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  )الفصل األول: (المقطع األول

  م من العقلموقف القرآن الكري: 01الوحدة 
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 /.اإلسراء./﴾.��

لقرآن الكريم في هذه اآليات يتضح موقف ا :املعىن إالجاميل

الحث على استخدامه فيما ينفع، وتحريم كل : من العقل، وهو
  .ما يضره ويفسده

  ا����ح وا�����

 �����ن ������ -1
�

يف اإلسالم  أهمية العقلتتبني  :����� ا�

 :فيما يلي

 .وتفضيلهأنه مظهر من مظاهر تكرمي اللَّه لإلنسان  -

 .أنه منشأ الفكر وأداة الفهم والتمييز -

 ).شرط التكليف.( َمَناُط التكليف أنه -

 .اجتهاد، ووصل الدين بقضايا الواقع املتجددأنه وسيلة  -

 :دور ا���� � ����� ا���ر وا���رات -2

 .الدعوة إىل التحرر من األوهام والشعوذة -

 .التحذير من التقليد األعمى لآلباء واألجداد -

مية رفض األفكار والثقافات اخلارجة عن تراث احلضارة اإلسال -

 .واليت ختالف الدين و�دد أمن ا�تمع

احلفاظ على الدين ومحاية نصوصه من التحريف وممارساته من  -

 .االبتداع والتشويه

 ا���آن � ا�����ل ا���� -3
ّ

  :والدليل :��

التبصر والنظر  التفكر و( ، ومرادفا�ا "َعَقلَ "تكرار مادة  -

 ...).والتدبر وأويل األلباب

 .رآن والتفكر يف الكوناحلث على تدبر الق -

مدح العلماء واحلكماء واملفكرين، وذم املعطِّلني لعقوهلم،  -

 .واملتبعني للظنون

وتفعيل النصوص يف  ،)القياس(الدعوة إىل االجتهاد واالعتبار -

  .الواقع حىت نتبّني مجالية الدين وحماسن أحكامه

يف عقله أمر اهللا اإلنسان باستخدام  :��ود ا�����ل ا���� -4

، وجعل له شاف أسرار الكون وآيات القرآن الكريماستك

  :حدودا أمره باجتنا�ا كي ال يضيع جهده ويضل، ومنها

 .ككيفية اهللاعدم التفكر يف الكيفية يف الغيبيات،   -

 كعدد الركعاتالبحث عن احلكمة من بعض األوامر التعبدية،  عدم  -

: كمن يقول. (االجتهاد املخالف للنص الشرعي الصريح -

 ).ووجدت بأن اخلمر حاللاجتهدت 

  :جانبني نـم وذلك :و��ب ا������� � ا���� -5

 .نوحتصينه باإلميا النافعة املعارفته ببتنمي :�� ���� ا����د  -  أ

بتحرمي خمتلف األضرار، كتحرمي  :�� ���� ا���م  -  ب

، واالحنراف )أي جماوزة حدود استعماله(و لُ املسكرات، والغُ 

 .الذي سببه اجلهل) ريبيةكاألفكار اإلرهابية والتغ(الفكري 

  ا���م وا���ا��

 ا���م   -  أ

 وجوب احملافظة على كرامة اإلنسان. 

 إباحة التمتع بالطيبات. 

 ا���ا��  -  ب

 بيان تكرمي اهللا لإلنسان وتفضيله. 

 الدعوة إىل شكر اهللا على نعمه. 

  

 

  )ه116: ت( ةَ َعْمُرو ْبُن ُمرَّ ت راوي الثبدعاء المن 
 "كَ نْ عَ  لُ قِ عْ یَ  نْ م� مِ  ِين لْ عَ اجْ  م� هُ ا�ل� " 
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 وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة: 02الوحدة  )الفصل األول: (المقطع األول
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يستمر ، ألجل أن استخدم القرآن الكريم في آياته الكثير من األساليب التي تناسب طرائق التفكير عند جميع البشر :املعىن إالجاميل

     .والكفر المسلم على إيمانه وال يقع في االنحراف

  ا����ح وا�����

  :ومنها عدة وسائلاعتمد القرآن ألجل حماية المسلم من الشك والضعف،  :� ����� ا�����ةو���� ا���آن ا����� 

التفكر ( يدعو القرآن اإلنسان إلى النظر :إ��رة ا����  -  أ

في مظاهر الكون المختلفة ليدرك  )والتدبر والتعقل والتبصر

 .فيؤمن به ويعبده ،أن لهذا الكون خالقا ُمَدبِّرا الشريك له

 تذكير اإلنسان بنعم اهللامن خالل  :��انإ��رة ا��   -  ب

) قسوة(وأفضاله عليه، ودعوته إلى التفكر فيها وإزالة تبلد 

المشاعر بسبب ِإْلِف المعرفة وتكرار المشاهدة، حتى 

 .يستيقظ باطنه، فيؤمن بالمنعم العظيم ويعبده

 و��ا����   -  ت
�

الكون وما ( وأن قدرته  :ا���� ���رة ا�

ال حدود لها، وأنه سبحانه يراقب ) تهفيه دليل على قدر 

  .عباده وسيحاسبهم على أعمالهم) يعلم ويشاهد ويسمع(

يحاور القرآن المخالفين للحق من  :������ ا���ا��ت  -  ث

المشركين وأهل الكتاب وغيرهم في عقائدهم وسلوكياتهم، 

ويبين فسادها ... القول بتعدد اآللهة، ووأد البنات: مثل

  .لشرعي والعقلي القاطعوبطالنها بالدليل ا

  صفاتهم الحسنةبذكر  :ر�� ا���ر ا������ �������  - ج

عند ربهم وهو الجنة وما  جزائهم، أو ...كالصدق والعفو

 .كي نقتدي بهم  ،فيها من نعيم

  صفاتهم السيئةكر بذ  :ر�� ا���ر ا�����ة �������  - ح

وما فيها من وهو النار  جزائهم، أو ...يأسكالشرك وال

  .نبتعد عن أفعالهمحتى  ،عذاب

  وا���ا�� ا���م

  الدعوة إلى المسارعة في فعل الخير   وجوب االستغفار

  اهللا يحب المتقين والمحسنين  استحباب العفو
  

  :أ���� ا�����ة -2

 .سؤال الوجود واملصريكة  ُجتيب على األسئلة احملريّ   -
 .أساس قبول األعمال -
 .الدافع للعمل الصاحل -
 .حتقق األمن والراحة النفسية وتعني على االستقامة -

 :����م ا�����ة -1

 .والشدّ  الربط: ���  -  أ

 .اإليمانالعقيدة مرادفة لكلمة : �����ا  -  ب

هي اإلميان اجلازم باهللا وما جيب له  :وا�����ة ا������

، ومالئكته وكتبه - يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته -
 .ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره



  :ا����ءة أ��س ا����-4

  .الرتقية وأتوظيف ال سواء يف

األسس اإلسالم  كما حارب 

 اجلنس أو: مثل األخرى

 ...احلزب

����   ����� ا����� ��

حتديد  -: وتتمثل يف

أن ال يكلفه فوق طاقته 

-إيفاء األجر،  

 .الصفح عن العامل ما مل يتعمد التقصري

  العمل واإلنتاج في اإلسالم ومشكلة البطالة 

عّمته  وابن، حوارّي حبيبنا)ض(هو الزبري بن العوام 

 )ه36 :ت(، روى أحاديث قليلة، صفّية، وأحد العشرة املبشرّين باجلّنة

فيه من  ملا يف احلديث حث على الصرب على العمل،

 .كثري من اآلفات ومنها التسولكرامة اإلنسان من  

 :ا����ح وا�����

 .فائدةمباح يعود على اإلنسان بال هو كل جهد

عن ) ض( الزبير بن العوامعن  .الحديث ،  بنص

َله فيأتي بُحْزمِة الحطبِ  يأخذَ  على  أحدُكم َحبـْ

ظْهرِه فَيبيَعها فَيُكفَّ اُهللا بها وجَهُه خيٌر له ِمن أْن يسأَل الناَس 

 رواه البخاري

 ...البناء: ك وبدنية ،...التعليم: ك فكرية

 – .شرف لصاحبه -،  وقاية من اآلفات - عبادة،

 .واستمراريتها

 .هو مّد اليد وطلب املال أو الطعام التسول

ِإنَّ اْلَمْسأََلَة َال َتْصُلُح ِإالَّ : "  قالللضرورة 

، ]ديون كبرية[ُمْفِظعٍ  َأْو ِلِذي ُغْرمٍ ، ]فقر شديد

 أبو داود رواه. 

