسبات
سلوكيا

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم . 08 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :من هدي السنة النبوية .
الوحدة  :توجيهات الرسول صلى هللا عليه وسلم في صلة اآلباء باألبناء.
الكفاءة المستهدفة  :تحديد أسس صلة اآلباء باألبناء وأثرها على استقرار
األسرة .
عالقتها بما سبق  :مشروعية الوقف .
الوضعية

وضعية
االنطالق

وضعية
البناء
التعلمي

وضعية
ختامية

مفردات
الوحدة

المناقشة

الكفاءة المرحلية  :القدرة على تحليل االحاديث تحليال موضوعيا
واستخراج االحكام والعبر منها والعمل بتوجيهاتها .
مصادر تعلم الوحدة  :شرح صحيح البخاري  ،البن حجر  ،شرح
رياض الصالحين  ،البن عثيمين .
متطلبات الوحدة  :ضرب أمثلة من سير السلف .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  01 :ساعة .
البناء التعلمي للوحدة

ما هي حقوق
األبناء على
اآلباء؟
قراءة النص عن عامر قال :سمعت النعمان بن بشير رضي هللا عنهما وهو على المنبر يقول
النص
 :أعطاني أبي عطية  ......فرجع فرد عطيته " رواه البخاري .
المؤطر
ما هي
المفردات * عطية  :هبة * تشهد  :من اإلشهاد وهو اإلعالم واإلخبار .
شرح
الصعبة ؟
الكلمات
هو الصحابي الجليل  :النعمان بن بشير بن سعد األنصاري أول مولود لألنصار
من هو
بعد الهجرة بـ  4أشهر  ،كان شاعرا وخطيبا  ،تولى إمارة الكوفة وحمص زمن
راوي
التعريف
الحديث ؟ معاوية وابنه يزيد  ،روي له  114حديثا  ،توفي رحمه هللا سنة  64هـ .
بالصحابي
اإليضاح والتحليل  :وقعت هذه القصة للنعمان مع أبويه بشير وعمرة بنت
اإليضاح ما هي قصة رواحة  ،فقد وهب بشير البنه النعمان حديقة دون سائر ولده فاشترطت عليه
زوجته ـ عمرة بنت رواحة وهي فقيهة ـ أال يعطي ابنها دون إخوانه حتى يوافق
الحديث؟
والتحليل
النبي صلى هللا عليه وسلم على ذلك  ،فلما علم النبي صلى هللا عليه وسلم بذلك
كيف يعدل أبطل هذه العطية ؛ لما اشتملت عليه من الظلم  ،و أمر البشير بخشية هللا والعدل
العدل بين
اآلباء بين بين أوالده .
األبناء
ومخاطر األبناء؟ وهل ـ1ـ وجوب العدل بين األبناء  :أمرنا عليه الصالة والسالم أن نعدل بين األوالد
هو مطلوب في العطية  ،والمراد بالعطية التبرع المحض وليس النفقة ؛ ألن النفقة يعطى
التفريق
في النفقة؟ فيها كل ولد ما يحتاج إليه قليال كان أو كثيرا  ،وقد حرم عليه السالم المفاضلة
بينهم
بين األوالد ؛ ألنها تنشأ العداوة بينهم أو بين األوالد وأبيهم .
ما هي آثار ـ2ـ مخاطر التفريق بينهم  :إن التفريق بين األوالد له مخاطر كثيرة منها :
التفريق بين * يولد الشعور واإلحساس بالظلم وعدم االهتمام لدى األبناء .
األوالد ؟ * يزرع العداوة والبغضاء بين األبناء .
* يؤدي إلى العقوق وقطيعة األرحام .
* يترتب عنه أزمات نفسية ومشاكل أسرية .
الرحمة
كيف يعامل ـ3ـ الرحمة والرفق باألبناء  :لألبناء حقوق محفوظة في الشريعة ال ينبغي
والرفق
اآلباء األبناء للوالدين التفريط فيها  ،من ذلك رحمتهم ومالطفتهم والرفق بهم ،والنفقة عليهم
باألبناء
بالمعروف ؛ حتى ينشأ الولد قويا سويا بعيدا عن المشاكل النفسية والعاطفية .
حسن تربية ما هو الغذاء ـ4ـ حسن تربية وتوجيه األبناء  :إن األوالد أمانة على اآلباء الشعور بعظمتها
وذلك بتعليمهم مبادئ وقيم اإلسالم وحثهم على االستقامة عليها وإلزامهم بأداء
الروحي
وتوجيه
حق هللا والتأدب مع خلقه  ،وتأديبهم وزجرهم إذا اقتضى األمر  ،حتى ينشأ في
لألبناء ؟
األبناء
طاعة هللا ويتعود الصبر عليها  ،ومن حسن تربيتهم العدل بينهم حتى في القبل
تجنبا للعقد النفسية التي ينجر عنها مفاسد كثيرة .
النفقة  ،التربية  ،التعليم  ،العدل بينهم ............................

األحكام
والفوائد
المستخلصة

*مشروعية الهبة لألبناء شرط العدل بينهم .
* جواز الرجوع في الهبة إذا دعت لذلك مصلحة .
* مشروعية االشهاد على الهبة .
ماذا نستفيد *وجوب الرجوع الى الصواب حين يتضح لالنسان خطؤه .
مما درسنا ؟ *حث اإلسالم على تقديم الهدايا لألبناء تشجيعا وتوددا لهم .
التقويم  :هل العدل في العطية بين الذكر واألنثى بالمساواة في العطية  ،أم أن
للذكر مثل حظ األنثيين .

الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان
الدرس
القراءة
الصحيحة
للحديث
تذليل
الصعوبات
التعرف
على
الصحابي
القدرة على
التعبير
معرفة
ضرورة
العدل بين
األوالد
والتنبيه على
خطر
التفرقة بينهم

معرفة كيفية
تعامل اآلباء
مع األبناء

استثمار
المكتسبات
سلوكيا

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم . 09 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :القيم اإليمانية والتعبدية .
الوحدة  :أثر اإليمان والعبادات في اجتناب الجريمة واالنحراف .
الكفاءة المستهدفة  :تحديد دور اإليمان والعبادة في القضاء على دوافع االنحراف
والجرائم .

عالقتها بما سبق  :توجيهات النبي صلى هللا عليه وسلم في صلة اآلباء باألبناء
الوضعية

وضعية
االنطالق

مفردات
الوحدة

المناقشة

كيف كان حال العرب قبل مجيء
اإلسالم وبعده ؟
ما هو السبب في رأيك ؟

وضعية
البناء
التعلمي

الكفاءة المرحلية  :إبراز الدور االيجابي للدين في الحياة .
مصادر تعلم الوحدة  :كتب الفقه المالكي  ،عالج القرآن
للجريمة  ،عبد هللا بن األمين الشنقيطي  ،الفساد الخلقي في
المجتمع – أسبابه  ،آثاره  ،عالجه  ،ناصر التركي ...
متطلبات الوحدة  :ضرب أمثلة من واقع السلف .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  02 :ساعة .

البناء التعلمي للوحدة

قبل اإلسالم كان مجتمعا تسوده الحروب والفتن وبعد
مجيء اإلسالم صار مجتمعا تسوده األخالق ،مجتمعا
متراحما  ،مجتمعا ليس فيه جرائم .
ألن اإليمان والعبادة أثرا في سلوكهم .

الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان الدرس

* الجريمة  :لغة  :من الجرم وهو التعدي والذنب .
ما معنى
معنى
اصطالحا  :هي محظورات شرعية زجر هللا عنها بحد أو تعزير أو
الجريمة
الجريمة
القدرة على
واالنحراف واالنحراف قصاص .
توضيح
االنحراف  :لغة  :هو الميل .
في اإلسالم
المصطلحات
اصطالحا  :هو كل سلوك ينافي قيم ومبادئ اإلسالم .
أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة :
هل جميع
أقسام
العقوبات تنقسم الجرائم من حيث مقدار العقوبة إلى قسمين  ،جرائم عقوبتها مقدرة
الجرائم من
بالنص ال تختلف باختالف الزمان والمكان  ،وتشمل القصاص والدية والحدود
قدرها
حيث مقدار
وجرائم يرجع الفصل فيها للسلطة المختصة ( القاضي الشرعي ) يحددها
الشرع؟
العقوبة
باجتهاده  ،وتشمل التعزير .
بيان مفهوم
أوال  :القصاص  :لغة  :مأخوذ من اقتصاص األثر أي تتبعه .
ما معنى
القصاص أو
القصاص
القصاص ؟ اصطالحا  :أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه  ،فإن قتله قتل به وإن
الدية
والدية
جرحه جرح بمثل جرحه .
هل يقتص قواعد عامة في القصاص :
من األب إذا * ال يقتص إال من الجاني البالغ العاقل .
جنى على * ال قصاص إال إذا كانت الجناية عمدا عدوانا  ،فال قصاص في الخطأ .
* يسقط القصاص إذا تعذرت المماثلة من غير زيادة أو نقص .
ابنه؟
هل يباشر * يثبت القصاص باعتراف الجاني أو الشاهدين أو البينة (الدليل) .
القصاص * يتولى الحاكم تنفيذه عن طريق مختص وذلك بعد برئ المجني عليه أو
المجني
ثبوت وفاته  ،وللجاني أو وليه العفو وقد رغب هللا فيه  ،قال تعالى ﴿ َوَكتَْب نَا
عليه؟
َنف بِاأل ِ
ِ ِ َّ
س بِالنَّ ْف ِ
الس ِّن
الس َّن بِ ِّ
َنف َواألذ َن بِاألذ ِن َو ِّ
س َوال َْع ْي َن بِال َْع ْي ِن َواأل َ
َعلَْيه ْم ف َيها أَن النَّ ْف َ
هل يجوز
والْجر ِ
إسقاط
ص َّد َق بِ ِه فَه َو َك َّف َارةٌ لَه ﴾ [المائدة  ، ]45:أو الصلح على الدية
ص ٌ
اص فَ َم ْن تَ َ
وح ق َ
َ
َ
القصاص
أو أقل أو أكثر .
ولماذا؟
الدية  :لغة  :السيالن من سيالن دم القتيل .
معنى
ما
اصطالحا  :هي مال يجب بقتل آدمي أو جرحه مقدر شرعا ال باجتهاد .
الدية
مقدارها  :مائة من اإلبل في القتل مع اختالف أنواعها حسب العمد والخطأ
هو
وما
وعددها فيما دون النفس  ،وفي الذهب ألف دينار  ،وفي الورق  12ألف درهم
مقدارها
تنجم على ثالث سنين .
؟
تجب
ومتى
ثانيا  :الحدود  :لغة  :المنع .
معنى
ما
الحدود
اصطالحا  :هي عقوبات مقدرة شرعا وجبت حقا هلل تعالى  ،صيانة للدين
بيان مفهوم
الحدود وما والعرض والعقل والمال .
الحدود
هي
أنواع جرائم الحدود وعقوباتها :
وأنواعها
أنواعها؟
إن جرائم الحدود لها خصائص تمتاز بها عن غيرها من الجرائم وهي :
والعقوبة
ما هي
 ال يجوز اإلنقاص منها وال الزيادة فيها ؛ ألنها مقدرة شرعا .المترتبة عنها
خصائص  -ال يجوز إسقاطها أو العفو فيها بعد رفعها للحاكم ؛ ألنها من الحق العام .
عقوبات
 وجوب تطبيقها ؛ ألنها حق هلل .جرائم
الحدود؟

ما معنى
السرقة
وما هي
عقوبتها؟
ما معنى
الحرابة
وما هي
عقوبتها؟

الحكمة من
تشريع
الحدود

 -1السرقة  :هي أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم ومحروز لغيره بال
شبهة كسرقة األب البنه  ،وعقوبتها  :قطع اليد  ،إذا كان السارق مكلفا سرق
ما قيمته ربع دينار فأكثر  ،تقطع يده اليمنى من الكوع  ،فإن عاد قطعت رجله
اليسرى فإن عاد فيده اليسرى  ،فإن عاد فرجله اليمنى فإن عاد حبس وعزر ،
السا ِرقَة فَاقْطَعوا أَيْ ِديَهما َج َز ِ
سبَا نَ َكاالً ِم ْن اللَّ ِه َواللَّه
السا ِرق َو َّ
قال تعالى ﴿ َو َّ
َ
ً
اء ب َما َك َ
ِ
يم ﴾ [المائدة .]37:
َع ِز ٌيز َحك ٌ
 -2الحرابة  :هي خروج فرد أو جماعة بهدف قطع الطريق وإخافة سالكيه أو
االعتداء عليهم بقتلهم أو على أموالهم  ،وعقوبتها  :القتل أو الصلب أو تقطع
أيديهم وأرجلهم من خالف أو النفي  ،وتفصيلها  :إن قتلوا صلبوا وقتلوا جميعا
ولو باشر القتل واحد منهم  ،وإن لم يقتلوا فاإلمام مخير بين القتل أو القطع أو
النفي حسب ما تقتضيه المصلحة .
ِ
َّ ِ
ين ي َحا ِربو َن اللَّهَ َوَرسولَه َويَ ْس َع ْو َن في األ َْر ِ
ساداً أَ ْن ي َقتَّلوا
قال تعالى ﴿ إِنَّ َما َج َزاء الذ َ
ض فَ َ
ِ
أَو يصلَّبوا أَو ت َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلهم ِمن ِخ ٍ
الف أ َْو ين َف ْوا ِم ْن األ َْر ِ
ي فِي
ض ذَلِ َ
ْ َ ْ
َ ْ َْْ ْ ْ
ك لَه ْم خ ْز ٌ

ِ
ِ ِ
ِ
بيان مفهوم
يم ﴾ [المائدة .]33:
الدُّنيَا َولَه ْم في اآلخ َرة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
السرقة
ما معنى
 -3الزنا  :هو أن يفضي الرجل إلى امرأة من غير عقد شرعي  ،وفي الزنا
والحرابة
الزنا
مساس باألعراض ونشر لألمراض وتخريب لألسر واختالط لألنساب ،
والزنا والقذف
وما هي
وعقوبتها  :الجلد  100جلدة للزاني البكر وتغريب سنة للذكر دون األنثى،
عقوبتها؟ ويرجم المحصن بحجارة معتدلة حتى يموت  ،ويثبت الزنا باإلقرار أو ظهور والردة وشرب
الخمر
الزانِي فَاجلِدوا ك َّل و ِ
الزانِيَة َو َّ
الحمل أو أربعة عدول  ،قال تعالى ﴿ َّ
اح ٍد ِمنْ ه َما ِمائَةَ
ْ
َ
والعقوبة
جلْ َدةٍ وال تَأْخذْكم بِ ِهما رأْفَةٌ فِي ِدي ِن اللَّ ِه إِ ْن كنتم ت ْؤِمنو َن بِاللَّ ِه والْي وِم ِ
المترتبة عنها
اآلخ ِر َولْيَ ْش َه ْد
َ َْ
ْ
ْ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ﴾ [النور .]02:
َع َذابَه َما طَائ َفةٌ م ْن الْم ْؤمن َ
 -4القذف  :هو رمي مكلف بالزنا أو نفي نسبه من أبيه  ،مما يزرع الشكوك
ما معنى
القذف وما بين الناس ويهدم البيوت  .وعقوبته  :الجلد  80جلدة وتسقط شهادته إال إن تاب
ات ث َّم لَم يأْتوا بِأَرب ع ِة شه َداء فَ ِ
هي عقوبته؟ قال تعالى ﴿ والَّ ِذين ي رمو َن الْم ْحصنَ ِ
ِ
ين
َْ َ َ َ ْ
َ
َْ
َ َ َْ
اجلدوه ْم ثَ َمان َ
ِ
ِ
ك ه ْم الْ َفاسقو َن ﴾ [النور . ]02:
ادةً أَبَداً َوأ ْولَئ َ
َجلْ َدةً َوال تَ ْقبَ لوا لَه ْم َش َه َ
 -5شرب الخمر  :وهو شرب المكلف كل ما يسكر جنسه مختارا بال عذر أو
ما معنى
الخمر وما ضرورة وإن قل  ،وعقوبته  :الجلد  80جلدة  ،فعن أنس رضي هللا عنه أن
هي عقوبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين
نحو أربعين " رواه مسلم  ،وجلد أبو بكر أربعين  ،وفي زمن عمر كثر شرب
شربه؟
الخمر  ،فجمع لذلك الصحابة فأشار عليه علي بأن يجعل الحد فيه ثمانين قياسا
على الفرية (القذف) فأقره عمر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك فصار إجماعا
ما معنى
 -6الردة  :هي الرجوع عن دين اإلسالم إلى الكفر طوعا قوال أو فعال ،
الردة
وعقوبتها  :يستتاب ثالثة أيام فإن تاب قبلت توبته وإال قتل  ،وذلك منعا
وما هي
عقوبتها؟ الستهانة الناس بالدين  ،يقول النبي صلى هللا عليه وسلم " ال يحل دم امرئ
مسلم إال بإحدى ثالث  :الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق
للجماعة " متفق عليه .
والحدود كلها بسوط لين من جلد وضرب متوسط قاعدا بال ربط إال لعذر في
الظهر والكتفين وجرد الرجل مما سوى العورة والمرأة مما يقي الضرب
ويندب جعلها في حفرة تمأل بالتراب ويوالى الضرب إال لخوف هالك فيفرق
ما الحكمة
من تشريع الحكمة من تشريع الحدود :
* الحدود كفارة للذنوب فمن أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له في اآلخرة
الحدود؟
* زجر كل من تسول له نفسه فعل آفة أو نشرها  ،وتأديب من ارتكبها حتى
ال يعود إليها ويكون عبرة لغيره .
* تأمين الناس على دينهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم .
* القضاء على مظاهر الفساد في المجتمع .