 وهلا .مشروعة للقادر هي عدم وجود فرص عمل البطالة

  .االنتحار-االحنراف، -�دمي القيم، -األمراض النفسية، 

  والفوائد ا�ٔحاكم

  الحث على العمل  

  العمل يحفظ كرامة صاحبه  حرمة التسول
  

حقوق العمال وواجباتهم في اإلسالم
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����� ا����� ��-3

وتتمثل يف :ا���� و����

أن ال يكلفه فوق طاقته  -مهامه وأجره، 

 -املعاملة باحلسىن،  -، 

الصفح عن العامل ما مل يتعمد التقصري

  :ومهنا  :وا���ت ا����ل- 2

. األمانة -.معرفة املطلوب منه -  

 - ، اخليانة عدم -.املسؤولية -

 احلذر من إساءة استغالل الوظيفة

العمل واإلنتاج في اإلسالم ومشكلة البطالة : 4الوحدة   المساواة أمام أحكام الشريعة اإلسالمية

بنت أيب بكر زوجة حبيبنا عائشة 

، )ه57: ت(حديث،  2210

لقضية الشفاعة يف يف احلديث مناقشة نبوية 

على أن أحكام وأكد  حرمتها،

 :ا����ح وا�����

والفقراء  األغنياء عدم التفريق بني

 . يف تطبيق األحكام واحلدود

  :أ�� ا����واة � ����� ا������

الثقة بني احلاكم والشعب  

  .عدم انتشار الطبقية -نقصان اجلرمية ، 

التوسط هي  الشفاعة :�ا������ � ا���م و����

 .هفرضها اهللا سبحان

 اهللا رسول أن )ض( عائشة 

  البخاري رواه ..."اهللاِ  حدود

  .ألجل إلغاء احلد

 تعطيل-: منهاوهي كثرية و 

    .نشر الطبقية-إشاعة اجلرمية، 

هو الزبري بن العوام  :التعریف بالصحابي .1

صفّية، وأحد العشرة املبشرّين باجلّنة

يف احلديث حث على الصرب على العمل، :املعىن إالجاميل .2

كرامة اإلنسان من  لحفظ 

ا����ح وا����� .3

هو كل جهد :����م ا���� وا����ج  - أ

،  بنصواجب :����  -  ب

يأخذَ  ألنْ ": قالالنيب 

ظْهرِه فَيبيَعها فَيُكفَّ اُهللا بها وجَهُه خيٌر له ِمن أْن يسأَل الناَس 

رواه البخاري. "َأْعَطْوُه أو َمَنعوه

فكرية :���ت ا����  -  ت

عبادة، - : ���� وآ��ره  -  ث

واستمراريتها ثبات قوة الدولة

التسول :ا���ّ�ل و����  - ج

للضرورة  إال حرام: وحكمه 

ْقٍر ُمْدِقعٍ : لَِثَالثَةٍ  فقر شديد[ِلِذي فـَ

. "]الديّة[َأْو ِلِذي َدٍم ُموِجعٍ 

البطالة :ا����� وآ��ر��  - ح

األمراض النفسية، - : ومنها سلبية آثار

 والفوائد

  غياب العدالة سبب من أسباب اهلالك

  ها قطع اليدالسرقة حدّ 
  إباحة البيع

حرمة التسول

 الوحدة 5: حقوق العمال وواجباتهم في اإلسالم

 

  

2

 

-

احلذر من إساءة استغالل الوظيفة

: ��م���ق ا����ل � ا�- 1

عدم  - .األجر - :تتمثل فيما يليو 

أداء  -.الطردعدم  -.اإلرهاق

 -.احملافظة على كرامته - .العبادات

  .الضمان االجتماعي والرتقية

المساواة أمام أحكام الشريعة اإلسالمية: 3الوحدة 

زوجة حبيبنا عائشة هي  :التعریف �لص�ايب .1

2210: الصديق، أفقه النساء، روت

 .ودفنت بالبقيع

يف احلديث مناقشة نبوية : املعىن إالجاميل .2

حرمتها، النيب بّني  ، حيثاحلدود

 .الشريعة فوق اجلميع

ا����ح وا����� .3

عدم التفريق بنيهي  :��� ا����واة  -  أ

يف تطبيق األحكام واحلدود ،واألقوياء والضعفاء

أ�� ا����واة � ����� ا������  -  ب

 -زيادة الرتابط واحملبة بني الناس  -

نقصان اجلرمية ،  - . قيمة العدللوجود 

ا������ � ا���م و����  -  ت

فرضها اهللا سبحانمقدَّرة  ةعقوب ألجل إلغاء

 عن .الحديثبنص  حرام: وحكمها 

حدود من َحدٍّ  في َفعأََتشْ  " : قال�

ألجل إلغاء احلد) أتشفع(فعل التوسط فأنكر 

وهي كثرية و  :ا���ر ا������ �������   -  ث

إشاعة اجلرمية، -إهدار قيمة العدل، -الشريعة،  

والفوائد ا�ٔحاكم

غياب العدالة سبب من أسباب اهلالك  حرمة الشفاعة يف احلدود

السرقة حدّ   وجوب العدل
  



  أثر اإليمان والعبادات في محاربة االنحراف والجريمة

  على ذنوب ال حدَّ فيها والوهو التأديب  :التعز�ر

وجيوز من طرف القاضي، عقوبات اجتهادية بكفارة،  

�ريب وبيع و اختطاف األطفال، : مثل العفو فيها،

 ...املخّدرات، والغش يف االختبار

 :ا������ت�� ����  ا�����  ا����

 .ورالتقليل من اجلرائم، وحفظ األمة من الشر 

 .تطهري العبد من الذنب

 .م من االعتداءاتأعراض الناس وممتلكا�أنفس و 

  .حيصل األمن وتتحق قيمة العدلردع النفوس حىت 

هي كل ما حيبه اهللا ويرضاه  :����م ا����دة � ا���م

. ..واللعبالصالة وال واألعمال الظاهرة والباطنة، ك

 .تعاىل شرط استحضار نية التقرب إىل اهللا

 أ�� ��ا ا�����م � ��ر�� ا���اف وا�����

 .بالعبادة عن املعصيةفهو مشغول ة املسلم كلها هللا، 

�ِِ� ... ﴿:ُشرَِعت الصالة لتحقيق مقاصد، قال تعاىل
َ
َوأ

 
�
 إِن

َ
ٰ�ة

َ
� ِ�  ٱ���

َ
� ٰ َ

�
ۡ
�
َ
ءِ �

ٓ
�
َ
�

ۡ
�

َ
�
ۡ
�ِ� وَ  ٱ�

َ
���ُ

ۡ
 ٱ�

 /. العنكبوت

َ�� ﴿: كبح شهوات النفس ��
َ
��

َ
�  َ��ِ

�
  ٱ�

ْ
َءاَ��ُ�ا

 �ُ
ُ
��ۡ

َ
�
َ
� �َِ�

ُ
�َ�مُ �   ٱ�ّ�ِ

َ َ
� �َِ�

ُ
� ��َ

َ
� َ��ِ

�
�ِ�  ٱ�

 
َ
�ن

ُ
���

َ
� �ۡ

ُ
�

�
��َ

َ
 /. البقرة./﴾ � �

 وكل، السرقةمن البخل ووقاية من انتشار طُْهرة 

  .لإلنسانالتوازن السلوكي حتقيق هم يف العبادات ُتسا

 :أ�� ا����ن � ا����ب ا���اف وا�����

 .دافعة للخريطاقة إمياننا باهللا ليس فكرة خامدة، وإمنا هو 

 .عمل ملرضاتهجيعلنا خنشاه ون ن اهللا يراقبناأاالعتقاد ب

جيعل  األعماليكتبون وأ�م يراقبون و الئكة اإلميان بامل

  .وال يعمل اجلرائم منهم املؤمن يستحي

اإلميان باليوم اآلخر والقرب واجلنة والنار جيعل املؤمن 

 .سعى إىل تزكية نفسه والبعد عن االحنراف واجلرمية
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أثر اإليمان والعبادات في محاربة االنحراف والجريمة: 6الوحدة  - ) الفصل األول

التعز�ر  - ج

كفارة،  

العفو فيها،

املخّدرات، والغش يف االختبار

ا���� .3

التقليل من اجلرائم، وحفظ األمة من الشر  -

تطهري العبد من الذنب -

أنفس و صيانة  -

ردع النفوس حىت  -

����م ا����دة � ا���م .4

وال واألعمال الظاهرة والباطنة، كمن األق

شرط استحضار نية التقرب إىل اهللاب

أ�� ��ا ا�����م � ��ر�� ا���اف وا����� .5

ة املسلم كلها هللا، حيا -

ُشرَِعت الصالة لتحقيق مقاصد، قال تعاىل -

 ۖ
َ
ٰ�ة

َ
�   ٱ���

�
إِن

العنكبوت./﴾�...