التعزير

مفهوم
العبادة في
اإلسالم

أثر هذا
المفهوم في
مكافحة
االنحراف
والجريمة

اإليمان
وآثاره
في مكافحة
االنحراف
والجريمة

وضعية
ختامية

ما هو
مفهوم
التعزير؟
ولمن يرجع
تقديره؟
ما هو
مفهوم
العبادة ؟

ما هو أثر
العبادة في
سلوك
اإلنسان

ما هو
مفهوم
اإليمان ؟
ما هو دور
االيمان في
حياة
اإلنسان؟

إدراك مفهوم
التعزير
وعقوباته

ثالثا  :التعزير  :لغة  :المنع والتأديب .
اصطالحا  :هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود  ،وهي عقوبة
يرجع تقديرها الجتهاد الحاكم ( القاضي)  ،بوعظ أو توبيخ أو تغريم أو جلد
أو حبس  ..وبكل عقاب يردع المجرم ويحقق المصلحة .
* مفهوم العبادة في اإلسالم  * :لغة  :التذلل واالنقياد .
إدراك المفهوم
* اصطالحا  :اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال
الواسع للعبادة
الظاهرة والباطنة أو هي  :التذلل هلل بفعل أوامره واجتناب نواهيه .
وهي بهذا تسع جميع مجاالت الحياة التي يقصد منها التقرب إلى هللا .
فمساعدة الناس وكف األذى عنهم عبادة  ،وأداء األمانة وحسن الجوار
والسعي على العيال عبادة  ،ما دام الداعي لفعلها أو تركها االستجابة ألمر
هللا .
* أثر العبادة في مكافحة الجريمة  :إن العبادة في االسالم تتناول في مفهومها
العام كل ماجاء في الدين من أمر أو نهي لتحقيق معنى العبودية هلل واإلسالم
ما ترك خيرا إال وحث عليه وال شرا إال وحذر منه وهذا يشمل الجرائم
المتعارف عليها  ،كما أن الكثير من العبادات شرعت لتطهير الفرد من
اآلفات فالصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر  ،والزكاة طهرة وزكاة للنفس من
الشح والبخل وللمجتمع من الفقر واالنحراف  ،والصيام جنة ووقاية من
المعاصي  ،والحج بعد عن الرفث والفسوق .
* مفهوم اإليمان  :لغة  :التصديق .
اصطالحا :هو التصديق الجازم بوجود هللا ووحدانيته  ،تصديقا بالقلب و
قوال باللسان وعمال بالجوارح  ،أو هو " ما وقر في القلب وصدقه العمل "
التمكن من
* أثر اإليمان في مكافحة الجريمة :
ابراز دور
ليس اإليمان مفهوما فكريا أو عاطفيا محدودا جامدا وإنما اإليمان قوة
االيمان
عاصمة عن الدنايا وطاقة تدفع صاحبها إلى االبتعاد عن الجريمة ولذلك
والعبادة في
عرف العلماء اإليمان بأنه تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح
حياة اإلنسان
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي  ،والقرآن عندما يخاطب المسلم بـ" يا
والمجتمع
أيها الذين آمنوا " يتبع هذا النداء أمرا أو نهيا وهذا يعطي لإليمان طاقة فعالة
تدفع صاحبها إلى االبتعاد عن كل ما يسيء إلى نفسه أو غيره و ال يتحقق
ذلك إال باجتناب الجرائم التي تتنافى مع مقتضيات اإليمان الكامل .
كما أن اإليمان يربط اإلنسان بقوة عليا  ،وسلطان أرفع فيضحي بأهوائه
ومصالحه الشخصية  ،حتى ينال رضا هللا  ،فتنشئ في نفسه صفات
اإلخالص والتفاني وإتقان العمل وكبح الشهوات  ،والحرص على تطبيق
أوامر هللا  ،فيزيد المجتمع رقيا وازدهارا وبعدا عن اآلفات والمفاسد
االجتماعية .

التقويم  :ما الفرق بين الحدود والقصاص والتعزير .

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم . 10 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف :القيم االيمانية والتعبدية .
الوحدة  :اإلسالم والرساالت السماوية السابقة .
الكفاءة المستهدفة :معرفة مميزات الرساالت السماوية وبيان أفضلية اإلسالم .
عالقتها بما سبق  :أثر اإليمان والعبادات في اجتناب االنحراف والجريمة .
الوضعية

مفردات الوحدة

وضعية
االنطالق

وحدة
الرساالت
السماوية
( في المصدر
والغاية )

المناقشة

الكفاءة المرحلية  :إبراز الدور االيجابي للدين في الحياة .
مصادر تعلم الوحدة  :الرسل والرساالت  ،أقراص .
متطلبات الوحدة  :آيات قرآنية  ،صور فوتوغرافية  ،شريط
فيديو .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  02 :ساعة .
البناء التعلمي للوحدة

التوراة  ،الزبور ،اإلنجيل  ،القرآن..
ما هي الكتب التي انزلها هللا
اإلسالم  ،النصرانية  ،اليهودية .
تعالى؟
تنسب
التي
ما هي الديانات
﴿ ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة
إليها هذه الكتب؟ وهل كلها
من الخاسرين ﴾ [آل عمران . ]84:
مقبولة عند هللا؟
لما ذا سميت * وحدة الرساالت السماوية  :تشترك الرساالت السماوية في:
الرساالت  -1وحدة مصدرها  :فمصدرها واحد وهو هللا عز وجل .
 -2وحدة غايتها  :جاءت كل الرساالت لترشيد وتوجيه االستخالف اإلنساني
سماوية؟
في األرض ؛ إلقامة عالم متوازن  ،ويتجلى ذلك في :
* أن الرسل جميعا دعوا إلى توحيد هللا وإفراده بالربوبية واأللوهية  ،قال
ما هي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هذه
اهداف
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
تعالى ﴿ َوَما أ َْر َسلْنَا م ْن قَ ْبل َك م ْن َرسول إالَّ يو َحي إل َْيه أَنَّه ال إلَهَ إالَّ أَنَا فَا ْعبدون ﴾
الرساالت؟

الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان الدرس

[األنبياء . ]25:

ماذا تقتضي
أخوة
األنبياء؟

اإلسالم
وضعية
البناء
التعلمي

تعريفه

ما معنى
االسالم؟

عقائده
ما هي
أركان
اإليمان؟

كتابه

* أن الرسل واألنبياء تشدهم أواصر األخوة والمحبة واالجتماع على الحق
والسعي إلرساء قواعد مجتمع فاضل يحقق لإلنسان كرامته وسعادته .
إدراك أهداف
* أن أخوة األنبياء تقتضي أخوة األتباع  ،فتصديق النبي بالذين يلونه
الرساالت
يقتضي بالضرورة تصديق أتباعه لهم والسير على نهجهم .
السماوية
* أن الرساالت السماوية يؤكد بعضها بعضا ويجدد بعضها بعضا .
* أن النتيجة التي نحصل عليها من الحقائق السالفة الذكر  :أنه يجب على
كل عاقل أن يعانق اإلسالم ويؤوب إلى رحابه ؛ ألنه ميراث األنبياء  ،وقد
بشر األنبياء به أتباعهم قال تعالى على لسان عيسى عليه السالم ﴿ َومبَشِّراً
ِ ِ
بِرس ٍ
َح َمد ﴾ [الصف . ]06:
اسمه أ ْ
ول يَأْتِي م ْن بَ ْعدي ْ
َ
اإلسالم
 -1تعريفه  :لغة  :معناه االستسالم والخضوع واالنقياد .
اصطالحا  :هو االستسالم هلل تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه .
 -2عقائده  :وهي أركان اإليمان .
* اإليمان باهلل  :التصديق بوجود هللا ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته
وأسمائه وصفاته .
* اإليمان بالمالئكة  :مخلوقات نورانية  ،ألهمت التقوى  ،موكلة بوظائف
منها  :كتابة أعمال بني آدم  ،ونحن نؤمن بأنهم عالم غيبي ال يشاهدون وقد
يشاهدون ونؤمن بأسماء من علمنا منهم ووظائفهم .
* اإليمان بالكتب  :وحي هللا إلى رسله  ،قال تعالى ﴿ لَ َق ْد أ َْر َسلْنَا رسلَنَا
معرفة معنى
ِ
ِ
اب َوال ِْم َيزا َن ﴾ [الحديد  ، ]25:وهذا يدل على أن كل
بِالْبَ يِّ نَات َوأَنْ َزلْنَا َم َعه ْم الْكتَ َ
االسالم وبيان
رسول معه كتاب  ،لكن ال نعرف كل الكتب  ،فنحن نؤمن بها إجماال .
عقائده وكتابه
* اإليمان بالرسل  :من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه  ،وأولهم نوح
وآخرهم محمد عليهم الصالة والسالم  ،نؤمن بهم إجماال وال نفرق بين
أحد منهم .
* اإليمان باليوم اآلخر :التصديق بكل ما أخبر به النبي صلى هللا عليه
وسلم مما يكون بعد الموت  ،من بعث ونشور وحساب  ،وثواب وعقاب .
* اإليمان بالقدر خيره وشره  :التصديق بأن كل ما يحصل في الكون هو
بإرادة هللا ومشيئته وخلقه  ،وهو مطابق لعلمه السابق المكتوب في اللوح
المحفوظ .
 -3كتابه  :هو القرآن الكريم  ،وهو وحي هللا المنزل عل محمد عليه السالم
بواسطة جبريل المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتالوته المنقول إلينا بالتواتر .

النصرانية
تعريفها
عقائدها

كتبها

فرقها

اليهودية
تعريفها

عقائدها

كتبها

النصرانية :
القدرة على
 -1تعريفها  :هي الديانة التي جاء بها المسيح مكملة لما جاء به موسى
ما مفهوم
النصرانية؟ عليهما السالم  ،الموجهة إلى بني إسرائيل  ،وسموا نصارى  :ألنهم نصروا تحديد مفهوم
المسيح  ،وقيل نسبة إلى قرية تسمى " الناصرة " بفلسطين أين ولد المسيح  .النصرانية
 -2أهم معتقداتها :
ما أهم
معتقداتها؟ أ -عقيدة التثليث  :األقانيم الثالثة :هللا األب  ،اإلله يسوع االبن اإلله روح
القدس  ،فهم يزعمون أن هللا ثالث ثالثة .
ب -عقيدة الخطيئة والفداء  :ومعناها ان هللا من محبته للبشر دبر طريقا
لخالص البشرية من شرورها فضحى بابنه ليتحمل هو العذاب ( الصلب ) .
ج -محاسبة المسيح للناس  :يعتقدون ان األب أعطى سلطة الحساب لالبن
وذلك لطبيعته فهو من يحاسب الناس يوم القيامة وسيكون جالسا بجوار
الرب على الكرسي استعدادا لذلك .
د -غفران الذنوب  :يعتقدون ان للقسيس القدرة على مغفرة ذنوبك إذا
اعترفت أمامه  ،وهي عقيدة ينكرها البروتستانت .
ما هي أهم  -3كتبها :
أ -العهد القديم  :وهي التوراة وهي أصل الديانة النصرانية .
كتب
النصارى؟ ب -العهد الجديد  :ويشمل األناجيل التالية :
* إنجيل متى  :وهو أحد تالمذة المسيح كتبه لليهود .
* إنجيل مرقس  :وهو من الحواريين السبعين كتبه للرومان وهو أبسط
األناجيل وأقصرها .
*إنجيل لوقا  :وهو طبيب أو مصور يهودي  ،كتبه لليونان وفيه وصف
لطفولة المسيح وسفره لبيت المقدس ووصاياه للبشرية .
معرفة أهم
* إنجيل يوحنا  :وهو يوحنا الحوري ابن زبدي الصياد كتبه للكنيسة بصفة
معتقدات
عامة  ،وهناك اختالف كبير بين هذه األناجيل األربع .
النصارى
* إنجيل برنابا  :وهو من األناجيل المرفوضة لدى الكنيسة .
وكتبهم
ما هي أهم  -4فرقها :
وفرقهم
* الكاثوليك  :ينتمون إلى الكنيسة األم في روما ( الكنيسة الغربية ) التي
فرق
النصارى؟ رئيسها البابا  ،يزعمون أن االبن مساو لألب في ألوهيته وجمهورها في
أوربا عموما .
* األرثوذكس ( الرأي المستقيم )  :مركزها القسطنطينية (الكنيسة الشرقية)
يزعمون أن األب أفضل من االبن  ،وأكثر أتباعها من شمال وغرب آسيا
وشرق أوربا .
* البروتستانت  :أسسها مارتن لوثر في ألمانيا  ،ال يؤمنون بعقيدة الغفران
وال يقدسون رجال الكنيسة وأكثر أتباعها بأمريكا الشمالية.
ما مفهوم
اليهودية :
اليهودية؟
 -1تعريفها  :هي الديانة التي جاء بها موسى عليه السالم لبني اسرائيل زمن القدرة على
فرعون  ،وهي ديانة العبريين المنحدرين من إبراهيم عليه السالم  ،وسبب تحديد مفهوم
اليهودية
التسمية لقولهم " إنا هدنا إليك "  ،وقيل نسبة ليهودا وهو أحد أسباط بني
إسرائيل  ،أو ألنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة .
ما أهم
معتقداتهم؟  -2أهم معتقداتهم :
أ -يعتقدون ان لهم إلها خاصا بهم اسمه " يهوه " غير منزه عن العيوب
والنقائص ( يخطأ  ،متعصب . ) ..
ب -قالوا أن عزيرا ابن هللا ؛ ألنه وجد التوراة بعد أن ضاعت وأعاد بناء
الهيكل .
ج -يعتقدون أنهم أبناء هللا وأحباؤه والناس خلقوا لخدمتهم .
معرفة أهم
د -ديانتهم خاصة بهم فال ينسب إليها إال من ولد من أم يهودية .
معتقدات
هـ -يعتقدون بتابوت العهد الذي يحوي روح اإلله وألواح شريعتهم .
اليهود وكتبهم
ما هي أهم و -يقدسون العجل والحية والكبش ويعبدونها .
كتب اليهود؟  -3كتبها :
أ -التوراة  :وتتكون من خمس كتب ( سفر التكوين  ،سفر الخروج  ،سفر
العدد  ،سفر التثنية  ،سفر الالوين ) .
ب -التلموذ  :وهو تفسير للتوراة  ،كتبها الحاخامات وهو يتكون من جزئين
متن  ( :المشنا ) بمعنى الشريعة المكررة  ،وشرح ( جمارا ) ومعناه
اإلكمال .