كبح شهوات النفسيالصوم  -

 �ُ
ُ
��ۡ

َ
�
َ
� �َِ�

ُ
�

 �ۡ
ُ
�ِ��ۡ

َ
� 

َ
�ن

ُ
���

َ
� �ۡ

ُ
�

�
��َ

َ
�

طُْهرة الزكاة  -

العبادات ُتسا

أ�� ا����ن � ا����ب ا���اف وا����� .6

إمياننا باهللا ليس فكرة خامدة، وإمنا هو  -

االعتقاد ب -

اإلميان بامل -

املؤمن يستحي

اإلميان باليوم اآلخر والقرب واجلنة والنار جيعل املؤمن  -

سعى إىل تزكية نفسه والبعد عن االحنراف واجلرميةي

 :��� ا����� وا���اف � ا���م

 .�تمعاك للقيم اليت يسري عليها اهو كل سلوك يرتتب عليه انته

 .رع عنها بقصاٍص أو حدٍّ أو تعزير

 أ���م ا��ا�� �� ��� ���ار ا������

وجيوز العفو  .هو أن يفعل باجلاين مثل ما فعل با�ين عليه

�َ� ﴿ :، قال تعالىالقتل واجلرح العمديني
ۡ
��َ

َ
ۡ��ِۡ�  َو�

َ
�
َ
�

 َ
ۡ

��َ
ۡ
ِ  ٱ� � ِ

ۡ
��َ

ۡ
 وَ  ��

َ
��

َ ۡ
ِ  ٱ� � �ِ�

َ ۡ
 وَ  ��

َ
ن

ُ
ذ
ُ ۡ
ٱ�

ُُ�وحَ  ۚ  ٱ�ۡ
ٞ

 /.املائدة./﴾ �...�َِ��ص

 .المال المَؤدَّى إلى المجني عليه أو ولّيه بسبب جناية عليه

تجب حقا هللا، ال يجوز العفو فيها،  ،عقوبات مقدرة شرعا

 
ُ

�رِق  وَ  َوٱ���
ُ
�
َ
�رِ�   ٱ���

َ
� 

ْ
َ�ُ�ٓ�ا

ۡ
َءۢ  ��

ٓ
�ِۡ�َ�ُ�َ�� َ�َ�ا

َ
�

ُ وَ 
�

�ِ�ٌ� َ�ِ��ٞ�  ٱ�
َ
 /.املائدة./﴾��

 ).عدل ديْ شاهِ ( نة الشرعيةالبيّ أو  )االعتراف

  ٱ���اِ� 
َ
� 

ْ
وا ُ�ِ�ۡ�  

َ
�
َ
�
ْ
�ِ� ��َ�ُ

ۡ
�ِ�ّ �ٖ�ِٰ�َ 

� ُ
�

 .الرجم حىت املوت وللمتزوج

 ).شهود عدول 4( البّينة الشرعيةأو  اإلقرار

  
َ
ُ�ۡ�َ�َ�ِٰ� �َۡ�ُ��ن

ۡ
  ٱ�

ْ
�ا

ُ
�
ۡ
�َ� �ۡ

َ
� ��

ُ
�

 
ٗ
ة َ ۡ��َ �َِ�ٰ

َ
�

َ
 /.النور./﴾�...�

بشهادة رجلين على نفسه بالكذب أو  

  .بالفاحشة

َأنَّ « :عنه ن أنس بن مالك رضي اهللا

  مسمل رواه ". ...هُ ِتَي ِبَرُجٍل َقْد َشِرَب اْلَخْمَر، َفَجَلدَ 

  .شهادة رجلين عدلينأو  

 
ْ
ا
ُ
ؤ � َ��َ َ��ِ

�
  ٱ�

َ
َ�رِ�ُ�ن

ُ
� َ

�
ُ  ٱ�

َ
 ۥَورَُ���

 ِ���ِۡ�
َ
� �َ ��

َ
�
ُ
ۡو �

َ
 أ
ْ
ُ��ٓا

�
ۡو �َُ��

َ
 أ
ْ
�ٓا

ُ
���

َ
ن ُ��

َ
ا أ

ً
َ��د

َ
� �ۡ

 �َِ� 
ْ
ۡ�ا

َ
�ِض� �ُ��

َ ۡ
   /.المائدة./﴾� ... ٱ�

 .هرةج بلسلاو  هبنلاو  قير طلا عطقو وجود السالح 

 
  

الفصل األول: (المقطع األول

��� ا����� وا���اف � ا���م .1

هو كل سلوك يرتتب عليه انته: �حنراف   -  أ

رع عنها بقصاٍص أو حدٍّ أو تعزيرهي حمُضورات زجر الش :اجلرمية   -  ب

أ���م ا��ا�� �� ��� ���ار ا������ .2
  :ص أو ا��ّ�ا����  -  أ

هو أن يفعل باجلاين مثل ما فعل با�ين عليه :ص�ا��� - 

القتل واجلرح العمديني وُشرِع جلرميةفيه، 

 
�
ن

َ
 أ
ٓ
��َ�ِ� �َ

ۡ
ِ  ٱ��� � �ِ

ۡ
َ وَ  ����

ۡ
��َ

ۡ
ٱ�

 ِ � 
ُ ۡ
نِ ��

ُ
�� وَ  ذ ِ  ٱ�ّ�ِ � ِّ� ُُ�وحَ وَ  ��ّ�ِ ٱ�ۡ

المال المَؤدَّى إلى المجني عليه أو ولّيه بسبب جناية عليه: �ا���  - 

عقوبات مقدرة شرعا: ا��ود  - ب

  :جرائم وهي 5وُشرِعت ل 
  ﴿: قال تعاىل :السرقة )1

ُ
�رِق َوٱ���

 �َِ�ّ 
ٗ

�ٰ
َ
�

َ
� �َ��َ

َ
� ��َِ� ِۗ

�
ُ وَ  ٱ�

�
ٱ�

االعتراف( اإلقرار: ويشترط إلقامته

 ﴿: قال تعاىل :الزنا )2
ُ
ا�َِ�� ٱ���اِ� وَ  ٱ���

ةٖ� 
َ وللمتزوج /.النور./﴾ � ...َ��ۡ

اإلقرار: ة الحدشترط إلقاموي

ِ��َ ﴿: قال تعاىل :الـقذف )3
�

 َوٱ�

 
َ
َء �

ٓ
َ�َ�ا

ُ
ۡر�ََ��ِ �

َ
�ِ� 

ۡ
�� ۡ�

ُ
و� ُ�ِ  

ٗ
ة َ ۡ��َ �َِ�ٰ

َ
�

َ
�

 اإلقرار :ة الحدشترط إلقاميو 

بالفاحشة بأنه كاذب في رميه عدلين

ن أنس بن مالك رضي اهللاع، )جلدة 80( :شرب الخمر )4

ِتَي ِبَرُجٍل َقْد َشِرَب اْلَخْمَر، َفَجَلدَ و أُ النَِّبيَّ 

 اإلقرار :امة الحدويشترط إلق

َ��﴿: قال تعاىل  :الَحَرابَة )5
�
  إِ�

ْ
ا
ُ
�ؤ َ��َ

  �ِ 
َ
�ِض َو�َۡ�َ�ۡ�ن

َ ۡ
�ِۡ���ِ  ٱ�

َ
� �َ ��

َ
�
ُ
ۡو �

َ
 أ
ْ
ُ��ٓا

�
ۡو �َُ��

َ
 أ
ْ
�ٓا

ُ
���

َ
ن ُ��

َ
ا أ

ً
َ��د

َ
�

ۡو 
َ
ٍٰ� أ

َ
��ِ �ِۡ�ّ ��ُ

ُ
رُۡ��

َ
 �َِ� َوأ

ْ
ۡ�ا

َ
��ُ�

وجود السالح : دة الحقامويشترط إل



  مالعالقات االجتماعية بين المسلمين وغيره: 