 -4فرقها :
* الفريسيين ( الربانيين )  :ويسمون األحبار والرهبان  ،ومن خصائصهم
أنهم ال يتزوجون ويحافظون على مذهبهم عن طريق التبني .
* الصدوقيون ( نسبة لزعيمهم صدوق الكاهن  3م )  :ومن خصائصهم
إنكارهم للبعث والحساب  ،ويقولون أن جزاء اإلنسان في الدنيا .
* القراؤون  :أسسها عنان ابن داود في عهد أبي جعفر المنصور  ،من
خصائصهم  :أنهم ال يعترفون إال بالعهد القديم  ،ويرفضون التلموذ .
* المتعصبون  :يحملون نفس أفكار الفريسيين ولكنهم يتصفون بالعدوانية ،
يعتقدون أن المسجد األقصى مقام فوق هيكل سليمان .
تحريف
الديانات
السماوية
السابقة

عالقة اإلسالم
بالديانات
األخرى

تحريف الديانات السماوية السابقة
كيف تعامل غير اليهود والنصارى الدين الصحيح وافتروا على هللا مالم يأمر به ،
وجعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا  ،فقاموا بتحريف التوراة
اليهود
ِ َّ ِ
والنصارى
ين َهادوا ي َح ِّرفو َن الْ َكلِ َم َع ْن
واالنجيل بما يخدم مصالحهم  ،قال تعالى ﴿ م ْن الذ َ
أنبيائهم؟
مع
ِ
اعنَا لَياً بِأَل ِ
ِ ِِ
ِ
ْسنَتِ ِه ْم َوطَ ْعناً فِي الدِّي ِن
ص ْي نَا َو ْ
اس َم ْع غَ ْي َر م ْس َم ٍع َوَر ّ
َم َواضعه َويَقولو َن َسم ْعنَا َو َع َ
إدراك مدى
﴾ [النساء  . ]45:واختاروا الوثنية على التوحيد وآثروا الباطل على الحق ،
انحراف
وجعلوا من الدين تجارة يبيعون الكتب التي نسخوها بأيديهم  ،وعظم
الديانة
النصارى األنبياء  ،فرفعوا من مقام عيسى عليه السالم حتى ألهوه  ،ونسبوا
اليهودية
هلل الزوجة والولد  ،وقتل اليهود األنبياء  ،ووصفوا هللا بأسماء ال تليق .
والنصرانية
عالقة اإلسالم بالديانات األخرى
وعالقة
هل جاء
إن اإلسالم هو دين موسى وعيسى قبل أن يكون دين محمد عليهم وعلى
اإلسالم
اإلسالم بدين نبينا الصالة والسالم  ،وقبل كل ذلك هو دين هللا  ،قال تعالى ﴿ إِ َّن الد ِ
َ
ِّين عنْ َد بالديانات
جديد ؟
ِ
َّ
األخرى
الله ا ِإل ْسالم ﴾ [آل عمران ، . ]18:وقد جاء اإلسالم :
هل اإلسالم * مصدقا لما جاء في الرساالت السماوية مما تبقى من أجزائها األصلية .
صالح
* مصححا لما طرأ عليها من تحريف وتبديل .
للتطبيق في * مكمال لما جاء به موسى وعيسى  ،مما يجعله خاتم الرساالت ومهيمنا
كل زمان عليها  ،تناسب تشريعاته جميع الناس عبر الزمان والمكان .
ومكان
ومن ذلك نستنج أن اإلسالم لم يأت بدين جديد  ،وإنما رد األديان المحرفة
ولماذا؟
إلى أصولها .

التقويم  :ضع جدوال وحاول أن تقارن فيه بين اإلسالم واليهودية
والنصرانية .

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم 11 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف :القيم اإليمانية والتعبدية .
الوحدة  :من مصادر التشريع اإلسالمي .
الكفاءة المستهدفة :معرفة مصادر التشريع االسالمي واثرها في مرونة
الشريعة .

عالقتها بما سبق  :االسالم والرساالت السماوية السابقة .
الوضعية

مفردات
الوحدة

البناء التعلمي للوحدة

القرآن  ،السنة....
التسليم واإلذعان لما اتفقوا عليه .

وضعية
االنطالق

مفهوم
مصادر
التشريع
من
مصادر
التشريع
اإلجماع
تعريفه

وضعية
البناء
التعلمي

المناقشة

الكفاءة المرحلية :إبراز الدور االيجابي للدين في الحياة .
مصادر تعلم الوحدة :الموافقات في أصول الشريعة ،للشاطبي  ،مذكرة
أصول الفقه  ،للشنقيطي  ،شرح تنقيح الفصول  ،للقرافي  ،الوجيز في
أصول الفقه  ،عبد الكريم زيدان .
متطلبات الوحدة  :ذكر أمثلة عن إجماعات السلف  ،وأقيستهم  ،وعملهم
بالمصالح المرسلة .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب  .زمن الوحدة  02 :ساعة .

حجيته

أنواعه

ما هي مصادر التشريع في اإلسالم؟
ما هو موقفك من األشياء التي اتفق
عليها الصحابة ؟
مفهوم مصادر التشريع  :هي األدلة التي نصبها الشارع دليال على األحكام ،
ما مفهوم
وهي الكتاب والسنة واإلجماع والقياس  ،يضاف إليها المصادر التبعية
مصادر
كالمصالح المرسلة واالستصحاب وغيرها .
التشريع؟
من مصادر التشريع :
أوال  :اإلجماع
ما معنى
تعريفه :لغة  :العزم والتصميم  ،االتفاق .
اإلجماع؟
اصطالحا :هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد
ماذا نفهم من وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي عملي
شرح التعريف:
التعريف
االصطالحي؟ اتفاق :معناه االشتراك في القول أو الفعل  ،إفتاء أو قضاء  ،ومخالفة الواحد
تضر  ،فال ينعقد معها اإلجماع .
المجتهدين :صفة يخرج بها من لم يكن مجتهدا من العلماء كالمقلد.
من هو
والمجتهد  :هو الذي له القدرة على استنباط األحكام  ،ويشترط في المجتهد أن
المجتهد؟
يكون عالما باللغة العربية  ،وآيات و أحاديث األحكام  ،وأصول الفقه  ،ومقاصد
الشريعة  ،وأعراف الناس .
في عصر من العصور :أي يكفي انعقاده في زمن ما  ،وال يهم إن خالف أحد
المجتهدين بعد انعقاد اإلجماع ؛ ألن اإلجماع ال ينسخ .
ما معنى الحكم بعد وفاة الرسول :ألنه في حياته مصدر التشريع .
حكم شرعي  :صفة يخرج بها االتفاق على حكم غير شرعي كاألحكام العقلية أو
الشرعي
الحسية أو الوضعية ....
العملي؟
عملي  :وهو ما تعلق بأفعال المكلفين ؛ ألنه يصوغ فيها االجتهاد  ،أما ما تعلق
ما هي أنواع بأفعاله جل وعال  ،فهي توقيفية ال اجتهاد فيها .
أدلة حجية االجماع:
اإلجماع؟
ِ
ِ
ِ
ول م ْن بَ ْعد َما تَ بَ يَّ َن لَه الْه َدى َويَتَّبِ ْع غَْي َر َسبِ ِ
يل
الرس َ
شاق ْق َّ
من القرآن :قال تعالى﴿ َوَم ْن ي َ
هل ينسب
ِ
ومنِين ن ولِّ ِه ما تَولَّى ون ِ ِ
تم ِ
صيراً﴾ (النساء ، )115 :فاآلية قرنت
للساكت قول؟ الْم َ َ َ َ َ ْ
اء ْ َ
َّم َو َس َ
صله َج َهن َ
اتباع المؤمنين باتباع الرسول فكالهما واجب  ،كما أن هللا رتب العقاب على
متبع غير سبيل المسلمين  ،فدل ذلك على حرمة مخالفته  ،وثبوت الوعيد على
المخالفة دليل على وجوب المتابعة .
من السنة :قال صلى هللا عليه وسلم " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن
ما هو الدليل
 ،وما رآه المسلمون قبيح فهو عند هللا قبيح " رواه أحمد
على أن
و قال أيضا " ال تجتمع أمتي على ضاللة " رواه ابن ماجه
حجة؟
اإلجماع
فقد دلت على عصمة األمة من الخطأ .
أنواع االجماع:
أ -اجماع صريح :هو اتفاق جميع المجتهدين قوال أو إفتاء أو قضاء صراحة
دون مخالفة أحد وهذا حجة مطلقا ال يجوز مخالفته .
ب -إجماع سكوتي :هو تصريح بعض المجتهدين برأيه  ،وسكوت الباقي دون
إبداء معارضة  ،مع انتفاء أسبابها من خوف أو إكراه  .وهذا مختلف في حكمه
على ثالثة أقوال :
_ أنه حجة مطلقا ؛ ألن السكوت يحمل على الموافقة ( المالكية ،الحنابلة )
_ أنه ليس بحجة ؛ ألنه ال ينسب لساكت قول ( الشافعية )
_أنه ليس إجماعا ولكنه حجة ظنية  ( .بعض الحنفية)

الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان الدرس
إدراك معنى
مصادر
التشريع
إدراك المعنى
اللغوي
واالصطالحي

القدرة على
تحليل
التعريف

الوقوف على
األدلة وفهم
معانيها

معرفة أنواع
اإلجماع

أمثلة
عنه

هات أمثلة عن
اإلجماع؟

القياس

القياس

تعريفه

ما معنى
القياس؟

حجيته

ما هو الدليل
على ان القياس
حجة؟

أركانه و
شروطه

أمثلة
عنه

أمثلة عن االجماع:
إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس  ،إجماع العلماء على حرمة التدخين
واالستنساخ  ،إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد ...
التقويم  :هل ينسخ اإلجماع باإلجماع .

القدرة على
تعميق الفهم
وربط
المعلومات
بامثلتها

ما هي أركان
القياس؟

هات أمثلة عن
القياس

تعريفه :لغة  :التقدير والمساواة .
اصطالحا :هو مساواة واقعة ورد فيها النص (أصل) بواقعة لم يرد فيها النص
(فرع) في الحكم ؛ الشتراكهما في علة الحكم .
أدلة حجية القياس:
ِ
صا ِر ﴾ (احلشر)2:
من القرآن :قال تعالى﴿ فَا ْعتَبِروا يَا أولي األَبْ َ
فقد دلت اآلية على وجوب االعتبار  ،والقياس جزء من االعتبار  ،فدل ذلك
على وجوب القياس .
من السنة :ما رواه مالك في موطئه " أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول
صلى هللا عليه وسلم فقالت :إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه؟ فقال لها :
" أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم  .قال  :فدين
هللا أحق بالقضاء " فقد قاس دين هللا على دين العباد  ،وهو عليه الصالة والسالم
قدوة وأسوة لنا .
عمل الصحابة :قول عمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري رضي هللا عنهما :
" اعرف األشباه واألمثال وقس األمور برأيك " .
ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما في حجب الجد لألخوة األشقاء في
الميراث وقوله " يجعل ابن االبن ابنا  ،وال يجعل أب األب أبا "  ،أي كيف
يجعل ابن االبن كاالبن في الحجب  ،وال يجعل أب األب كاألب في الحجب ،
والعلة واحدة وهي " القرابة " .
أركان القياس وشروطه :
 -1المقيس عليه ( :األصل) وهو الواقعة التي ورد النص بحكمها كالخمر ،
وشرطه  :أن يكون ثابتا بالنص  ،فال قياس على مقيس .
 -2المقيس ( :الفرع) وهو الواقعة التي لم يرد النص في حكمها و يراد معرفة
حكم االسالم فيها كالمخدرات  ،ويشترط في الفرع  :أال يثبت حكمه بنص أو
إجماع  ،فال قياس مع النص ( كالقول بأن عتق الرقبة غير المؤمنة ال يجزئ في
كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل الخطأ ) .
 -3الحكم  :وهو الحكم الشرعي العملي الثابت لألصل بالنص ويراد إعطاؤه
وتعديته للفرع  ،كتحريم الخمر  ،ويشترط في الحكم  :أن يكون معقول المعنى ،
فال قياس في العبادات  ،وأال يكون مختصا باألصل ( شهادة خزيمة ) .
 -4العلة  :وهي الوصف المشترك بين األصل والفرع  ،وهي الوصف المناسب
الظاهر المنضبط الذي شرع الحكم ألجله  ،ويشترط في العلة  :أن تكون ظاهرة
تدرك بالحواس ( كاإلسكار )  ،وأن تكون منضبطة لها حقيقة محدودة ال تختلف
باختالف األشخاص واألحوال ( كالسفر )  ،وأن تكون مناسبة ومالئمة لتحقيق
الحكمة من الحكم .
أمثلة عن القياس:
تحريم المخدرات قياسا على الخمر لعلة االسكار .
تحريم ضرب الوالدين قياسا على التأفف لعلة وجود األذى .
تحريم عقد النكاح وقت صالة الجمعة قياسا على حرمة البيع لعلة اإللهاء عن
صالة الجمعة .

التقويم  :استخرج أركان القياس من تحريم عقد النكاح وقت صالة الجمعة قياسا
على تحريم البيع وقت صالة الجمعة .
 هل شروط أركان القياس في هذه المسألة متوفرة وضح ذلك . -ما الفرق بين اإلجماع والقياس .

إدراك المعنى
اللغوي
واالصطالحي

الوقوف على
األدلة وفهم
معانيها

القدرة على
تحديد االركان
وتطبيقها على
مختلف االمثلة

القدرة على
تعميق الفهم
وربط
المعلومات
بأمثلتها

المصالح
المرسلة
تعريفها

حجيتها

شروط
العمل
بها

أمثلة
عنها

وضعية
ختامية

المصالح المرسلة
تعريفها :لغة :هي المنفعة مطلقا  ،بإيجادها أو دفع المفسدة .
ما معنى
اصطالحا :هي المنفعة الداخلة في مقاصد الشرع  ،المالئمة له  ،والتي لم يشهد
المصالح
لها نص باالعتبار أو اإللغاء .
المرسلة؟
أو هي استنباط حكم في واقعة ال نص فيها وال إجماع  ،بناء على مصلحة لم
يشهد لها نص باالعتبار أو اإللغاء .
ما الدليل على أدلة حجيتها :المصالح المرسلة حجة في المعامالت  ،أما العبادات فقد اتفق
العلماء على أن األمور التعبدية ال تشملها المصالح المرسلة ؛ ألنها توقيفية  ،فال
أنها حجة ؟
مجال فيها لالجتهاد والرأي  ،ودليل حجيتها في المعامالت :
من القرآن:
قال تعالى﴿ ي ِريد اللَّه بِك ْم الْي ْس َر َوال ي ِريد بِك ْم الْع ْس َر ﴾(البقرة. )185:
فقد دل النص على أن الشريعة ما وضعت إال لتحقيق مصالح العباد ؛ ألن اليسر
ال يتحقق إال بمراعاة مصالح الناس  ،فاألخذ بالمصلحة يتفق مع الغرض التي
وضعت له الشريعة .
من السنة  :وردت أحاديث كثيرة تدعوا إلى اليسر ورفع الحرج  ،ومراعاة
مصالح الناس  ،فقد ثبت عنه عليه السالم أنه " ما خير بين أمرين إال اختار
أيسرهما " .
عمل الصحابة :فقد جرى اجتهاد الصحابة على رعاية المصلحة  ،وبنو على
ذلك كثيرا من األحكام  ،من غير إنكار على واحد منهم  ،مما يدل على صحة
هذا األصل وصوابه  ،من ذلك :
جمع عثمان رضي هللا عنه المسلمين على مصحف واحد  ،وإحراقه لبقية النسخ
؛ حسما لالختالف .
تضمين عمر رضي هللا عنه الصناع ما يهلك بأيديهم ؛ لئال يتهاونوا في حفظ
أموال الناس .
شروط العمل بها:
ما شروط العمل
* أن تكون مالئمة لمقاصد الشرع  ،فال تخالف أصال أو مقصدا شرعيا .
بها؟
* أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية .
* أن تكون مصلحة حقيقية ال وهمية بأن يتحقق من العمل بها جلب نفع أو دفع
ضرر .
* أال تفوت مصلحة أفضل منها (.الدين ،النفس ،العقل ،العرض ،المال)
أمثلة عن المصالح المرسلة:
هات أمثلة عن
جواز شهادة الصبيان فيما بينهم ؛ ألنه ال يشهد لعبهم غيرهم .
المصالح
توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية ؛ لئال تضيع الحقوق .
المرسلة
وضع قواعد خاصة بالمرور في الطرقات ؛ حتى ال تعم الفوضى .