املسلم برغم اعتقاده صحة دينه   :ا���ف ا��� � وا�� ا��س

- :وذلك للمفاهيم التاليةال ينفر من غريه وإمنا يتجه إليهم حبسن املعاملة، 

املسلم مكلف بدعوة الناس ال  -. مة اإلنسان من حيث هو إنسان

 .الشر يف العامل واقع مبشيئة اهللا - . وجوب العدل حىت مع الكافر

  :أ�� ���� ا������ �����

 ﴿: ، قال تعاىلع املخالف على الدينلِ وهو فرصة ليطَّ 

 
ُ
�ٰ�َ

ۡ
�
َ
�
َ
� �

�
ُ��ٗ�� إِ�

ُ
� �ۡ

ُ
�ٰ�َ

ۡ
ٰ وََ�َ�� َ��

ُ
�ٖ َوأ

َ
�

َ
� ّ�ِ� ذ

 /.احلجرات./﴾ 

 املسلم يعيش بأخالق اإلسالم مع املساملني من غري املسلمني،

 �ُ
ُ
�ٰ��َ

ۡ
��َ ُ

�
ِ�  ٱ�

َ
� َ��ِ

�
ۡ� ِ�  ٱ�

ُ
��

ُ
�ِ�ٰ

َ
�ُ� �ۡ

َ
  ٱّ�ِ��ِ �

َ
ۡ� َو�

 ۚ�ۡ�ِۡ
َ

 إِ�
ْ
ِ�ُ�ٓ�ا

ۡ
�
ُ
ۡ� َو�

ُ
َ��و�

َ
ن �

َ
ۡ� أ

ُ
�ِ�ٰ

َ
� ّ�ِ� دِ�

ُ
���ُِ�

ۡ ُ
 /.املمتحنة./﴾ � ...�

يف كل ما ال يتعارض مع القيم اإلسالمية، كإحالل السلم 

  ﴿: قال تعاىل
َ
� �ِ

ۡ
� ���ِ� 

ْ
َ��  �ۡ��َ�ۡ ۞�ن َ��َُ��ا

َ
�

َ�  ۥ
ُ
� ُ���ِ َ��ِ��ُ  ٱ���

ۡ
 /.األنفال ./﴾� ٱ�

وهلذا ...  واإلنسانية كرابطة األبوة والوطن  :ا��وا�� ا��������

قال تعاىل  .وجب على املسلم أن يعطيها حقها ولو كان أهلها غري مسلمني

 ِ�ِ� 
َ
�

َ
� �َۡ�

َ
َِك ِ� َ�� �

ۡ
�

ُ
ن �

َ
� أ َ  ۦَ�َٰ�َ�اَك �َ

ُ�َ��ۖ وََ��ِ��ُۡ�َ�� ِ� 
ۡ
��ِ

ُ
� 

َ
�

َ
� �ٞ

ۡ
��ِ�َ�

ۡ
� �ۖ  ٱ��

ٗ
ُ�و�

ۡ
 /.لقمان./﴾�...َ��

 حق احلماية من كل عدوان، -  :���ق �� ا������ � �� ا���م

 .حق العمل -حرية املعتقد،  -،�التأمني عند العجز والشيخوخة والفقر

ام القانون اإلسالمي احرت  -  :وا���ت �� ا������ � �� ا���م

 - ،  )مقدار صغري من املال مقابل احلماية( ةيَ زْ دفع اجلِ 

اجتناب مراعاة شعور املسلمني ك -، أعدائهمترك قتال املسلمني أو إعانة 

 .عدم إظهار دينهم

  : من حقوق إال�سان يف جمال العالقات العامة
باملساواة بني  :الحريةحق  - ب. ه حققتل دون وج
 :التنقلحق  -د. بتحرمي ختويف الناس :حق األمن

حق -و .اإلكراهبتحرمي  :حرية االعتقاد -ه.و ِحبُريَّة شرط عدم خمالفة القانون
  دعوته للتفكر وطلب العلم وحترمي تعطيل العقلب :حق الرأي والفكر
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: 9الوحدة  -المقطع األول  الربا ومشكلة الفائدة

 .الفضل والزيادة والنمو

هو الزيادة يف أحد الَبَدلني املتجانَسني، دون 

قوله  آن�� ا���: ودليل ذلك

ۚ وََ���َم 
ْ
  /.البقرة./ ﴾� . ٱ�ّ�ِ�َٰ�ا

آكل  لعن رسول اهللا ﴿

 .رواه مسلم. ﴾هم سواء: 

 .، ويساهم يف وجود الطبقية

 .والتكافل واإلحسان، وينشر األنانية

 .حصول العقاب الدنيوي واألخروي ملن يتعامل به

تحد ضني عن اآلخر يف مُ وَ وهو بيع مع زيادة أحد العِ 

الذهب بالذهب ":  قال رسول اهللا

والفضة بالفضة والبـُرَّ بالبـًرِّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر 

فإذا اختلفت  ا بيدٍ سواٌء بسواٍء يدً 

 متفق عليه ."ديَ ا بِ هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً 

الزيادة املشروطة اليت يأخذها الدائن من 

إنَّما {{ : قال رسول اهللا 

. 

، ]الُرب� والشعري وا�متر وامللح[يف األصناف األربعة 

 .اجل�سمع  ا�مثنیة] ا�هب والفضة

 :ا���ا�� ا����� ������د ا������ت ا������

فيشرتط ) ذهب بذهب أو متر بتمر

  .التسليم الفوري يدا بيد  

أو  و شعري بتمرأذهب بفضة 

  . التسليم الفوريفهناك شرط واحد هو 

ا���ف ا��� � وا�� ا��س .1

ال ينفر من غريه وإمنا يتجه إليهم حبسن املعاملة، 

مة اإلنسان من حيث هو إنسانكرا

وجوب العدل حىت مع الكافر – .حبسا�م

أ�� ���� ا������ ����� .2

وهو فرصة ليطَّ : ا���رف  - أ

��َ ��
َ
��

َ
  ٱ���ُس  �
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ۡ
�
َ
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 ۚ
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�ٓا

ُ
 ِ�ََ��َر�
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ٓ
�َ�

َ
 � ...َو�

املسلم يعيش بأخالق اإلسالم مع املساملني من غري املسلمني،: ا�����  -  ب

  ﴿:قال تعاىل 
�

�  �ُ
ُ
�ٰ��َ

ۡ
��َ

 ۚ�ۡ�ِۡ
َ

 إِ�
ْ
ِ�ُ��ٓا

ۡ
�
ُ
ۡ� َو�

ُ
و� ��َ

َ
ن �

َ
ۡ� أ

ُ
�ِ�ٰ

َ
� ّ�ِ� دِ�

ُ
���ُِ�

ۡ ُ
�

يف كل ما ال يتعارض مع القيم اإلسالمية، كإحالل السلم  :ا���ون  -  ت

قال تعاىل. ونبذ العنف

 
َ َ

� 
ۡ �
��َ

َ
ِۚ َو�

�
�ُ إِ  ٱ�

�
ۥ�

ا��وا�� ا��������  -  ث

وجب على املسلم أن يعطيها حقها ولو كان أهلها غري مسلمني

 �ِ�ِ  �ن ﴿: عن الوالدين
َ
�

َ
� �َۡ�

َ
َِك ِ� َ�� �

ۡ
�

ُ
ن �

َ
� أ َ َ�َٰ�َ�اَك �َ

ُ�َ��ۖ وََ��ِ��ُۡ�َ�� ِ� 
ۡ
��ِ

ُ
� 

َ
�

َ
� �ٞ

ۡ
��ِ

���ق �� ا������ � �� ا���م .3

التأمني عند العجز والشيخوخة والفقر  -

وا���ت �� ا������ � �� ا���م .4

دفع اجلِ  -والتقيد بأحكامه، 

ترك قتال املسلمني أو إعانة 

عدم إظهار دينهم -ذكر اهللا بسوء، 

  

من حقوق إال�سان يف جمال العالقات العامة .3  ليحقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة والتعامل الدو 
 كرَّم اهللا اإلنسان من حيث هو إنسان،

  .وَكَفل له الكثري من احلقوق، وأباح له التمتُّع باحلياة يف حدود الشريعة

  .املصلحة املستحقة شرعا

قتل دون وجالبتحرمي  :حق الحياة .أ
حق األمن -ج.رمي االستعبادالناس وجت

و ِحبُريَّة شرط عدم خمالفة القانون
حق الرأي والفكر .ي. التعلم

 
  