التقويم  :ما هي أقسام المصالح في نظر الشرع ؟ وهل يعمل بها في مجال
العبادات ولماذا ؟
ما الفرق بين اإلجماع والقياس والمصالح المرسلة .

إدراك المعنى
اللغوي
واالصطالحي

الوقوف على
األدلة وفهم
معانيها

القدرة على
ضبط شروط
العمل
بالمصلحة
القدرة على
تعميق الفهم
وربط
المعلومات
بامثلتها

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
الكفاءة المرحلية :العمل بتوجيهات االسالم في مجال حقوق
مخطط الوحدة رقم 12 :
االنسان وااللتزامات المتعلقة بالمسؤولية.
المادة  :علوم اسالمية .
مصادر تعلم الوحدة  :السياسة الشرعية  ،البن تيمية  ،مقدمة
الملف :القيم الحقوقية .
ابن خلدون  ،حقوق اإلنسان في اإلسالم  ،ناصر التركي .
الوحدة  :حقوق االنسان في مجال العالقات العامة والتعامل الدولي .
الكفاءة المستهدفة :المساهمة في الحفاظ على حقوق اإلنسان من خالل معرفة مكانتها متطلبات الوحدة  :إجراء مقارنة بين الشريعة والقانون .
في االسالم
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
.
اإلسالمي
التشريع
مصادر
من
:
سبق
بما
عالقتها
زمن الوحدة  02 :ساعة .
الوضعية

مفردات الوحدة

ما أهم المواضيع التي
يتناولها اإلعالم؟
ما هو مصدر حقوق
اإلنسان في اإلسالم؟

وضعية
االنطالق

وضعية
البناء
التعلمي

وضعية
ختامية

المناقشة

البناء التعلمي للوحدة

الملف النووي  ،قضايا اإلرهاب  ،الحريات وحقوق اإلنسان...
مصدر حقوق اإلنسان في اإلسالم  ،هي مصادر التشريع التي سبق
ذكرها ( الكتاب ،السنة ،اإلجماع ،القياس )...

تكريم اإلسالم ما هي مظاهر * تكريم اإلسالم للبشر  :لقد احترم اإلسالم الذات اإلنسانية وكرمها  ،قال
آدم وحملْنَاهم فِي الْب ِّر والْب ْح ِر ورَزقْنَاهم ِمن الطَّيِّب ِ
تكريم هللا
للبشر
ِ
ات
ْ ْ َ
تعالى﴿ َولََق ْد َك َّرْمنَا بَني َ َ َ َ َ ْ
َ َ َ ََ
لإلنسان؟
ضلْنَاهم َعلَى َكثِي ٍر ِم َّمن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ضيالً ﴾(اإلسراء ، )70:كرمه في خلقه
ْ
َوفَ َّ ْ
وصورته  ،وفي إغداق النعم عليه  ،وحفظ حقوقه  ،وتسخير الكون لخدمته ،
تعريف حقوق
وجعله مسؤوال عن تصرفاته .
اإلنسان
ما هو مفهوم * تعريف حقوق اإلنسان  :مجموع الحريات و الحقوق التي تضمن كرامة
حقوق اإلنسان؟ اإلنسان سواء توجهت إلى هللا أم إلى النفس أم إلى اآلخر ،وهي أصيلة في
من حقوق
كل إنسان  ،تولد معه و يجب المحافظة عليها و إعمالها  ،وقد جاء اإلسالم
اإلنسان في
بكل الحقوق الضرورية ليعيش اإلنسان كريما و ليؤسس مجتمع الحقوق
مجال
المبني على العدالة و المساواة و األخوة  ،فكل الحقوق التي تضمنتها مختلف
العالقات
المواثيق و الدساتير اليوم ومنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان قد أعلن
العامة
عنها اإلسالم منذ أزيد من  14قرنا .
ما هي أهم
* من حقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة .
؟
اإلنسان
حقوق
حق الحياة
أ -حق الحياة :إذ حرم اإلسالم االعتداء على حياة اإلنسان وجعل من قتل
نفسا فكأنما قتل الناس جميعا  ،وشرع القصاص للحفاظ عليه  ،وهذا الحق
ليس ألحد التصرف فيه أو التنازل عليه ولو كان صاحبه  ،فقد حرم اإلسالم
القتل واالنتحار واإلجهاض ...وأن يلقي اإلنسان بنفسه إلى الهالك  ،ويدخل
في حق الحياة  :سالمة البدن والحواس والمشاعر .
الحق في
ب -الحرية :فقد نهى اإلسالم عن استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان  ،وحرر
هل لإلنسان
الحرية
اإلنسان من العبودية لغير هللا  ،والحرية هي قدرة اإلنسان على التصرف
على
حقوق
كيفما شاء ما لم يمس بحقوق اآلخرين  ،فله أن يقيم ويسافر حيث شاء
المجتمع؟
ويحترف من المهن ما يهوى ....وليس لإلنسان التنازل عن هذا الحق فإن
الحق في
حرم منه وجب عليه الهجرة .
األمن
ج -األمن :فلإلنسان الحق في األمان على شخصه  ،فال يجوز ألحد تخويف
اآلخر أو تعذيبه بغير حق .
الحق في
د -حق التنقل :للفرد أن يتنقل في أرض هللا  ،فله أن يقيم ويسافر حيث شاء
التنقل
وله حق اللجوء إلى دولة أخرى إذا منع حقوقه .
ما أهم الحقوق هـ -حرية المعتقد :قال تعالى ﴿ال إِ ْكَراهَ ِِف الدِّي ِن﴾ (البقرة ، )257:فللفرد
المدنية
الحق في
حرية التدين وممارسة شعائر دينه  ،شريطة مراعاة النظام العام للمجتمع
والسياسية؟
حرية المعتقد
اإلسالمي .
و -حرية الرأي والفكر :فللفرد حرية التعبير بالموافقة أو االعتراض في
حرية الرأي
شتى المجاالت  ،وعرض أفكاره ومقترحاته واجتهاداته  ،فقد شجع اإلسالم
والفكر
اإلبداع واالجتهاد  ،لكن من دون المساس بالمقدسات اإلسالمية .
ب -حق التعلم  :فالتعلم إلزامي ومجاني  ،فهو واجب قبل أن يكون حقا .
حق التعلم
التقويم  :متى تنتهي حرية اإلنسان .
االستثمار
السلوكي

كيف توظف ما
درسته في
سلوكك؟

* علي أن أعرف حقوقي و أطالب بها بأسلوب حضاري  ،وأحترم حقوق
اآلخرين  ،وأسعى للعدل والسالم  ،متعايشا مع اآلخرين .

الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان
الدرس
إدراك فضل
اإلنسان
وكرامته في
اإلسالم

القدرة على
توضيح أهم
الحقوق التي
أعطاها
اإلسالم
لإلنسان

إدراك سبق
اإلسالم
وشموله في
مجال حقوق
االنسان

استثمار
المكتسبات
سلوكيا

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم 13 :
المادة  :علوم اسالمية
الملف :القيم الحقوقية .
الوحدة  :حقوق العمال وواجباتهم في اإلسالم .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة المبادئ العامة لحقوق العمال والقدرة على تجسيدها
في الحياة .
عالقتها بما سبق  :حقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة والتعامل الدولي .
الوضعية

مفردات
الوحدة

وضعية
االنطالق
نظرة
اإلسالم
إلى العمل
الحقوق
األساسية
للعمال

المناقشة

البناء التعلمي للوحدة

هل العمل في
اإلسالم حق أم
واجب؟

العمل حق وواجب .

ما هي أهم
حقوق العامل؟
متى تكون
األجرة عادلة؟
هل من حق
العامل أن
يستريح؟
لو أصيب
العامل بضرر
من يتحمل
تكاليفه؟

وضعية
البناء
التعلمي

واجبات
العمال

الكفاءة المرحلية  :العمل بتوجيهات االسالم في مجال حقوق
العمال وااللتزامات المتعلقة بالمسؤولية .
مصادر تعلم الوحدة  :السياسة الشرعية  ،البن تيمية  ،مقدمة
ابن خلدون .
متطلبات الوحدة  :مقارنة بين الشريعة والقانون .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  02 :ساعة .

هل لكفاءة
العامل أهمية؟
هل للعامل
الحق في
الصالة ؟
هل لرب
العمل أن
يضرب
العامل؟
عند ضعف
العامل هل له
االستمرار في
العمل ؟
ما هي
واجبات
العامل ؟
هل من حق
العامل التخلي
عن واجباته
إذا منع حقوقه

الكفاءة
المستهدفة

استنتاج
عنوان
الدرس

الحقوق األساسية للعمال
العمل واجب وحق  ،ولكل فرد السعي في إيجاد عمل يناسبه  ،فإن لم يتمكن من
ذلك  ،وجب على الدولة أن تمكنه منه ؛ حتى ال تنتشر البطالة التي هي منبع
الشر وكل آفة اجتماعية .
 -1الحق في األجر العادل :ويقصد به مكافئة الراتب للجهد المبذول  ،وفق ما تم
االتفاق عليه ؛ بحيث يوفر للعامل الحياة الكريمة  ،قال عليه الصالة والسالم :
قال هللا " ثالث أنا خصمهم يوم القيامة  .....ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه
ولم يعطه حقه "  .رواه البخاري
 -2الحق في الراحة وعدم االرهاق :فللجسد الحق في الراحة ؛ ليستعيد نشاطه ،
فيكثر إنتاجه  " ،روحوا عن القلوب ساعة  ،فإن القلوب إذا كلت عميت "  ،وال
يكلف العامل بما يضر بصحته أو يجعله عاجزا  ،فان كلفه صاحب العمل بأمر
شاق فال بد أن يعينه  ،وإال فسخ العقد  ،ورفع األمر إلى المسئولين .
التمكن من
 -3الحق في الضمان :أي تعويضه عن أي ضرر يلحق به  ،أو بمن هم تحت
معرفة أهم
كفالته  ،فقد ثبت عن عمر رضي هللا عنه أنه مر على يهودي يتكفف الناس
حقوق
فزجره  ،فلما استفسر عن حاله  ،الم نفسه وقال  " :ما أنصفناك يا هذا  ،أخذنا
العمال في
منك الجزية قويا وأهملناك ضعيفا  ،أكلنا شبيبتك ثم ضيعناك عند الكبر ،
اإلسالم
افرضوا له من بيت المال ما يكفيه " .
 -4الحق في الترقية  :على أساس الكفاءة والجدارة  ،بغض النظر عن األقدمية
أو السن  ،قال عليه الصالة والسالم  " :انزلوا الناس منازلهم" وقال عمر
رضي هللا عنه  " :من ولي من أمر المسلمين شيئا  ،فولى رجال لمودة أو قرابة
بينهما  ،فقد خان هللا ورسوله والمسلمين "  ،وثبت عن أبي بكر أنه قال ليزيد بن
أبي سفيان حين أرسله ليفتح الشام " إني وليتك ألبلوك وأختبرك وأحرجك  ،فإن
أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك  ،وإن أسأت عزلتك  ،فعليك بتقوى هللا " .
 -5الحق في أداء حق هللا :كالصالة والصيام وغيرها من الفرائض .
 -6الحق في المحافظة على كرامته  :فليس لرب العمل إهانة العامل أو احتقاره
قال عليه الصالة والسالم "بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم"رواه مسلم
 -7الحق في االستمرار في العمل :خاصة عند الكبر  ،ما لم يقصر .
واجبات العمال
 -1أن يعرف المطلوب منه  :أي وضوح العمل " ما له وما عليه " .
إدراك
 -2إتقان العمل  :من غير تقصير أو غش أو خيانة .
الواجبات
 -3التمتع بروح المسؤولية  :فيما كلف به  ،فال يحيله على غيره .
التي كلف
 -4عدم استغالل الوظيفة  :في مصالحة الشخصية او مصالح قرابته دون حق
شرعي  ،قال صلى هللا عليه وسلم  ":من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما بها اإلسالم
أخذ بعد ذلك فهو غلول"  ،وثبت عن أبي بكر رضي هللا عنه أنه شنع على أحد العامل مقابل
حقوقه
عمال الصدقة حين جاءه بأموال الزكاة وهدية يدعي أنها من حقه فقال " هال
جلست في بيت أمك وأبيك  ،فينظر ؟ يهدى لك أم ال " .

ماذا يفعل
المسلم إذا علم  -5المحافظة على الوقت  :وقت العمل  ،أو تسليم العمل المراد إنجازه .
بوجود من هو  -6رفع المهارة  :أي تحسين مستوى أداءه .
 -7التنحي عند عدم الكفاءة  :ألن العمل أمانة  ،وهي يوم القيامة خزي وندامة ،
أجدر منه ؟
إال من أخذها بحقها .
ما أساس
نظرة اإلسالم لطبيعة العالقة بين صاحب العمل والعامل .
العالقة بين
طبيعة
"واجبات أرباب العمل "
صاحب العمل
العالقة
والعامل ؟
بين العامل
وصاحب
تقوم العالقة بينهما على أساس من الوضوح واالحترام  ،واألخالق الحسنة فهي
العمل
أوال وأخيرا عالقة إنسانية  ،يلزم فيها رب العمل باآلتي :
التعرف
 -1وضوح العمل  :من حيث النوع والمدة واألجرة .
ماذا يقصد
على نظرة
 -2عدم التكليف فوق الطاقة  :قال صلى هللا عليه وسلم " وال تكلفوهم ما ال
بوضوح
اإلسالم
يطيقون " رواه النسائي وابن ماجه .
العمل؟
للعالقة بين
 -3المعاملة بالحسنى  :من غير إذالل أو احتقار .
اصحاب
كم يجب على  -4الرحمة بالعامل  :عند الخطأ أو النسيان  ،ما لم يكن هناك تقصير  ،فقد جاء
العمل
رب العمل أن رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  ،يستفسر كم يعفو عن الخادم ؟ فقال :
والعمال
" أعف عنه في اليوم سبعين مرة " رواه الترمذي .
يعفو عن
 -5عدم المماطلة في تسليم األجر  :قال عليه السالم " أعط األجير أجره قبل أن
العامل؟
يجف عرقه " .
 -6التناسب بين العمل واألجر  :قال عليه الصالة والسالم " وإن لك من األجر
متى يكون
األجر مناسبا على قدر نصبك ونفقتك " رواه الحاكم .
للعمل؟

وضعية
ختامية

االستثمار
السلوكي

كيف توظف
ما درسته في
سلوكك؟

* علي أن أدرس بجد واجتهاد ؛ حتى أكون أهال للوظيفة التي أوكل بها في
المستقبل  ،وأن أراعي جميع حقوق وواجبات العمل  ،سواء كنت عامال أو
رب عمل .