الربا ومشكلة الفائدة: 7الوحدة  -: المقطع األول

الفضل والزيادة والنمو: ��� -أ :����� ا���� )1

هو الزيادة يف أحد الَبَدلني املتجانَسني، دون : ا����� -ب

 .أن تُقابل تلك الزيادة بِِعَوض

ودليل ذلك ،��امالربا : ���� ود��� )2

 ..﴿: تعاىل
�

��َ
َ
ُ َوأ

�
َ�ۡ�َ  ٱ�

ۡ
وََ���َم  ٱ�

﴿: قال) ض(عن جابر  :�� ا����و

: الربا، وُموِكَله، وكاتَبه، وشاهديه، وقال

  ا���� �� ���� ا���� )3

، ويساهم يف وجود الطبقيةيسبب العداوة والبغضاء -

والتكافل واإلحسان، وينشر األنانية التعاون قيميقضي على  -

 .عمار حديثةوسيلة است -

حصول العقاب الدنيوي واألخروي ملن يتعامل به -

  :و�� ���ن :أ��ا�� )4

وهو بيع مع زيادة أحد العِ : ر�� ا����  - أ

قال رسول اهللا :محرموهو . اجلنس

والفضة بالفضة والبـُرَّ بالبًـرِّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر 

سواٌء بسواٍء يدً   بمثلٍ ملح ِمثًال والملح بال

هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً 

الزيادة املشروطة اليت يأخذها الدائن من : ر�� ا������  -  ب

دين نظري الّتأجيل
َ
قال رسول اهللا  :محرموهو . امل

.يخانرواه الش. }}الرِّبا في النَّسيئةِ 

يف األصناف األربعة  :��� ا����� )5

ا�هب والفضة[ ويف  ،واالدِّخار االقتياتيه 

ا���ا�� ا����� ������د ا������ت ا������ )6

ذهب بذهب أو متر بتمر(الصنف  احتاديف حالة  .أو�

 و .المساواة في البدلين :شرطان

ذهب بفضة (يف حالة اختالف اجلنسني  .�����

فهناك شرط واحد هو ) دج100أورو ب1

حقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة والتعامل الدو : 8الوحدة 

كرَّم اهللا اإلنسان من حيث هو إنسان، :����� ا� ���� .1

وَكَفل له الكثري من احلقوق، وأباح له التمتُّع باحلياة يف حدود الشريعة 

املصلحة املستحقة شرعا :وهو: مجع حق:تعریف احلقوق .2
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  الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم:  -الفصل الثاني -طع الثاني المق
  

 ِ�َ� ﴿: قال تعاىل
ُ

ِل ّ َ�
ُ
ۡ�َءانِ َو�

ُ
�
ۡ
 �َ�ِ�ُ�  ٱ�

َ
ِ��َِ� َو�

ۡ
��ُ

ۡ
�ِ
ّ
� 

ٞ
�َ ءٞ َورَ�ۡ

ٓ
�
َ
��ِ �َ

ُ
� ��َ َ��ِِ�ٰ

�
َ��ٗر�  ٱ��

َ
� 

�
 /.اإلسراء./﴾ �إِ�

َما ِمْن َمَرٍض ِمْن َأْمَراِض اْلُقُلوِب َواْألَْبَداِن ِإالَّ َوِفي اْلُقْرآِن َسِبيُل الّدَالَلِة َعَلى َدَوائِِه "  :هتبني هذه اآليات أن :املعىن إالجاميل

  .الطب النبوي البن القيم: من كتاب ". َوَسَبِبِه، َواْلِحْمَيِة ِمْنُه ِلَمْن َرزََقُه اللَُّه فَـْهًما ِفي ِكَتاِبهِ 

  اإليضاح والتحليل                                                

   

هي املمارسة الطبيعية واملتوازنة للحياة،  :������� -1

  .وضّدها الشذوذ وهو االحنراف يف السلوك

 .؟��� ��� ا���م ا���� ا����� -2

 :������ ا����� �����د وا����  -  أ

خلق اهللا اإلنسان لغاية العبادة وعمارة األرض باخلري 

ُ�  َوَ��﴿: قال تعاىل) ودالوج(
ۡ
�
َ
�
َ
� ��ِ

ۡ
�َ� وَ  ٱ� ِ

ۡ
 ٱ�

 ِ�َۡ�ُ�ُ�وِن 
�

، وجعل له /.56: الذاريات./﴾ �إِ�

مصريا حمتوما حياسبه فيه على أعماله وجيزيه إما باجلنة 

 ﴿ : ، قال تعاىل)المصير(أو النار 
َ

ٰ َر�ِّ�  إِ�َ
�
إِن

 ��َ
ۡ
 وفهم هذا يقي اإلنسان من /.العلق/.﴾� ٱ����

 .احلرية

   -  ب
ّ

خمتلف بفعل  وذلك :������ ا���� ���

اإلنسان القريب من ف... الطاعات كالصالة وذكر اهللا

: رهم، قال تعاىلكْ اهللا ال تضره وساوس الشياطني ومَ 

﴿ .. ِ�
ۡ
��ِِ� 

َ
�

َ
� ِ

�
ۡ�َ��ِ��  ٱ�

َ
�ُب �

ُ
�
ُ
�
ۡ
 ٱ�

 /. الرعد./﴾�

وذلك بتطهري النفس  :������� وا���ق  -  ت

 الباطنة كاحلقد واحلسد وسوء الظنظاهرة و المن اآلثام 

 ﴿: والتأدب مبحاسنها، قال تعاىل... والنظر إىل احلرام

 ��َٰ�
�
َ� َ�� َز�

َ
�
ۡ
�
َ
ۡ� أ

َ
  /الشمس./ ﴾ ��

 .مراض واآلالمهي السالمة يف البدن، واخلُُلِو من األ :������� -1

 :ى ذلك فيما يلييتجلّ  :����� ا������ ��� - 2

إباحة التيمم -)التخفيف على العباد( :ا����ء �� ��� ا���ا��  -  أ

الصالة قاعدا للعاجز -اإلفطار للمريض واملسافر، إباحة -للعاجز عن استعمال املاء، 

 .أباح للمضطر أن يأكل ويشرب احملرمات ما يرفع به الضرر-عن القيام، 

 :شرع للوقاية ما يلي :ا������ �� ا���اض  -  ب

 5يض والنفاس، كما جعل الوضوء اجلنابة واحل :أوجب الغسل يف مواضع مثل  -

 .مرات يف اليوم

 .شرع الزواج وحّرم العالقات الغري شرعية، وكذا اجلماع يف فرتة احليض  -

كأكل اجليفة مأكوالت  من الدم واخلمر و كاجلسم من مشروبات  بم كل ما يضر حرّ   -

  ...اخلنزيرو 

احلديثة،   الرياضات خمتلف مبمارسة :����� ا���ة �������� ا����  -  ت

 : قال تعاىل... واجلريّ  السباحةك
ْ
وا ���ِ

َ
�  َوأ �� ��ُ

َ
���ُ

ۡ
�ٖ  ٱۡ��ََ�� ��

ُ
� �ِ�ّ... 

  /.األنفال/.﴾�

 ،بأمره بالتداوي: والعالج ،الوقاية وهي :����� أ�� ا����� ا�����  -  ث

فاشرتط فيمن يقوم باملهام واملسؤوليات أن يكون مؤهال نفسيا وجسديا  :والتأهيل

األمانة ويسيء للوظيفة املوكلة إليه، كما جعل التأهيل يف وسليما حىت ال يضيع 

  . األمراض املستعصية اليت حتتاج يف عالجها لفرتات مثل اإلدمان والشلل

   وا���ا�� ا���م     

  القرآن رمحة  حترمي الظلم

  القرآن شفاء  بآيات القرآنإباحة التداوي 
  

                

  

� ا������� � اِ�ْ���� � ا����  ا����



  من الطرق المشروعة النتقال المال 

 ا���� .أو�

  ا����

 .والتبرعوالتفضل  العطية والهدية

هي عقد التمليك بال عوض حال الحياة : ا�����

 .ابتغاء وجه الموهوب له

 .دل على مشروعيتها القرآن والسنة :

ءٖ ... ﴿:قوله تعالى : ۡ َ
� �

َ
� �ۡ

ُ
�

َ
� َ �ِن ِ��ۡ

َ
�

 
ٓ

�ِ�
َ
�هُ �

ُ ُ
�

َ
� ��ٗ

ۡ
�
َ
� �ُ

ۡ
�ِ�ّ 

ٗ
ٔ  

ٓ
�ِ� �� � 
ٗ
   /.النساء./﴾��  ٔ

" تـََهاُدوا َتَحابُّوا ":   قول رسول اهللا 

 .، ومالك -يف األدب املفرد - 

  :ا���� �� ������

 .صلة رحموسيلة  -                 .ف القلوب

 . ق الرابطة بين األفراد

 .طريقة من طرق اإلحسان والتعاون والتكافل بين الناس

 .الهدية وهو من يقدم

 .وهو الشخص المعين والذي تقدم له الهبة: 