استثمار
المكتسبات
سلوكيا

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم 14 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف :القيم االجتماعية واألسرية .
الوحدة  :العالقات االجتماعية بين المسلمين وغيرهم .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة أحكام العالقات االجتماعية بين المسلمين
وغيرهم  ،وأثرها على استقرار المجتمع .
عالقتها بما سبق  :حقوق العمال وواجباتهم في اإلسالم .
مفردات
المناقشة
الوضعية
الوحدة

وضعية
االنطالق

وضعية
البناء
التعلمي

هل يمكن
توحيد
الناس؟ لماذا
وما الحل؟

الكفاءة المرحلية :القدرة على تمثيل القيم الموجهة للسلوك  ،وتنظيم
العالقات االجتماعية بين المسلمين وغيرهم .
مصادر تعلم الوحدة  :السياسة الشرعية  ،البن تيمية  ،المقدمة  ،البن
خلدون .
متطلبات الوحدة  :ذكر أمثلة عن معاملة السلف للمسلمين وغيرهم .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  02 :ساعة .
البناء التعلمي للوحدة

الكفاءة
المستهدفة

ال ؛ الختالف األديان  ،واألعراف  ،ووجهات النظر .
والحل هو تقبل اآلخر  ،والتعايش معه .

إثارة االنتباه

لقد نشأ الخالف والشقاق بين البشرية منذ نشأتها  ،لعوامل كثيرة أهمها
ما هي أهم
االختالف في الدين .
أسباب
اختالف
ِ
؟
االختالف
في
الدين
َّاس أ َّمةً َواح َدةً َوال يَ َزالو َن
اء َربُّ َ
كلَ
* اختالف الدين  :قال تعالى﴿ َول َْو َش َ
َج َع َل الن َ
واقع الناس
ِِ
ك َخلَ َقه ْم ﴾ (هود  ، )118:فاالختالف في الدين واقع
ك َولِ َذلِ َ
ين ّإال َم ْن َرِح َم َربُّ َ
كيف أرشد م ْختَلف َ
اإلسالم إلى حتمي ال يمكن تغييره ؛ ألن كل صاحب دين يعتقد أنه على الحق ،وغيره على
معاملة غير الباطل ،مما يجعله يغضب ويحقد على غيره  ،إال أن اإلسالم زودنا ببعض
المسلمين؟ المفاهيم التي تضمن حسن العالقة مع الجميع :
إدراك
* المسلم يعتقد أن اإلنسان مخلوق مكرم :
رحمة
،
نسانيته
إ
احترام
يجب
بل
،
احتقاره
بدليل تكريم هللا له  ،فليس من حقه نبذه أو
اإلسالم
هل
االختالف فعن جابر رضي هللا عنه قال  :مرت على النبي صلى هللا عليه وسلم جنازة فقام
وقبوله
واقع بمشيئة لها  ،فقال الصحابة انها جنازة يهودي  ،فقال " أليست نفسا " ؟ رواه البخاري .
لآلخر
هللا ؟ ما هو * المسلم يعتقد أن اختالف الناس في الدين بمشيئة وإرادة هللا :
آلم َن َم ْن فِي األ َْر ِ
ض كلُّه ْم َج ِميعاً ﴾( يونس ، ) 98:وليس
موقف
اء َربُّ َ
ك َ
قال تعالى ﴿ َول َْو َش َ
المسلة من للمسلم إال التسليم واإلذعان والقبول بإرادة هللا  ،والتعايش معها .
إرادة هللا؟ * المسلم مأمور بالعدل مع الجميع :
قال تعالى ﴿ إِ َّن اللَّهَ يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإل ْحس ِ
ان ﴾ ( النحل . ) 89:
َ
َ َ َ
هل المسلم
ِ
َك م ْن
ل
س
َي
ل
تعالى﴿
قال
:
المحاسبة
أو
الهداية
وليس
بالدعوة
* المسلم مكلف
ْ َ َ
مطالب
ِ
ِّ
ِ
ِ
بهداية
أسس عالقة
َّ
ك
ن
إ
﴿
:
أيضا
وقال
،
)
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ان:
ر
عم
آل
(
﴾
م
ه
ب
ذ
ع
ي
َو
أ
م
ه
ي
ل
ع
وب
ت
ي
َو
أ
ء
ي
ش
ر
َم
أل
ا
َ
َ
ْ َ ٌْ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ
الناس؟
المسلمين
ت ول ِ
ِ
َك َّن اللَّهَ يَ ْه ِدي َم ْن يَ َشاء ﴾ ( القصص. ) 55:
ال تَ ْهدي َم ْن أ ْ
َحبَ ْب َ َ
بغيرهم
أسس عالقة المسلمين بغيرهم .
ما أهم
 -1التعارف  :وهو أول بوادر التقارب والتفاهم  ،وإطالع الغير على أخالق
العالقات
التعارف
التي تحكم اإلسالم  ،فمن غير المعقول أن يدير المسلم ظهره لآلخرين .
الناس رغم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّ َها النَّاس إِنَّا َخلَ ْقنَاك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأنثَى َو َج َعلْنَاك ْم شعوباً َوقَ بَائِ َل لِتَ َع َارفوا إِ َّن
القدرة على
اختالفهم ؟ أَ ْكرمكم ِعنْ َد اللَّ ِه أَتْ َقاكم إِ َّن اللَّه َعلِ
يم َخبِ ٌير ﴾ (الحجرات . )13:
َ
ْ
ََ ْ
ٌ
معرفة
،
واحتقاره
نبذه
وعدم
،
معه
والتواصل
،
باآلخر
القبول
ومعناه
:
عايش
 -2الت
أسباب
لو دعاك
التعايش
إلى
يسافرون
سلفه
كان
وقد
باآلخرين
المسلم
صدر
يضيق
أن
المعقول
من
فليس
تكوين
كافر إلى
أمر فيه خير بلد الكفر ويتعايشون مع أهلها  ،وكانوا سببا في دخول كثير منهم إلى اإلسالم  .عالقات مع
 -6التعاون :أمرنا هللا بالتعاون على الخير مع الجميع  ،فقد ثبت عن النبي صلى اآلخرين
ما هو
التعاون
هللا عليه وسلم أنه قال  " :لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به
موقفك؟
حمر النعم  ،ولو أدعى به في اإلسالم ألجبت " .رواه البيهقي  ،وهو حلف
الفضول  ،لمساعدة المحتاجين  ،أبرم مع المشركين في الجاهلية .
ما هي
 -7الروابط االجتماعية :اإلنسان اجتماعي بطبعه  ،والمسلم آلف مألوف ،
الروابط
الروابط
التي تجمع مجبول على إنشاء عالقات مع اآلخرين  ،تعينه على شؤون الحياة  ،بروابط
االجتماعية
مختلفة وهي :
الناس؟

هل راعى
اإلسالم
رابطة
اإلنسانية
والقومية
والوطن
والعائلة؟
أذكر أمثلة
عن ذلك؟

ما هي
حقوق غير حقوق غير
المسلمين في المسلمين في
بلد اإلسالم بلد اإلسالم؟

وضعية
البناء
التعلمي

حق الحماية هل اعتبرهم
اإلسالم
كأفراد من
المجتمع أم
مواطنين من
حق التأمين درجة ثانية؟
عند العجز هل وفر لهم
الحماية
والتأمين؟
هل ألزمهم
باعتناق
حق حرية
اإلسالم؟
التدين
هل لهم
حق العمل الحق في أي
وظيفة ؟
واجبات غير
المسلمين في
بلد اإلسالم

وضعية
ختامية
التقويم

ما هي
واجباتهم؟

أ -رابطة اإلنسانية  :فالناس إخوة ؛ ألن أباهم واحد  ،وإلهاهم واحد  ،والغاية
التي خلقوا لها واحدة  ،سواء امتثلوا لها أم ال  ،لهذا جاء الخطاب في القرآن بـ
" يا أيها الناس " أكثر من  200مرة .
ب -رابطة القومية  :وهي رابطة أقوى من األولى  ،فاإلنسان تجمعه بقومه
مصالح مشتركة وال يشك أحد في تأثيرها في واقع الفرد ودنيا الناس لذلك أرسل
هللا الكثير من األنبياء إلى أقوامهم لقوة العالقة بينهم  ،قال تعالى ﴿ وإِلَى َع ٍ
اد
َ
صالِحاً ﴾ (األعراف . )73:
أَ َخاه ْم هوداً ﴾ (األعراف َ ﴿)65:وإِلَى ثَم َ
ود أَ َخاه ْم َ
ج -رابطة العائلة  :وتشمل األهل واألقارب  ،وقد خصها اإلسالم بكثير من
األحكام ،فليس لإلنسان نبذها والتخلي عنها ،بل هو ملزم بصلتها واإلحسان إليها
قال تعالى ﴿ إِ َّن اللَّهَ يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإل ْحس ِ
د-
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْق ْربَى ﴾ (النحل . )89:
َ
َ َ َ
رابطة اإلقامة (الوطن)  :فاإلنسان تحكمه مشاعر فطرية تجاه المكان الذي يقيم
فيه  ،وإن سافر لمكان آخر  ،يبقى دائما يحن إليه .
لكن يجدر اإلشارة أن هذه الروابط مقبولة  ،ما لم تتعارض مع رابطة اإلسالم ،
وإال أسقطت  ،ألن حب هللا ورسوله والمؤمنين فوق كل اعتبار .
حقوق غير المسلمين في بلد اإلسالم .
 -1حق الحماية :من أي عدوان خارجي أو ظلم داخلي  ،قال صلى هللا عليه
وسلم " أال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير
طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " رواه أبوا داود  ،ومن أنواع الحماية ،
حماية دمائهم وأعراضهم وأموالهم  ،قال صلى هللا عليه وسلم  ":من قتل معاهدا
لم يرح رائحة الجنة ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما " رواه البخاري
 -3حق التأمين  :عند العجز أو الشيخوخة أو الفقر ؛ ألن الدولة اإلسالمية
مسئولة عن رعاياها  ،قال صلى هللا عليه وسلم " كلكم راع وكل راع مسئول
عن رعيته " متفق عليه  ،وجاء في الوثيقة التي أبرمها أبو بكر رضي هللا عنه
مع نصارى العراق  :أيما شيخ ضعف عن العمل  ،أو أصابته آفة من اآلفات أو
كان غنيا فافتقر  ،وصار أهل دينه يتصدقون عليه  ،طرحت جزيته  ،وعيل من
بيت مال المسلمين هو وعياله  ،وبذلك وضع قانون الضمان االجتماعي .
 -2حق حرية التدين  :فال يجوز إكراههم على اعتناق اإلسالم .
 -4حق العمل  :كفل اإلسالم لغير المسلمين الحق في كل األنشطة المشروعة ،
من بيع وشراء وأعمال حرة ..الخ  ،ولم يميز بينهم وبين المسلمين  ،إال في
الوظائف الحساسة أو التي لها صبغة دينية  ،كرئاسة الدولة  ،وإدارة الجيش ،
والقضاء .
واجبات غير المسلمين في بلد اإلسالم .
 -1احترام القانون اإلسالمي :ألنهم مواطنون  ،تطبق عليهم قوانين البلد ،
كالحدود والتعزيرات  ،وال يلزمون بما يمس عقائدهم كالصالة والزكاة  ...الخ .
 -2دفع الجزية  :وهي في مقابل الزكاة  ،يدفعها الذمي مقابل الحماية .
 -3ترك قتال المسلمين  :ألن بينهم وبين المسلمين معاهدة  ،فإن غدروا قتلوا .
 -4ترك اإلساءة للمسلمين  :باإلساءة للمقدسات  ،كسب النبي عليه السالم .
 -5عدم إظهار المنكر  :فاإلسالم وإن أقر حرية التدين  ،فإنه يرى الكفر منكرا ،
ال يجوز إظهاره  ،كالضرب بالنواقيس  ،ورفع أصواتهم بكتبهم .
 -6مراعاة مشاعر المسلمين  :فليس لهم القيام بأفعال تخالف تعاليم اإلسالم ،
كالتبرج وشرب الخمر  ،وإن كانت مباحة عندهم ؛ ألن فيها فتنة للمسلمين .

التقويم  :أكتب مقاال توضح فيه أسس عالقة المسلمين بغيرهم  ،وكذا حقوق غير
المسلمين وواجباتهم في بلد اإلسالم .

القدرة على
معرفة أهم
الحقوق التي
كفلها
اإلسالم لغير
المسلمين
وواجباتهم

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم . 15 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :القيم االجتماعية واألسرية .
الوحدة  :من المشاكل األسرية  :النسب  ،التبني  ،الكفالة .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة الحلول التي وضعها اإلسالم لبعض مشاكل األسرة
وأثرها في التماسك األسري واالجتماعي .
عالقتها بما سبق  :العالقات االجتماعية بين المسلمين وغيرهم .
الوضعية

مفردات
الوحدة

وضعية
االنطالق
النسب

وضعية
البناء
التعلمي

الكفاءة المرحلية  :القدرة على تمثل القيم الموجهة للسلوك وتنظيم
العالقات االجتماعية بين المسلمين وغيرهم .
مصادر تعلم الوحدة  :كتب الفقه المالكي .
متطلبات الوحدة  :أمثلة عن األنكحة الفاسدة  ،وعن الحلول التي
جاء بها اإلسالم لمجهولي النسب .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  02 :ساعة .

المناقشة

البناء التعلمي للوحدة

ما هي
مقاصد
الشرع
الضرورية؟

حفظ الدين  ،النفس  ،العرض ( النسل  ،النسب ) .............

الكفاءة
المستهدفة

إثارة االنتباه

أوال  :النسب

حفظ العرض مقصد شرعي  ،فالشريعة حرصت على صفاء النسب ونقائه من كل
شك أو ارتياب  ،وذلك عن طريق النكاح الشرعي .
ما معنى
تعريف
* تعريف النسب  :لغة  :القرابة وااللتحاق .
النسب ؟
النسب
اصطالحا  :هو رباط الدم والقرابة  ،الذي يلحق الشخص بأصوله ( األب ) في
أسباب ما هي طرق االسم ؛ حتى ال يطعن أحد في عرضه .
* أسباب النسب وطرق ثبوته :
إثباته ؟
النسب
 -1الزواج الصحيح  :وهو قيام الزوجية الصحيحة بأركانها ( المهر  ،الصيغة ،
الزواج
الزوجان  ،الولي  ،الشاهدان )  ،عند ابتداء حمل الزوجة  ،لقوله عليه الصالة
ما هي
اإلقرار
والسالم " الولد للفراش  ،وللعاهر الحجر " رواه الشيخان  ،فالولد هو ثمرة الفراش
شروط
البينة
القدرة على
 ،ويثبت النسب بثالثة شروط :
إثباته ؟
الشرعية
معرفة
* بلوغ الزوجين .
النسب
* ثبوت الدخول بالزوجة ( إمكان التالقي ) .
طرق
وبعض
هل يثبت * أن تلد بعد  6أشهر من تاريخ الدخول .
إثبات
احكامه
* أن تلد قبل  10أشهر من الفراق .
النسب
النسب
الزواج بزواج فاسد  -2الزواج الفاسد  :وهو ما اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط األركان ،
فيلحق الولد في كل نكاح فاسد أسقط فيه الحد لشبهة  ،كجهل أحد الزوجين بالحرمة
البصمة
الوراثية هل كل من  ،أو اختالف العلماء .
يدعي نسبة  -3االقرار :وهو اعتراف الشخص بنسبة الولد إليه  ،وذلك بشروط :
ولد له يقبل * أن يكون من زواج صحيح أو فاسد أسقط الحد فيه لشبهة .
حقوق
ذلك منه ؟ * أن يكون الولد مجهول النسب .
الطفل
* أن يكون فارق السن معقوال بينهما ( أن يولد من مثله لمثله ) .
مجهول
* طرق إثبات النسب:
هل للعلم
النسب
الحديث دور  -4البينة الشرعية  :وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين من العدول الثقات ،
في إثبات معاينة أو سماعا  ،وهي أقوى حجة من اإلقرار  ،ومن البينة  :البصمة الوراثية
الوصية
وقرائن األحوال  ،والقيافة ( المعرفة بالفراسة )  ،والقرعة .
النسب ؟
 -5البصمة الوراثية  :البصم  :هو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر ،
كيف يعامل وهي وسيلة علمية  ،يعرف بها النسب بتحليل حمض وقد اعتمدها قانون األسرة
كطريق من طرق إثبات النسب .
مجهول
* حق مجهول النسب  :وسع اإلسالم من أسباب ثبوت النسب  ،فأثبته بكل دليل
النسب ؟
وتشدد في نفيه  ،واعتبر مجهولي النسب إخوة في الدين  ،وجعل تربيتهم وكفالتهم
فرض كفاية على المجتمع  ،وأعطى لهم أسماء وهوية  ،واستحسن وحض على
مواالتهم  ،كما أباح الوصية له كحل من الحلول المادية لمجهول النسب شريطة أال

تتجاوز ثلث التركة  ،ولكن ال يمكن أبدا إلحاقهم بنسب غير نسبهم حتى ال تختلط
األنساب  ،وصونا لحقوق الورثة من الضياع أو االنتقاص .
التقويم  :أذكر األنكحة الفاسدة التي ألحق فقهاء المالكية فيها النسب للولد .

وضعية
ختامية

التبني
ثانيا  :التبني
تعريفه
حكمه
ودليله

الحكمة
منه

الكفالة
تعريفها
حكمها
ودليلها
الحكمة
منها

وضعية
ختامية

ما هو التبني
وما هو
حكمه ؟

* تعريفه  :هو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا له  ،وتسجيله باسم العائلة .
* حكمه ودليله  :حرم اإلسالم التبني حرصا على عدم اختالط األنساب .
ِ
ِ
ِ
ْح َّق َوه َو يَ ْه ِدي
اءك ْم ذَلك ْم قَ ْولكم بِأَف َْواهك ْم َواللَّه يَقول ال َ
اءكم أَبْنَ َ
قال تعالى ﴿ َوَما َج َع َل أَ ْدعيَ َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
اءه ْم فَِإ ْخ َوانك ْم فِي الدِّي ِن َوَم َوالِيك ْم
ْسط عنْ َد اللَّه فَِإ ْن ل ْ
َم تَ ْعلَموا آبَ َ
يل ا ْدعوه ْم آلبَائ ِه ْم ه َو أَق َ
السب َ

﴾ (األحزاب . ) 05،04:
إدراك
وقال عليه الصالة والسالم  " :من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " حرمة التبني
والفائدة من
 .رواه البخاري .
تحريمه
* حكمة إبطاله:
ما الغاية من  -الحفاظ على األنساب من االختالط .
 الحفاظ على رابطة األسرة التي هي رابطة الدم و الرحم المحرم ؛ ألن المتبنىتحريم
أجنبي ال رابطة له بهم .
التبني ؟
 إقرار الحق والعدل والبعد عن الكذب والتزوير واالدعاء . صون حقوق الورثة من الضياع أو االنتقاص . أن نظام اإلرث قائم على القرابة القريبة  ،وتوريث المتبني إجحاف في حقالقرابة البعيدة نسبيا .
 صون أفراد األسرة من االختالط باألجانب والخلوة بهم . تحميل األقارب نفقة شخص غريب . تجنب االنعكاسات النفسية والعاطفية على االبن المتبني  ،في حالة علمه بالحقيقة . التبني يؤدي إلى زعزعة القيم األخالقية في األسرة  ،كالحياء  ،والمحافظة علىالعرض  ،و االختالط باألجانب وغيرها .
ما مصير
مجهول
النسب ؟

ثالثا  :الكفالة

* تعريفها :لغة :الكفالة والزعامة والضمان بمعنى واحد وهو :االلتزام والضم .
اصطالحا :هي االلتزام بحق ثابت في ذمة الغير وضمانه  ،أو هو االلتزام بالتكفل
بولد الغير ورعايته  ،وضمان حمايته وتربيته على أسس صحيحة .
ما معنى
الكفالة وما * حكمها ودليلها :الكفالة مشروعة  ،دل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع .
هو حكمها ؟ أ -قال تعالى ﴿ َوَك َفلَ َها َزَك ِريَّاء ﴾ (آل عمران. ) 37 :
ب -قال صلى هللا عليه وسلم  " :أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا  ،وأشار بالسبابة
والوسطى  ،وفرج بينهما " رواه البخاري .
* حكمة مشروعيتها:
 حماية مجهول النسب وكل من ال معيل له من التشرد والهالك .ما الهدف  -زرع المودة وروح التكافل بين أفراد المجتمع .
منها ؟
 حماية المجتمع من اآلفات االجتماعية . نشوء المكفول في جو أسري ليكون فردا صالحا  ،يساهم في بناء مجتمعه .مالحظة  :شرع اإلسالم إرضاع مجهول النسب كحل لمشكل المحرم ؛ حتى يعتبر
فرد من أفراد األسرة .
التقويم  :هات نماذج من التاريخ اإلسالمي تدل على اندماج مجهولي النسب في
المجتمع اإلسالمي  ،عن طريق كفالة أو إخاء أو والء .

معرفة
الحلول التي
وضعها
االسالم
وأهميتها

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم 16 :
المادة  :علوم اسالمية
الملف :القيم االعالمية والتواصلية .
الوحدة  :تحليل وثيقة خطبة حجة الوداع .
الكفاءة المستهدفة  :القدرة على التمسك بالقيم االنسانية الواردة في
خطبة حجة الوداع .
عالقتها بما سبق  :من المشاكل االسرية – النسب ،التبني ،الكفالة.
الوضعية

مفردات
الوحدة

ما هي أشهر خطبة ألقاها النبي
صلى هللا عليه وسلم ؟

وضعية
االنطالق
المناسبة
والظروف

شرح
المفردات
الصعبة

تحليل نص
الخطبة

وضعية
البناء
التعلمي

المناقشة

الكفاءة المرحلية  :تحليل الوثيقة وابرازما تضمنته من احكام وتوجيهات
وحاجة المجتمع الدولي اليها اليوم .
مصادر تعلم الوحدة  :شرح صحيح البخاري  ،شرح صحيح مسلم  ،فقه
السيرة  ،للبوطي .
متطلبات الوحدة  :شريط فيديو .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  03 :ساعة .
البناء التعلمي للوحدة

خطبة حجة الوداع

الكفاءة
المستهدفة

استثمار
المكتسبات
القبلية

التعرف
ما هو زمن * المناسبة والظروف  :لم يحج رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم  -من
على
ومكان هذه المدينة غير حجته هذه التي عرفت بحجة البالغ  ،أو حجة اإلسالم  ،أو
الخطبة ؟ حجة الوداع  ،ألنه ودع الناس فيها ولم يحج بعدها  ،وألنه بلغ الناس شرع المناسبة
هللا في الحج قوال وعمال ،ولم يكن قد بقي من دعائم اإلسالم وقواعده شيء والظرف
الذي قيلت
إال وقد بينه  ،ألقاها يوم الجمعة بعرفة فوق جبل الرحمة  ،في  09ذي
الحجة سنة  10هـ  ،لخص فيها تعاليم اإلسالم ونظامه  ،ووضع اللمسات فيه الخطبة
األخيرة لمشروع البناء الحضاري لدولة اإلسالم  ،نزل عليه فيها آخر آية
ِ
ِ
ِ ِ
الم ِديناً ﴾
﴿ اليَ ْوَم أَ ْك َملْت لَك ْم دينَك ْم َوأَتْ َم ْمت َعلَ ْيك ْم ن ْع َمتي َوَرضيت لَكم ا ِإل ْس َ
(المائدة )3:
* موضوع :ساقط بطل أمره وسقط اعتباره * مآثر الجاهلية  :عاداتها
وتقاليدها السيئة * النسيء  :التأخير  ،فقد كانت العرب تأخر حرمة
المحرم إلى صفر * يوطئن  :ال يأذن ألحد ممن تكرهون دخوله عليهن
* عوان  :أسيرات * غير مبرح  :غير شديد وال شاق * يوطئن فرشكن :
عدم الخلوة بالرجال وأال تأذن الزوجة لرجل أو امرأة يكرهه زوجها
ما أهم
دخول منزل الزوج * تعضلوهن  :تمنعوهن * العمد قود  :الجناية العمدية
التي
األشياء
يقاد صاحبها ليقتص منه .
ركز عليها * تحليل نص الخطبة :
النبي صلى لما كانت هذه الحجة اللقاء األخير بالموحدين  ،وضح فيها النبي صلى هللا
هللا عليه
عليه وسلم المبادئ الكبرى لهذا الدين  ،في بنود معدودة :
وسلم في  -1إقرار التوحيد وخلع جميع مظاهر الشرك  ،وربط العبد بربه  :دل على
الخطبة؟
ذلك استفتاحه بالثناء على هللا واالستعانة به .
 -2حرمة اعتداء المسلم على أخيه المسلم  :حرمة الدماء واألعراض و
القدرة على
األموال بالقتل أو الطعن أو الشتم أو اإلهانة وغيرها من األمور المخلة
تحليل
بآداب اإلسالم وتعاليمه  ،حيث شبه حرمتها بحرمة الزمان والمكان أي
الخطبة
مكة وشهر ذي الحجة  ،وبضرورة المحافظة عليها ،واالقتصاص لها،
وابراز اهم
وسداد الديون ورد المظالم فيها قبل مغادرة هذه الحياة الدنيا.
التوجيهات
 -3إبطال ما كان من معتقدات وعادات قبيحة عند العرب في الجاهلية :
التي
كتفاخرهم باألنساب  ،وتعاملهم بالربا  ،وسعيهم وراء الثأر. ...
تضمنتها
 -4نبذ تالعبات العرب في الجاهلية بأحكام الشرع  :كتالعبهم بتوقيت
األشهر الحرم  ،بتأخير أو تقديم بعضها أو استبداله بغيره  ،قال تعالى :
ادةٌ فِي الْك ْف ِر ي َ ِ ِ َّ ِ
﴿ إِنَّما الن ِ
ين َك َفروا ي ِحلُّونَه َعاماً َوي َح ِّرمونَه َعاماً
َّسيء ِزيَ َ
َ
ض ُّل به الذ َ
ِ
ِ
لِي و ِ
ِ
ِ
اطئوا ع َّدةَ َما َح َّرَم اللَّه فَ يحلُّوا َما َح َّرَم اللَّه زيِّ َن لَه ْم سوء أَ ْع َمال ِه ْم َواللَّه ال يَ ْهدي
َ
ِ
ِ
ين ﴾ (التوبة. ) 36 :
الْ َق ْوَم الْ َكافر َ
 -5الدعوة إلى احترام النساء وإعطائهن حقوقهن  :عن طريق األمر
بحسن المعاشرة واعطائهن حقوقهن كاملة بغير ظلم  ،ودعوتهن للقيام بما
عليهن من واجبات تجاه أزواجهن .

 -6دعوة المسلمين إلى التمسك بالكتاب والسنة  :في كل زمان ومكان  ،في
كل ما يستجد من أمور الدنيا ومتطلباتها ؛ ألنهما صمام األمان لألمة
اإلسالمية من كل شقاء وضالل .
 -7التحذير من الشيطان ومكائده  :ألن الشيطان لإلنسان عدو مبين ،
يتربص لإليقاع به في سوء عمله من خالل اإلغواء باقتراف محقرات
الذنوب .
 – 8التأكيد على وجوب طاعة ولي األمر  :فالحاكم المسلم مؤتمن من قبل
المسلمين على تحقيق شرع هللا أمرا واقعا في حياة الناس ،فإن قام بذلك فله
كل السمع والطاعة  ،وإن لم يقم بذلك فال حق له في السمع أو الطاعة.
 -9التأكيد على أخوة المسلمين ووحدتهم  :بااللتزام بمقتضياتها التي
تضمن حرمة المال والدم والعرض  ،ونبذ الفرقة والخالف .
 -10التسليم بوحدة الجنس البشرى ،وبضرورة المساواة بين الناس  :في
الحقوق والواجبات  ،والمفاضلة بينهم على أساس تقوى هللا .
ما هي
األحكام
األحكام
والتوجيهات
والتوجيهات
التي يمكن
استخالصها
من الخطبة؟

* األحكام والتوجيهات التي تضمنتها الخطبة :
 -1الوصية بتقوى هللا  ،والتمسك بالكتاب والسنة .
 -2إقرار العدالة ونبذ الظلم والعدوان .
 -3حرمة الربا وخطورة التعامل به ،وأن اللعن يصيب كال من آكله
وشاهده وكاتبه ومن له عالقة به من قريب أو بعيد ،نظرا آلثاره السلبية
على الفرد والمجتمع .
 -4التأكيد على حرمة التالعب بأحكام الشرع .
 -5التحذير من مآثر الجاهلية ومصائد الشيطان .
 -6التذكير بحقوق المرأة واإلرشاد إلى حسن معاملتها .
 -7الحث على التآخي والتواصي بالحق وأداء األمانة وتبليغ الرسالة .
 -8إعالن اكتمال رسالة اإلسالم وتمامها .

وضعية
ختامية
التقويم  - :استخرج من الخطبة القيم السياسية واألسرية .
 -استخرج األحكام الشرعية الموجودة في الخطبة .

القدرة على
تجسيد
توجيهات
النبي صلى
هللا عليه
وسلم
والتمسك
بالقيم التي
أشار إليها

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم 17 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :القيم االقتصادية والمالية .
الوحدة  :الربا ومشكلة الفائدة .
الكفاءة المستهدفة  :التمييز بين أنواع الربا وأحكامه .
عالقتها بما سبق  :تحليل وثيقة خطبة حجة الوداع .
الوضعية

مفردات
الوحدة

مصادر تعلم الوحدة  :شرح الزرقاني على مختصر خليل  ،الشرح
الصغير  ،للدردير  ،مدونة الفقه المالكي  ،للغرياني ....
زمن الوحدة  :ساعتين .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .

المناقشة

البناء التعلمي للوحدة

ما هي العادات القبيحة التي نهى عنها النبي
صلى هللا عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ؟

وضعية
االنطالق
تعريف
الربا

ما معنى
الربا ؟

حكمه
ودليله

الحكمة
من
تحريمه
وضعية
البناء
التعلمي

الكفاءة المرحلية  :معرفة موقف اإلسالم من المال ومن المفاسد االجتماعية ،
وبعض األساليب المشروعة الكتسابه  ،وكيفية تحقيق التوازن االقتصادي في
المجتمع والتنمية المستدامة .

مراحل
تحريمه

كيف تم
تحريمه ؟

الربا  ،الثأر .