 .وهو الشيء المتبرع به

 ...وهو كل ما يدل على اإليجاب والقبول من قول

  ا���اث .�����

 :����� ا���اث

 .انتقال الشيء من شخص آلخر
 .هو ما يرتكه امليت لورثته من مال وحقوق: �����

 : 

ِ��َِّ��لِ  ﴿: قوله تعاىل: �� ا���آن
ّ
� � ��ِ�ّ �ٞ��ِ

َ
َ�َك  �

َ
� 

 
َ
َ��ُ�ن

ۡ
�
َ ۡ
َ�َك  ٱ�

َ
� � ��ِ�ّ �ٞ��ِ

َ
ءِ �

ٓ
��َِ

ّ
انِ َو�ِ�� َ�ِٰ�َ

ۡ
 ٱ�

 �
ٗ

ُ�و�
ۡ
� �� ��ٗ��ِ

َ
� ۚ َ

ُ
�

َ
ۡو �

َ
ُ� أ

ۡ
��ِ 

�
�

َ
� �   /.النساء./﴾ �ِ���

ِإنَّ اللََّه َقَسَم ِلُكلِّ "  اهللاقال رسول : �� ا����

  .رواه ابن ماجه. صحيح." ...َواِرٍث َنِصيَبُه ِمْن اْلِميَراثٍ 
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من الطرق المشروعة النتقال المال : 12الوحدة 11: مشروعية الوقف

) أبو هريرة(هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي 

حديث، تويف  5374: ، روى

يبين الحديث أن اإلنسان إذا مات انقطع 

الصدقة اجلارية  :ول األجر إليه إال من ثالث طرق وهي
  .الصاحلني ودعاء األوالد

 :ا����ح وا�����

 بعد تبقى اليت املستمرة وهي الصدقة

بناء املدارس واملسامهة يف كوال ينقطع نفعها،  

 .هللابناء املساجد وحفر اآلبار لوجه ا

وإرشادهم، وترك  اخلري كتعليم الناس

 ...مؤلفات نافعة، والتصدق بالكتب للمكتبات العامة

الولد الصاحل يرفع درجة : ��� ا����� ا����� �����ء

 ...والديه يف اجلنة عن طريق الدعاء واالستغفار هلما

 . احلبس واملنع

 ).املنفعة(األصل وتسبيل الثمرة حبس 

 .الحديثبنص . ملا فيه من فوائد

ِإَذا َماَت " :قال - - أن رسول اهللا 

َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَالثَةٍ  ْنَساُن انـْ ، َأْو ِعْلٍم َصَدَقٍة َجارِيَةٍ ِإالَّ ِمْن : اْإلِ

 رواه مسلم

 .التخفيف من أعباء الدولة - 

 .وفر سيولة ماليةجمال لالستثمار وي

 :له آثار حسنة ومنها

 .الوقف تربز قيم اإلحسان والتكافل

 .مواساة الفقراء وذوي احلاجة

 ا���ا��

  فضل العلم النافع

  .الولد الصالح يدعو لوالديه

ا���� ����� .1

العطية والهدية: ���  -  أ

ا�����   -  ب

ابتغاء وجه الموهوب له تطوعا

:��و����� .2

:�� ا���آن  -  أ

 
ٓ

�ِ�
َ
�هُ �

ُ ُ
�

َ
� ��ٗ

ۡ
�
َ
� �ُ

ۡ
�ِ�ّ

 :�� ا����  -  ب

 البخاري رواه

ا���� �� ������ -3

ف القلوبيلأت -

ق الرابطة بين األفراديتوث -

طريقة من طرق اإلحسان والتعاون والتكافل بين الناس -

 :أر���� -4

وهو من يقدم: ا��ا��  - أ

: ا�����ب �  -  ب

وهو الشيء المتبرع به:  ا�����ب  -  ت

وهو كل ما يدل على اإليجاب والقبول من قول :ا�����  -  ث

����� ا���اث -1

انتقال الشيء من شخص آلخر: ���  - أ

�����ا  -  ب

: ������و -2

�� ا���آن  -  أ

انِ  َ�ِٰ�َ
ۡ
 وَ  ٱ�

َ
َ��ُ�ن

ۡ
�
َ ۡ
ٱ�

 وَ 
َ
َ��ُ�ن

ۡ
�
َ ۡ
�  ٱ�

ٗ
ُ�و�

ۡ
� �� ��ٗ��ِ

َ
� ۚ َ

ُ
�

َ
ۡو �

َ
ُ� أ

ۡ
��ِ 

�
�

َ
� � ���ِ

�� ا����  - ب
َواِرٍث َنِصيَبُه ِمْن اْلِميَراثٍ 

 

 المقطع الثاني: الوحدة 11
                   

هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي  :ا����� ������� .1

ه والزم النيب 7من اليمن، أسلم 

 .ه57: سنة

يبين الحديث أن اإلنسان إذا مات انقطع  :املعىن إالجاميل .2

ول األجر إليه إال من ثالث طرق وهيوص
ودعاء األوالد ،والعلم النافع ،)الوقف(

ا����ح وا����� .3

وهي الصدقة: ��� ا����� ا��ر��  - أ

وال ينقطع نفعها،   الشخص موت

بناء املساجد وحفر اآلبار لوجه ا

كتعليم الناس:��� ا���� ا����  -  ب

مؤلفات نافعة، والتصدق بالكتب للمكتبات العامة

��� ا����� ا����� �����ء   -  ت

والديه يف اجلنة عن طريق الدعاء واالستغفار هلما

  :ا����  - ث

1- ������: 

احلبس واملنع :لغة -

حبس : اصطالحا -

ملا فيه من فوائد مستحب :���� -2

أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه-  أبي هريرةعن 

َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَالثَةٍ  ْنَساُن انـْ اْإلِ

رواه مسلم" ، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلهُ يـُْنتَـَفُع ِبهِ 

 :�قتصادي��دوده   -3

-       .املسامهة يف تنمية االقتصاد - 

جمال لالستثمار وي – .انتفاع األجيال القادمة به - 

له آثار حسنة ومنها :آ��ر ا����  - 4

الوقف تربز قيم اإلحسان والتكافليف - . استمرار األجر ملا بعد املوت- 

مواساة الفقراء وذوي احلاجة - . القضاء على التسول والبطالة - 

ا���ا��و ا���م

  استحباب الوقف

  وجوب تربية األبناء تربية صالحة
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 :وهي على الترتيب :ا���ق ا������� ������ -3
  .قضاء َدْين الميت .)2 .تكفين الميت وتجهيزه.)1

 .ورثةتقسيم الباقي بين ال .)4.تنفيذ وصيته .)3
 :أ���ب ا�رث -4

  ... ﴿: قال تعالى: ا���ا��  -  أ
ْ
�ا

ُ
ْو�

ُ
رَۡ��مِ َوأ

َ ۡ
ُ�ۡ�  ٱ�

ُ
�

ۡ
��َ

 �ِٰ
َ
�ِ� �ِ �ٖ�َۡ�ِ� ٰ

َ
ۡو�

َ
ِۚ أ

�
 /.األنفال./﴾ � ... ٱ�

ويدخل فيه المطلقة رجعيا ما دامت  :ا��واج ا�����  - ب

  .ة حرمانها من الميراثتها، والمطلقة بنيّ دَّ في عِ 

 : ��ا�� ا�رث -5

 .الذي يوجب القصاص والكفارة :ا���� ا����  -  أ

َِ��ن  - ب
ّ
ف ومالعنة أمام لْ وهو ما يحصل من حَ : ا��

، فإن تّم بسبب دعوى الرمي بالزنابين الزوجين القضاء 
 .فال يرث الولد من الزوج، وإنما يرث من أمهوافترقا، 

كمن يتزوج مشركة فال يتوارثان،  :ا���ف ا���  - ت

 .ى المختارومن ارتد فال يرث أقاربه، وهم يرثونه عل
 : �وط ا���اث -6

كأن يحكم القاضي ( ��ت ا�ُ�َ�رِّث ����� أو ُ����  -  أ

 ).بموت المفقود أو الجنين

 .حياة حقيقية، أو تقديرية كالحمل ���ة ا��ارث   - ب

 .السابقة الذكر إلرثمن موانع ا مانع أال يوجد    - ت

 ا���� �� ��و���� -7

 ...الد، ونقلها بعد موتهم لألو ملكية األفرادجهد و احترام  -

 .تحديد الورثة وحقوقهم حتى ال يقع التنازع والتقاتل -

إبطال عادات الجاهلية كتوريث الرجال دون النساء أو  -

 .لما فيها من ظلم... الكبار دون الصغار

 .تحقيق مقاصد الشرع كتنمية المال وامتداد ذكر الميت -

 ا���ا�� وأ������ -8

 .التعصيبب ماوإ الفرضب يكون أن إما اإلسالمي الشرع في اإلرث
 غيرهو النصيب : والتعصيب. المقدر شرعا النصيبهو : فالفرض
 بعد المال من بقي ما على الوارث حصول: وهو ،شرعا المقدر