الكفاءة
المستهدفة

استثمار
المكتسبات
القبلية

ِ
َنزلْنَا
الربا  :لغة  :الزيادة والنمو والفضل ،قال تعالى ﴿ َوتَ َرى األ َْر َ
ض َهام َد ًة فَِإ َذا أ َ
تعريف ّ
يج ﴾(الحج ، ) 05 :و قال أيضا  ﴿ :أَ ْن
ت ِم ْن ك ِّل َزْو ٍج بَ ِه ٍ
اء ا ْهتَ َّز ْ
ت َوأَنْبَتَ ْ
ت َوَربَ ْ
َعلَْي َها ال َْم َ
القدرة
تَكو َن أ َّمةٌ ِه َي أ َْربَى ِم ْن أ َّم ٍة ﴾ (النحل) 92 :
على فهم
اصطالحا  :الزيادة في أحد البدلين المتجانسين والمشتركين في العلة  ،أو تأجيل أحد المصطلح
البدلين المتحدين في العلة .
َح َّل اللَّه الْبَ ْي َع
حكمه ودليله  :الربا محرم بالكتاب والسنة واإلجماع  ،قال تعالى﴿ َوأ َ
َّ ِ
آمنوا اتَّقوا اللَّهَ َوذَروا َما بَِق َي ِم ْن
َو َح َّرَم ِّ
ين َ
الربَا ﴾ (البقرة ) 275 :وقال أيضا ﴿ يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ين ﴾ (البقرة. ) 278 :
ِّ
الربَا إِ ْن كنت ْم م ْؤمن َ

وفي السنة عن جابر رضي هللا عنه قال  " :لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
آكل الربا ،وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،وقال :هم سواء " رواه مسلم.
وقد أجمع الفقهاء على تحريم الربا قليال كان أو كثيرا .
الحكمة من تحريم الربا :
 -1يقضي على روح التعاون ويسبب العداوة والبغضاء .
 -2يعطل العمل واالستثمار المنتج .
 -3يوجد طبقة مترفة ال تعمل وأخرى كادحة مستغلة .
 -4حفظ المال الذي هو مقصد شرعي .
 -5الربا هالك في الدنيا واآلخرة ؛ ألنه حرب على هللا ورسوله .
مراحل تحريمه  :حرم اإلسالم الربا عبر مراحل أربع وهي :
المرحلة األولى (مكية)  :قال تعالى ﴿ َوَما آتَيْت ْم ِم ْن ِرباً لِيَ ْرب َوا فِي أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس فَال يَ ْربوا
ِع ْن َد اللَّ ِه ﴾ (الروم ، ) 39 :جاء في هذه اآلية الوعيد اإللهي بمحق الربا  ،وكم شاهد

الناس بأعينهم مصائر أهل الربا وقد بنوا وشيدوا  ،ثم أتى هللا بنيانهم من القواعد ،
فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون  ،وال زلنا نرى
إبراز
آثار هذا المحق في المجتمعات واألمم التي يسودها هذا البالء .
أهمية
ِ
المرحلة الثانية (مدنية)  :قال تعالى ﴿ فَبِظل ٍْم ِمن الَّ ِذين َهادوا ح َّرْمنَا َعلَ ْي ِهم طَيِّب ٍ
ات أحلَّت
ْ َ
َ
ْ
َ
ْ التدرج في
لَهم وبِصد ِ
ِّه ْم َع ْن َسبِ ِ
الربَا َوقَ ْد نهوا َعنْه ﴾ (النساء ، ) 161 :اإلشارة
يل اللَّ ِه َكثِيراً َوأَ ْخ ِذ ِه ْم ِّ
التشريع
َْ َ
إلى أن الربا محرم في جميع الشرائع السماوية  ،وأنه من أفعال وعادات اليهود ممن
تالعبوا بشرع هللا فتوعدهم هللا بالعذاب.
ِ
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ِّ َ ْ َ ً َ َ
المرحلة الثالثة  :قال تعالى﴿ يَا أَيُّ َها الَّذ َ َ
ل ََعلَّك ْم ت ْفلِحو َن ﴾ (آل عمران ، ) 130 :جاءت هذه اآلية لبيان الواقع المؤسف للعرب
في الجاهلية وتبشيعه والدعوة لتغييره .
ِ
َّ ِ
الربَا ال يَقومو َن إِالَّ َك َما يَقوم الَّذي يَتَ َخبَّطه
ين يَأْكلو َن ِّ
المرحلة الرابعة  :قال تعالى﴿ الذ َ
َّ
الربَا ﴾ (البقرة:
َح َّل اللَّه الْبَ يْ َع َو َح َّرَم ِّ
ك بِأَنَّه ْم قَالوا إِنَّ َما الْبَ يْع ِمثْل ِّ
س ذَلِ َ
الشيْطَان ِم ْن ال َْم ِّ
الربَا َوأ َ
َّ ِ
ِِ
ين ﴾
آمنوا اتَّقوا اللَّهَ َوذَروا َما بَِق َي ِم ْن ِّ
ين َ
الربَا إِ ْن كنت ْم م ْؤمن َ
 ) 275وقال أيضا ﴿ يَا أَيُّ َها الذ َ
(البقرة ، ) 278 :فقد صور حال آكل الربا بحال من يتخبطه الشيطان من المس ،
وأشار إلى تشبيههم البيع بالربا  ،فهذا يجلب ربحا وذاك يجلب فائدة  ،فأورد جملة

الربَا ﴾  ،ثم أمر هللا
َح َّل اللَّه الْبَ يْ َع َو َح َّرَم ِّ
حاسمة قاطعة كحد السيف حين قال َ ﴿ :وأ َ

علة
التحريم

وضعية
البناء
التعلمي

أنواع
الربا

القواعد
العامة
الستبعاد
المبادالت
الربوية

وضعية
ختامية

مسائل
تطبيقية

بترك الربا أيا كان حجمه أو قدره  ،مشيرا إلى نفي اإليمان عمن أعرض عن هذا
األمر اإللهي  .وفي السنة عن جابر رضي هللا عنه قال  :لعن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم " آكل الربا ،وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،وقال :هم سواء " رواه مسلم.
علّة الربا :
عن عبادة بن الصامت قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " الذهب بالذهب ،
والفضة بالفضة  ،والبر بالبر  ،والشعير بالشعير  ،والتمر بالتمر  ،والملح بالملح ،
مثال بمثل  ،سواء بسواء  ،يدا بيد  ،فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم ،
إذا كان يدا بيد " رواه مسلم .
لقد ورد في الحديث أصناف ستة  ،ألحق العلماء بها ما كان مشاركا لها في علة
التحريم  ،وقد تتبع العلماء األصناف الستة فوجدوا أن علة التحريم في الذهب
والفضة  :هي الثمنية ؛ فقد كان الذهب والفضة سكة مضروبة يباع بها ويشترى ،
فيقاس عليهما كل ما كانت له هذه الخاصية  ،كالفلوس .
وفي باقي األصناف  :كونها طعاما يعتمد عليه في القوت يمكن لإلنسان أن يعيش
عليه  ،ويقبل التخزين واالدخار عند الحاجة  ( .االقتيات واالدخار )
وقد ذكر الحديث أربعا من أنواع القوت ومصلحاته ؛ لينبه بها على ما عداها فنبه
بالبر على كل مقتات في حال الرفاهية  ،كاللحم والبيض واأللبان ومشتقاتها ، .....
ونبه بالشعير على كل ما يقتات في حال الشدة كالذرة والفول والعدس والحمص
 ، ......ونبه بالملح على سائر مصلحات الطعام كالبصل والزيت والثوم والخل
والكمون ......إلخ
أنواع الربا:
القدرة
 -1ربا الديون :وهو ما يعرف بالقرض  ،وله صورتان في الجاهلية  ،وهو قول
على
ما هي أنواع الدائن للمدين عند حلول أجل قضاء الدين " إما أن تقضي أو تربي "  ،أو قوله قبل
التمييز
حلول األجل " ضع وتعجل "  ،وكالهما محرم .
الربا ؟
بين أنواع
 -2ربا البيوع  :وهو قسمان :
الربا
أ  -ربا الفضل  :هو بيع مطعومين (االقتيات واالدخار) أو نقدين من جنس واحد ،
مع زيادة أحدهما على اآلخر  ،كبيع قنطار قمح بقنطار ونصف  ،أو 100غ من
الذهب الجيد بـ  110من الذهب المتوسط الجودة .
ب  -ربا النسيئة  :هو بيع مطعومين (على غير التداوي) أو نقدين  ،مع تأجيل
أحدهما  ،كبيع قنطار من القمح بنصف قنطار من البرتقال إلى أجل  ،أو بيع خاتم
من ذهب بـ  10000دج إلى أجل .
القواعد العامة الستبعاد المبادالت الربوية :
معرفة
 -1في حالة اتحاد العلة والجنس  :يحرم التفاضل والنساء (التأجيل) .
قواعد
ما هي أهم كبيع ذهب بذهب أو تمر بتمر ....
استبعاد
القواعد التي  -2في حالة اتحاد العلة واختالف الجنس  :يجوز التفاضل ويحرم النساء .
المعامالت
تبعدنا عن كبيع ذهب بنقود أو فضة أو بيع باذنجان بتفاح أو شعير ....
الربوية
الربا ؟
 -3في حالة اختالف العلة والجنس  :يجوز التفاضل والنساء .
كبيع القمح بالنقود  ،والذهب بالفاكهة ........
 -3في حالة عدم توفر العلة في أحد البدلين أو كليهما  :يجوز التفاضل والنسيئة
كالحديد أو النحاس أو اإلسمنت . .....
مسائل تطبيقية  :بين حكم البيوع اآلتية :
 اشترى صاعا من تمر بصاعين من بر إلى أجل . ابتاع خاتما من فضة بـ 1000دج  ،قدم له 500دج في الحال  ،و500دج يقدمهاله بعد أسبوع .
 اشترى  100يورو بـ  13000دج  ،قدمت له بعد ساعات . اشترى كيلوغرام من التفاح األصفر باثنين من األخضر إلى أجل . اشترى قنطارا من الملح الخالي من اليود بقنطارين من الملح العادي . اشترى قنطارا من التمر بـ  10000دج إلى أجل . اشترى رطال من الذهب بـ  05كلغ من الفضة  ،إلى أجل . اشترى  100دج ورقية بـ  110دج من النقود المعدنية . اشترت سوارا من ذهب بسوارين آخرين أكثر منه وزنا . اشترت قرطين من ذهب بـ  20000دج تقدم أقساطا في خمسة أشهر . -ابتاع  1000ين بـ  1200دوالر .

 -اشترى طنا من الحديد المحلي بطنين من الحديد المستورد .

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم 18 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :القيم االقتصادية والمالية .
الوحدة  :من المعامالت المالية الجائزة .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة بعض المعامالت المالية الجائزة .
عالقتها بما سبق  :الربا ومشكلة الفائدة .
الوضعية

وضعية
االنطالق

مفردات
الوحدة

المناقشة

إن هللا ما حرم شيئا إال وأوجد له
بدائل أخرى فهل للمعامالت
الربوية بدائل وما هي ؟

الكفاءة المرحلية  :معرفة موقف اإلسالم من المال ومن المفاسد االجتماعية ،
وبعض األساليب المشروعة الكتسابه  ،وكيفية تحقيق التوازن االقتصادي في
المجتمع والتنمية المستدامة .

مصادر تعلم الوحدة  :شرح الزرقاني على مختصر خليل  ،الشرح
الصغير  ،للدردير  ،مدونة الفقه المالكي  ،للغرياني .
زمن الوحدة  3 :ساعات .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
البناء التعلمي للوحدة

نعم  :البيوع بشتى أنواعها  ،وكثير من المعامالت المالية
الجائزة كاإلجارة والمرابحة والمضاربة ....

الكفاءة
المستهدفة

استثمار
المكتسبات
القبلية

الصرف
تعريفه
حكمه
ودليله
شروطه

الحكمة
من
تشريعه

وضعية
البناء
التعلمي

أمثلة

المرابحة
تعريفها
حكمها
ودليله

وضعية

شروطها

ما معنى
الصرف ؟

القدرة على
فهم
المصطلح

تعريف الصرف  :لغة  :التحويل والزيادة .
اصطالحا  :بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره  " ،بيع األثمان بعضها ببعض".
ما هو حكمه ؟ كبيع ذهب بفضة أو فلوس أو بيع فضة بفلوس أو فلوس بفلوس .
حكمه دليله  :جائز بالسنة واإلجماع .
فعن عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
" الذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء والورق بالورق ربا إال هاء وهاء والذهب
معرفة حكم
بالورق ربا إال هاء وهاء " متفق عليه .
ما هي
الصرف
شروطه :
شروطه ؟
وشروطه
 -1التماثل والتقابض قبل افتراق األبدان  :وذلك عند اتحاد الجنس كبيع ذهب
والحكمة من
بذهب أو فضة بفضة أو العملة الجزائرية بالعملة الجزائرية .
تشريعه
 -2التقابض  :وذلك عند اختالف الجنس كبيع ذهب بفضة أو نقود أو بيع فضة
ما الحكمة من بنقود أو دينار جزائري بدوالر أمريكي .
الحكمة من تشريعه :
تشريعه ؟
معرفة
* رفع الحرج عن الناس بتسهيل تبديل عمالتهم لتحقيق حاجاتهم المختلفة.
أحكام تبادل
* تنشيط الحركة التجارية  ،وتشجيع االستثمار .
العمالت
* تحقيق مبدأ التعاون بين الناس .
ما هو حكم
المالية
حكم األوراق النقدية في هذا العصر (النقود) :
األوراق
الحالية
النقدية في هذا * العمالت أجناس بحسب جهة اإلصدار فالدينار جنس والدوالر جنس ،
العصر ؟  -فال يجوز بيع الجنس بمثله مع التفاضل  ،كبيع  10دوالر بـ  20دوالر .
* يجوز بيع الجنس بغيره مع التفاضل شرط التقابض في المجلس ،
كبيع  10دوالر بـ  1000دينار جزائري تقبضان في مجلس العقد .
أمثلة عن بيع الصرف :
كبيع ذهب بفضة أو فلوس أو بيع فضة بفلوس أو فلوس بفلوس .
 ابتاع خاتما من فضة بـ 1000دج  ،قدم له 500دج في الحال  ،و500دجيقدمها له بعد أسبوع  .يحرم النساء لتوفر الثمنية في البدلين .
 اشترى  100يورو بـ  13000دج  ،قدمت له بعد ساعات .يجوز التفاضل الختالف الجنس ويحرم النساء لتوفر الثمنية .
 اشترى رطال من الذهب بـ  05كلغ من الفضة  ،إلى أجل .يجوز التفاضل الختالف الجنس ويحرم النساء لتوفر الثمنية .
 اشترى  100دج ورقية بـ  110دج من النقود المعدنية إلى أجل .يحرم التفاضل التحاد الجنس  ،ويحرم النساء لتوفر الثمنية .
 اشترت سوارا من ذهب بسوارين آخرين أكثر منه وزنا .يحرم التفاضل التحاد الجنس .
 اشترت قرطين من ذهب بـ  20000دج تقدم أقساطا في خمسة أشهر .يحرم النساء لتوفر الثمنية في البدلين .
 -ابتاع  1000ين بـ  1200دوالر  .يجوز التفاضل الختالف الجنس .

ما معنى
تعريف المرابحة  :لغة  :مفاعلة من الربح وهو الزيادة .
المرابحة ؟ اصطالحا  :بيع ما اشتري بثمنه وربح معلوم  ،أو هي أن يذكر البائع للمشتري القدرة على
فهم
الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما .
المصطلح
ما هو حكمها؟ حكمها  :المرابحة جائزة وهي صورة من صور البيع وقد تعامل الصحابة بها
في مختلف األمصار من غير نكير من أحد منهم  ،فقد ثبت عن عثمان رضي
ما هي
هللا عنه أنه كان يشتري العير فيقول " من يربحني عقلها من يضع في يد دينارا
صورها ؟
" رواه البيهقي .
صورها  :أن يشتري المرابح السلعة لنفسه ثم يبيعها بسعرها وزيادة معلومة
ما هي
والصورة األخرى أن يشتري المرابح السلعة بطلب من رجل آخر بثمنها على
شروطها؟
أن يزيده ربحا على ثمنها وتسمى(المرابحة لآلمر بالشراء) وهو محرم .
معرفة حكم
شروطها :
المرابحة
 -1أن يكون رأس المال والربح معلوما للبائع والمشتري .
وصورها
ما الحكمة من  -2أن يكون رأس المال من ذوات األمثال .