  .، أو كلها حال انفرادهالفروض أصحاب

إثنا الذين جعل لهم الشرع نصيب مقدر هم  وأصحاب الفرائض

األخت ، وهن الزوجة، وبنت االبن، و ثمان من اإلناث: عشر

  .الشقيقة، واألخت ألب، واألخت ألم، واألم، والجدة

  .الزوج، واألخ ألمو الجد ألب، و األب، وهم : وأربعة من الذكور

  :كما يلي  هي، و  ستةشرعا  المقدرة والفروض

فرض الزوج، والبنت، وبنت االبن، واألخت الشقيقة، (  :ا���  -  أ

 .ولكل واحد شروط كي يستحق النصف ).واألخت ألب

 .بشروط .)فرض الزوج، والزوجة: (��ا��   - ب

 .بشروط .)فرض الزوجة: (ا���   - ت

فرض البنتان، وبنتا االبن، األختان الشقيقتان، واألختان : (ا����ن  - ث

 .بشروط). ألب

 .بشروط) أو األخوات ألم خوةفرض األم، واإل: (ا���  - ج

فرض األب، والجد، واألم، والجدة، وبنت االبن، : (ا���س  -  ح

  .بشروط). خ ألمواألخت ألب، واأل

 ا��ار��ت �� ا����ء. 10    و �لـ�ن �� ا���ــــا��ار� .9

  ا��ار��ت �� ا����ء  ا��ار��ن �� ا����ل

خمسة عَشر على من الرجال  الوارثون

   :مالتفصيل، وه

، األب، و بن االبن وإن َسَفل، وااالبن

الجد من ِقَبل األب وإن عال، واألخ و 

الشقيق، واألخ ألب، واألخ ألم، وابن 

األخ الشقيق، وابن األخ ألب، والعم 

الشقيق، والعم ألب، وابن العم الشقيق، 

  .وابن العم ألب، والزوج، والُمْعتق

من النساء عشرة  الوارثات

  : ، وهنعلى التفصيل

البنت، وبنت االبن، واألم، 

ل األم، والجّدة من قب

والجّدة من ِقبل األب، 

واألخت الشقيقة، واألخت 

ألب، واألخت ألم، 

  .والزوجة، والُمْعتقة

بهضم  الشرع الجهالاتهم بعض  :ا��د � ���� ��اث ا���أة  .11

 :ويتبّين بطالن ذلك بما يلي، في الميراث مقارنة بالرجلالمرأة حق 

يراعى فيه ة وإنما تقسيم الميراث ليس له عالقة بالذكورة أو األنوث - 

فكلما كان الجيل . درجة القرابة أوال وموقع الجيل الوارث ثانيا

 .ةالحياأعباء كلما كان نصيبه أكبر ألنه يستقبل   اصغير 

في حالة استواء الذكور واإلناث في القرابة والموقع يرث الذكر  - 

مثل حظ األنثيين ألن الرجل مطالب باإلنفاق ويبذل الكثير ألجل 

 .ناء الحياة، بينما المرأة ليست ملزمة بشيء من ذلكبداية وب

حالة، ومساوية  14االت ميراث المرأة أكثر من الذكر في ح - 

حاالت  4حاالت، وترث أقل من الرجل في  10للرجل في 

  .فقط، وعليه فالمطالبة بالمساواة هضم لحق المرأة وال ينفعها
  



م والرساالت السماوية السابقة

 :����� ا��ا���

 .سالقد اآلب واالبن وروح: اإلله ثالثة أقانيم

خطيئة أبونا آدم عليه السالم وفداء  :الخطيئة والفداء

 للبشرية من خالل صلبه وقتله -ريمعيسى بن م

بعد وقوع الفداء صعد االبن  :محاسبة المسيح للناس

إلى السماء وجلس بجوار أبيه ينتظر قيام الساعة 

 .ليحاسب الناس على اإليمان به وبفدائه

االعتراف بالذنب مقابل صك  :عقيدة غفران الذنوب

 .الغفران ودخول الجنة

 :س وينقسم إلى قسمينالكتاب المقدَّ  :ا��ا���

 .التوراة :العهد القديم

إنجيل يُوَحنَّا، ( األناجيل، وهي أربعة :العهد الجديد

 ).إنجيل ُمْرُقس، إنجيل َمتَّى، إنجيل لُوقَا

 .بُروَتْسَتاَنتالكاثُوليك واألْرثُوذُْكس وال :

 .والطاعة هو الخضوع واالستسالم

هو الدين الذي جاء به الرسول محمد بن عبد  

 .اإلسالم واإليمان واإلحسان: ، وهو ثالثة مراتب

 ...)اإليمان باهللا ومالئكته و(أركان اإليمان الست 

 .النبوية الصحيحة القرآن الكريم والسنة

 يعتقدالمسلم  :����� ا�����ت ا����و�� ا�����

 -اليهودية والمسيحية– بتحريف الرساالت السماوية السابقة

  .أن الدين المقبول عند اهللا هو اإلسالم

 :���� ا���م  �������ت ا����و�� ا������

 .تصحيح ما ُحرِّف منها

 .تصديق ما صحَّ منها

 .شرائعها ناسخ لبعض

  .القرآن ُمَهْيِمن على الكتب السابقة وحاكم عليها
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: (الفصل الثاني)- الوحدة 13:اإلسالم والرساالت السماوية السابقة

 :و��ة ا�����ت ا����و��

في مقابل الديانات  جاءت من السماء

أي أن مصدرها : و��ة ا����ر

 .وهي توحيد اهللا وإصالح الناس

 :ا�����ت ا����و��

نسبة إلى يَـُهوَدا أحد أبناء يعقوب عليه 

، ﴾...ِإلَْيكَ  ُهْدنَا إنَّا...﴿:نسبة إلى قول موسى

 .تحريك رؤسهم عند القراءة

إلى بها موسى عليه السالم  

 يصفون اهللا  -قالوا أن ُعَزيـًْرا ابن اهللا، 

 -  عبدوا العجل ويعظمون الحيَّة،

اليهودي  -دينهم خاص بهم، 

 ".يـَْهَوه"لهم إله خاص بهم يدعى 

التكوين، وِسْفر ِسْفر : (وهي خمسة أسفار

 .)الخروج، وِسْفُر الَعدد، وِسْفُر الالويين، وسفر الَتْثِنية

 .على التوراة) علماء(وهي جمموع شروح احلاخامات 

، والصدوقيون، والسامريون، 

 

وهي قرية في فلسطين،  نـاصرة

ُ� ..﴿: نسبة إلى قول الحواريّين
ْ َ
َ��رُ �

ْ
�
َ
�  ِ

�
﴾ .ا�

بها عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل 

<  

����� ا��ا���  - ب

اإلله ثالثة أقانيم :التثليث )1

الخطيئة والفداء )2

عيسى بن م–االبن 

محاسبة المسيح للناس )3

إلى السماء وجلس بجوار أبيه ينتظر قيام الساعة 

ليحاسب الناس على اإليمان به وبفدائه

عقيدة غفران الذنوب  )4

الغفران ودخول الجنة

ا��ا��� ���  - ت

العهد القديم )1

العهد الجديد )2

إنجيل ُمْرُقس، إنجيل َمتَّى، إنجيل لُوقَا

:وهي :�����  - ث

 :إالسالم .3

  :������  - أ

هو الخضوع واالستسالم :لغة  )1

 :اصطالحا  )2

، وهو ثالثة مراتباهللا 

أركان اإليمان الست : �����ه  - ب

القرآن الكريم والسنة :�����  -  ت

���� ا�����ت ا����و�� ا����� .����

بتحريف الرساالت السماوية السابقة

أن الدين المقبول عند اهللا هو اإلسالميؤمن و 

���� ا���م  �������ت ا����و�� ا������ .را���

تصحيح ما ُحرِّف منها -

تصديق ما صحَّ منها -

ناسخ لبعض -

القرآن ُمَهْيِمن على الكتب السابقة وحاكم عليها -

 