البناء
التعلمي
الحكمة
من
تشريعها
أمثلة
بيع
التقسيط
تعريفه
حكمه
ودليله

شروطه

الحكمة
من
تشريعه

أمثلة
وضعية
ختامية

وشروطها
والحكمة من
تشريعها

 -3صحة العقد األول .
تشريعها ؟
الحكمة من تشريعها :
* تحقيق مصلحة البائع والمشتري .
* رفع الحرج والمشقة عن الناس ؛ فليس لكل الناس خبرة االشتراء .
* حل عملي للبنوك اإلسالمية .
أمثلة على المرابحة :
ما معنى بيع كأن يقول البائع للمشتري أبيعك السيارة بالثمن الذي اشتريته بها على أن
تزيدني  10000دج .
التقسيط ؟
تعريف بيع التقسيط  :لغة  :قسط الشيء إذا جعله أجزاء معلومة .
اصطالحا  :هو عقد على مبيع حاال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء
معلومة في أوقات معلومة  ،أو البيع مع الزيادة في سعر السلعة بأكثر من سعر القدرة على
فهم
يومها ألجل األجل .
المصطلح
حكمه  :جائز لقصة بريرة رضي هللا عنها الثابتة في الصحيحين فإنها
ما هو حكمه ؟ اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم
ينكر ذلك النبي (صلى هللا عليه وسلم) بل أقره ولم ينه عنه وال فرق في ذلك بين
كون الثمن مماثال لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب األجل .
ولما فيه من تحقيق للمصالح والمنافع ؛ وألنه تم بالتراضي وخال من الغرر
والغش والخداع  ،كما أنه ال ينكر تأثير الزمن على النقود وما يلحق البائع من
ضرر نتيجة التأخير
معرفة حكم
شروطه :
 -1أن يكون الثمن والسلعة مما ال يجري بينهما ربا النسيئة أي غير مطعومين بيع التقسيط
ما هي
وشروطه
شروطه ؟
أو نقدين معا كبيع الذهب بالنقود أقساطا .
والحكمة من
 -2أن يكون البائع مالكا للسلعة .
تشريعه
 -3أن تسلم السلعة في الحال دون تأجيل .
 -4أن تكون اآلجال معلومة واألقساط معلومة .
 -5أال يكون ذريعة ( طريقة ) للتعامالت الربوية كبيع العينة .
 -6أن يكون الثمن دينا وليس عينا .
 -7أن يكون البيع منجزا عبر أقساط .
الحكمة من تشريعها :
ما الحكمة من * تحقيق مصالح الناس وتسهيل حياتهم  ،فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع
تشريعه ؟
بالمهلة .
* رفع الحرج والمشقة عن الناس بتقسيط الثمن .
* تمكين البائع من بيع سلعته .
أمثلة عنه  :كأن يقول البائع للمشتري أبيعك الحاسوب بـ  30000دج على
أن يتم التسديد خالل  10أشهر كل شهر  3000دج .
التقويم  :ما هي الحكمة من تشريع هذه المعامالت .

مذكرة السنة الثالثة ثانوي في العلوم اإلسالمية لألستاذ  :سفيان كرموش .
مخطط الوحدة رقم 19 :
المادة  :علوم إسالمية .
الملف  :القيم االقتصادية والمالية .
الوحدة  :الشركة في الفقه اإلسالمي .
الكفاءة المستهدفة  :معرفة أنواع الشركات ونظرة اإلسالم إليها
وأثرها في التنمية االقتصادية للمجتمع .
عالقتها بما سبق  :من المعامالت المالية الجائزة .
الوضعية

مفردات
الوحدة

المناقشة

الكفاءة المرحلية  :معرفة موقف اإلسالم من المال ومن المفاسد االجتماعية ،
وبعض األساليب المشروعة الكتسابه  ،وكيفية تحقيق التوازن االقتصادي في
المجتمع والتنمية المستدامة .

مصادر تعلم الوحدة  :شرح الزرقاني على مختصر خليل  ،الشرح
الصغير  ،للدردير  ،مدونة الفقه المالكي  ،للغرياني .
المستوى  :السنة الثالثة جميع الشعب .
زمن الوحدة  :ساعتين .
البناء التعلمي للوحدة

الكفاءة
المستهدفة

من الناس من أغناه هللا من فضله وبسط له في
رزقه  ،لكنه يعجز عن استثمار أمواله  ،ومنهم من
لم تكفه أمواله  ،ومنهم من يحمل أفكارا وصنائع
وال يجد أمواال  ،فما هو الحل في رأيك ؟

وضعية
االنطالق
الشركة
حكمها
ودليله

الحكمة
من
تشريعها
أنواع
الشركة
وضعية
البناء
التعلمي

شركة
األموال
شركة
ال ِعنان
تعريفها
حكمها
أمثلة
عنها

شركة
المفاوضة
تعريفها
حكمها

أمثلة

المضاربة  ،الشراكة  ....االستعانة بأهل
الخبرة والكفاءة في مقابل نصيب من
المال يقدم لهم .....

تعريف الشركة  :لغة  :الخلط والمزج على وجه الشيوع .
ما معنى
اصطالحا :هي عقد بين اثنين فأكثر على القيام بنشاط اقتصادي قصد الربح
الشركة ؟
أو هي " االجتماع في استحقاق أو تصرف " .
ما حكمها ؟ حكمه  :مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع .
ِ
ِ
ِ
ك فَه ْم ش َرَكاء في الثُّلث ﴾ (النساء :
 -1الكتاب  :قال تعالى ﴿ فَِإ ْن َكانوا أَ ْكثَ َر ِم ْن ذَل َ
َّ ِ
 ، ) 12وقال أيضا ﴿ َوإِ َّن َكثِيراً ِم ْن الْخلَطَ ِاء لَيَْب ِغي بَ ْعضه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
آمنوا
ين َ
ض إِالَّ الذ َ
و َع ِملوا َّ ِ ِ ِ
يل َما ه ْم ﴾ ( ص ) 24 :
َ
الصال َحات َوقَل ٌ
 -2السنة  :جاء في الحديث القدسي " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما
صاحبه  ،فإذا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود .
كما أنه عليه السالم بعث والناس يتعاملون بالشركة فأقرهم عليها .
ما الحكمة من  -3اإلجماع  :أجمع السلف والخلف على مشروعيتها في الجملة .
الحكمة من تشريعها :
تشريعها ؟
* الحاجة الماسة إليها  ،فبعض العمليات التجارية تتطلب مبالغ ضخمة
يستحيل على الفرد توفيرها .
* نوع من التعاون والتكامل  ،فكم من غني ال يحسن فن تنمية األموال  ،وكم
من خبير في ذلك ال يملك ماال.
ما هي أنواع * منع اكتناز المال وحصره في يد فئة معينة .
أنواع الشركات  :الشركة ثالثة أقسام  :شركة أموال وأعمال ووجوه :
الشركة ؟
أ -شركة األموال  :هي عقد بين اثنين فأكثر على أن يتجروا في مال لهم ويكون
ما معنى
شركة األموال الربح بينهم بنسبة معلومة وهي نوعان :
* شركة العنان  :هي اشتراك اثنين فأكثر في مال على أن يتجروا به والربح
وما هي
بينهما  ،وليس ألحد الشركاء حق التصرف إال بإذن بقية الشركاء  ،وكأن كل
أنواعها ؟
شريك يمسك بعنان صاحبه في التصرف  ،فال يتركه يتصرف كيف يشاء ،
وهي مأخوذة من عنان الدابة  ،وهو اللجام الذي تقاد به ويمنعها أن تذهب حيث
ما معنى
شركة العنان تشاء.
وما حكمها؟ حكمها  :جائزة باإلجماع .
أمثلة عنها  :كأن يشتري اثنان في شراء سيارة مناصفة بينهما على أن يبيعاها
ويكون الربح بينهما .
 أن يشترك اثنان في مال بأن يعطي أحدهما  1000000دج واآلخر 4000000دج لشراء منزل  ،على أن يبيعاه ويكون لألول  20بالمائة من الربح
وللثاني  80بالمائة من الربح .
 أن يشترك ثالثة نفر في مبلغ من المال على أن يعطي أحدهما نصفه ويشتركاآلخران في النصف اآلخر ؛ ليتاجروا به  ،فيأخذ األول  50بالمائة من األرباح
ويقتسم اآلخران بقية الربح .

استثمار
المكتسبات
القبلية
القدرة على
فهم
المصطلح

معرفة حكم
الشركة
والحكمة من
تشريعها

معرفة أنواع
الشركات
وأحكامها
وشروطها
القدرة على
فهم
المصطلح

معرفة حكم
شركة
العنان
وأمثلة عنها

* شركة المفاوضة  :هي شركة أموال يتساوى فيها كل واحد من الشركاء في القدرة على
ما معنى
فهم
المفاوضة ؟ رأس المال والربح والتصرف  ،فكل واحد منهم يملك تفويضا للتصرف في مال
المصطلح
الشركة بيعا وشراء .
ما هو حكمها؟ حكمها  :جائزة عند المالكية والحنفية وأكثر أهل العلم  ،دل على ذلك :
 -1الكتاب  :قال تعالى ﴿ إِالَّ أَ ْن تَكو َن تِ َج َارةٌ َع ْن تَ َر ٍ
اض ِمنْك ْم ﴾ (النساء) 29 :
وشركة المفاوضة عقد على تجارة بالتراضي .
 -2السنة  :قوله صلى هللا عليه وسلم " المؤمنون عند شرطهم " رواه البخاري ،
كما أن غررها (قد يأخذ أحد الشريكين ربح مال غيره) يسير ال يخلوا منه بيع معرفة حكم
شركة
من البيوع .
المفاوضة
أمثلة عنها :

عنها
وضعية
البناء
التعلمي
شركة
القراض

ما معنى
شركة
القراض ؟

تعريفها
حكمها

أمثلة
عنها

شركة
األعمال
(األبدان)
تعريفها
حكمها

ما هو
حكمها ؟

 أن يشترك اثنان في شراء سيارة مناصفة بينهما على أن يكون ألي منهما بيعها وأمثلة عنهامتى تحققت مصلحة الشريكين دون اللجوء لآلخر ويكون الربح بينهما مناصفة
وفي حالة الخسارة تكون الخسارة بينهما مناصفة.
 أن يشترك أربعة نفر في شراء منزل قصد بيعه والمتاجرة فيه  ،على أنيعطي كل واحد منهم ربع المال  ،ويحق ألي واحد منهم بيع المنزل متى تحققت
المصلحة على أن يأخذ كل واحد منهم ربع الربح .
شركة القراض (المضاربة)  :لغة  :القطع أما المضاربة فهي من الضرب في
األرض كناية عن السير والسفر للتجارة .
القدرة على
اصطالحا  :هو عقد بين طرفين يدفع أحدهما ماال لآلخر ليتجر له فيه مقابل
فهم
نسبة معينة من الربح .
المصطلح
حكمه  :جائز بالكتاب والسنة واإلجماع .
ض ِربو َن فِي األ َْر ِ
ض ِل اللَّ ِه ﴾
ض يَ ْبتَ غو َن ِم ْن فَ ْ
 -1الكتاب  :قال تعالى ﴿ َوآ َخرو َن يَ ْ

(المزمل) 19 :
 -2السنة  :فعن ابن عباس عن أبيه رضي هللا عنهما " أنه كان إذا دفع ماال
مضاربة اشترط على صاحبه أن ال يسلك به بحرا وال ينزل به واديا وال يشتري
به دابة ذات كبد رطبة  ،فإن فعل ذلك ضمن  ،فبلغ شرطه رسول هللا صلى هللا معرفة حكم
شركة
عليه وسلم فأجازه " رواه البيهقي .
القراض
فقد سافر عليه السالم بمال خديجة مضاربا وحكى ذلك بعد البعثة مقررا له ولم
وأمثلة عنها
ينكر على الناس تعاملهم به  ،جاء في السنة عن صهيب رضي هللا عنه قال :
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ثالث فيهن البركة البيع إلى أجل و
المقارضة و إخالط البر بالشعير للبيت ال للبيع " رواه ابن ماجة .
 -3اإلجماع  :أجمع السلف والخلف على مشروعيتها .
أمثلة عنه :
 أن يعطي رجل لتاجر مبلغا من المال ليتجر فيه على أن يكون له  80بالمائةمن األرباح .
 أن يعطي رجل لحرفي مبلغا من المال ؛ الستثماره في حرفته على أن يكون له 60بالمائة من األرباح .

معرفة معنى
ب  -شركة األبدان (األعمال)  :هي اشتراك اثنين فأكثر من أرباب العمل
ما معنى
شركة
والمهن والصنائع في عمل من األعمال على أن يكون ما يدخل عليهم من ربح
شركة
بسببها مشتركا بينهم بحسب االتفاق  ،كأن يشترك طبيبان في العمل في عيادة أو األعمال
األعمال؟
وحكمها
بناءان في بناء منزل  ،ويسمى هذا النوع من الشركات بشركة األعمال ؛ ألن
ما هو حكمها؟ العمل هو أساس الشركة دون المال .
حكمها  :جائزة بالكتاب والسنة والقياس والمعقول :
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
لرسول َولذي
سه َول َّ
 -1الكتاب  :قال تعالى ﴿ َوا ْعلَموا أَنَّ َما غَن ْمت ْم م ْن َش ْيء فَأَن لله خم َ
يل إِ ْن كنتم آم ْنتم بِاللَّ ِه وما أَنزلْنَا َعلَى َع ْب ِدنَا ي وم الْفرقَ ِ
السبِ ِ
ان
ساكِي ِن َوابْ ِن َّ
ََ َ
َْ َ ْ
ْ َ ْ
الْق ْربَى َوالْيَتَ َامى َوال َْم َ
ي وم الْتَ َقى الْجمع ِ
ان﴾ (األنفال) 41 :
َ َْ
َْ َ

أمثلة
عنها

شركة
الوجوه
تعريفها
حكمها
أمثلة
عنها

وضعية
ختامية

فقد قسم هللا الغنائم بين المجاهدين  ،لمجرد اشتراكهم في القتال .
 -2السنة  :ما روي عن ابن مسعود أنه شارك سعدا رضي هللا عنهما يوم بدر ،
فأصاب سعد فرسين  ،ولم يصب ابن مسعود شيئا  ،ولم ينكر عليهما.
 -3اإلجماع  :أجمع السلف والخلف على جوازها .
 -4القياس  :فلقد قاسوا شركة األبدان على المضاربة  ،ألن العمل أحد شقي
المضاربة  ،فصحت الشركة عليه كالمال .
 -5المعقول  :أن المعامالت شرعت للتيسير ورفع الحرج والمشقة  ،فشركة
األموال مثال شرعت لتنمية المال  ،وفي شركة األعمال تحصيل للمال ،
والحاجة لتحصيله فوق الحاجة لتنميته  ،فإباحة شركة األعمال أولى من إباحة
شركة األموال .
أمثلة عنها :
 -1أن يشترك بناءان في بناء منزل على أن يكون الثمن الذي يقدمه صاحب
المنزل بينهما مناصفة .
 -2أن يشترك طبيبان أحدهما جراح واآلخر مختص في التخدير على أن يكون
للجراح  70بالمائة من األرباح .
ج -شركة الوجوه (الذمم)  :هي اشتراك اثنين فأكثر ليس لهم صنعة وال مال
وإنما يعتمدون على وجاهتهم وثقة الناس بهم فيأخذون السلع من التجار بثمن
مؤجل فيبيعون ويشترون ثم يسددون ما عليهم ويقتسمون األرباح .
حكمها  :محرمة لما فيها من الجهالة والغرر .
مثال عنها :
 أن يشترك اثنان ال مال لهما يعرفان بالصالح والتقوى  ،فيشتريان سيارة بثمن معرفة حكمشركة
مؤجل بناءا على ثقة الناس فيهم  ،فيبيعونها ثم يسددون ثمنها ويقتسمون الربح .
الوجوه
وأمثلة عنها
القدرة على
فهم
المصطلح

التقويم  - :ما الفرق بين شركة العنان والمفاوضة .
 ما الفرق بين شركة العنان والمفاوضة وشركة األبدان . -ما حكم شراكة الوجيه للخامل في ماله مقابل نسبة من الربح .