 المقطع الثاني: (
  

و��ة ا�����ت ا����و�� .أو�

جاءت من السماء ألنها سماوية سميت

و��ة ا����ر: شيئين، وتتحد في الوضعية

وهي توحيد اهللا وإصالح الناس :و��ة ا�����و .واحد هو اهللا

ا�����ت ا����و�� .�����

 :ا���د�� .1

نسبة إلى يَـُهوَدا أحد أبناء يعقوب عليه  :قيل :�������  - أ

نسبة إلى قول موسى: ، وقيلالسالم

تحريك رؤسهم عند القراءة: ، بمعنىلتـَهـوُِّدهمنسبة : وقيل

 بعثهي الرسالة التي واليهودية <

  >.لعبرانيين من بني إسرائيلا

قالوا أن ُعَزيـًْرا ابن اهللا،  - :�������  -  ب

عبدوا العجل ويعظمون الحيَّة، -، ..والتعب بالفقر والعجز

 -يعتقدون أنهم شعب اهللا المختار، 

لهم إله خاص بهم يدعى  -من كانت أمه يهودية فقط، 

 :�����  -  ت

وهي خمسة أسفار: ا��راة )1

الخروج، وِسْفُر الَعدد، وِسْفُر الالويين، وسفر الَتْثِنية

وهي جمموع شروح احلاخامات  :ا����د )2

، والصدوقيون، والسامريون، الفريسيون :وهي: �����    - ث

 .والقّراؤون، واإلسينيون

 :)ا�������( ا��ا��� .2

نـاصرةة إلى نسب: قيل :�������  -  أ

نسبة إلى قول الحواريّين: وقيل

 .نـصر نسبة لكلمة: وقيل

بها عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل  بعثوهي  الرسالة التي <

>.تكملة لرسالة موسى عليهما السالم

  



اإلمجاع والقياس واملصاحل املرسلة)

   :هذه المصادر ومن .نأخذ األحكام الشرعية

هو إحلاق فرع بأصل يف احلكم 

القياس من مصادر التشريع وهو دليل 

 .ياةاحلت 

 .يؤكد خلود الدين وصالحيته لكل زمان ومكان

وا �َ�  ُ�ِ�َ
ْ
��

َ
�

للمرأة اخلَْثعمية ملا 

َأرََأْيِت {

َفُعُه  ى َأبِيِك َدْيٌن فـََقَضْيِتِه َأَكاَن يـَنـْ

َفَدْيُن اللَِّه َأَحقُّ 

 خمر   

وهو الشيء اجلديد الذي 

 مخدرات

 

 اإلسكار

 حرام 

باحة التعامل باألوراق النقدية قياسا على 

كراهة الدخول برائحة السجائر للمسجد قياسا 

  ا������ ا������ :����

  :�������  -  أ

 .املنافع املطلقة: ��� )1

هو استنباط  :ا����� )2

حكم يف مسألة ال نص فيها 

وال إمجاع بناء على مصلحة ال 

دليل من الشارع على اعتبارها 

  .أو إلغائها

  :ُ����ُ���  -  ب

الشريعة جاءت لتحقيق مصاحل  )1

 .الناس واملصاحل املرسلة كذلك

ث تتجدد وإذا مل نعمل احلواد )2

 .باملصاحل املرسلة ضاقت الشريعة

عمل الصحابة رضوان اهللا عيهم  )3

 .�ا، كإنشاء عمر للدواوين

 :�وط ا���� ���   -  ت

أن تكون مصلحة موافقة ملقاصد  -

 .الشريعة

أن تكون مصلحة عامة ال  -

 .خاصة

 .أن تكون حقيقية ال ومهية -

 :أ���� ����  -  ث

 .توثيق عقد الزواج بوثيقة رمسية )1

إنشاء قوانني لتسيري القسم  )2

 ...واملؤسسة واملرور

جعل مكربات الصوت يف  )3

 . املساجد

  .إنشاء السجون )4

 

11 

الفصل الثاين)- الوحدة 14:  من مصادر التشريع ( اإلمجاع

نأخذ األحكام الشرعية ي تستند عليها الشريعة اإلسالمية، ومنهااألدلة الت

هو اتفاق جمموع جمتهدي 

 عصر من العصور بعد وفاة النيب 

من اإلجماع مصدر 

 َوَ�� ﴿

 ُ
َ

� َ �
�َ�

َ
� ��َ �ِ�ۡ�َ �ِۢ�

 َ�ِ�ِ�
ۡ
��ُ

ۡ
 ٱ�

  ۖ�َ���َ�َ

./   

 عُ مِ تَ جْ  تَ 

  لرتمذي

 

هو االتفاق على 

قول وفعل صراحة من اجلميع، وهو 

إظهار جمتهد رأيه 

إبداء يف الواقعة وسكوت الباقي دون 

إمجاع الصحابة على مجع القرآن يف 

إمجاع الصحابة على قتال مانعي 

  �سـ�ـا�� .�����

 :��ـ����  -  أ

 .التقد�ر واملساواة :��� )1

هو إحلاق فرع بأصل يف احلكم  :ا����� )2

  .لعلة مشرتكة بينهما

القياس من مصادر التشريع وهو دليل  :ُ�ِ���ُ��  -  ب

 :أن من ناحية على مرونة الشريعة

ت النصوص قليلة وإذا مل نأخذ بالقياس ضاق -

يؤكد خلود الدين وصالحيته لكل زمان ومكانأنه  -

   :��ِ �� �ِ ود�� �ُ 

وا �َ� ﴿ :قوله تعاىل :ا���آن �� )1 ُ�ِ�َ
ْ
��

َ
�

�َْ��رِ 
َ
وِ� ا�

ُ
 /.2: احلشر./﴾...أ

للمرأة اخلَْثعمية ملا  قول النيب  :�� ا���� )2

{سألته عن حّجها على أبيها وقد تويف، 

َفُعُه َلْو َكاَن َعلَ  ى أَبِيِك َدْيٌن فـََقَضْيِتِه َأَكاَن يـَنـْ

َفَدْيُن اللَِّه َأَحقُّ {: نعم، فقال: فقالت }َذِلكَ 

 رواه البخاري .}ِباْلَقَضاءِ 

 :أر�ن ا����س و�و��  -  ت

   وهو الذي ورد حكمه يف الشرع :األصل )1

وهو الشيء اجلديد الذي ] يسقِ المَ [ :الفرع )2

مخدرات                 .    نبحث عن حكمه

 .عالوصف املشرتك بني األصل والفر  :العلَّة )3

اإلسكار

     .      احلكم الشرعي لألصل :الحكم )4

 :أ���� � ا����س  . ث

باحة التعامل باألوراق النقدية قياسا على إ )1

 .الذهب والفضة لعلة الثمنية

كراهة الدخول برائحة السجائر للمسجد قياسا  )2

  .إيذاء املصلنيلعلة والبصل على الثوم 

 

 املقطع الثاين: (الفصل الثاين
  

األدلة التهي  :����م ���در ا�����
  

  .أو�
ْ
  �ع�َ ـا��

  :��ـ����  -  أ

 .العزم واالتفاق :��� )1

هو اتفاق جمموع جمتهدي  :ا����� )2

عصر من العصور بعد وفاة النيب 

 .على حكم يف واقعة معينة

اإلجماع مصدر : ُ������د��   -  ب

 :تشريع ودليل ذلكمصادر ال

﴿ :قولـه تعالى :من القرآن )1

 �ِِ��
َ
 ٱ����ُ �ُ�

َ
ُ  �ل

َ
� َ �

�َ�
َ
� ��َ �ِ�َۡ� �ِۢ�

ُ�َ�ىٰ 
ۡ
ۡ�َ َ��ِ�ِ�  ٱ�

َ
� �ِۡ�

�
�ِ�ِ�َ َو�َ�

ۡ
��ُ

ۡ
ٱ�

 ِ ِ
ّ

��َ
ُ
ۡ��ِ�ِ  ۦ�

ُ
ٰ َو�

�
��َ

َ
 ۦَ�� �

 َ�ِ�ً�ا
ۡ

َءت
ٓ
/.النساء./﴾� وََ��

 تَ َال  {{: ه �قول :من السنة )2

لرتمذيرواه ا.      }}ةٍ لَ َال ى ضَ لَ ي عَ تِ مَّ أُ 

 :وهو نوعان :�عـ�اع ا��ـأ�  -  ت

هو االتفاق على  :إجماع صريح )1

قول وفعل صراحة من اجلميع، وهو 

 .حجة حرام خمالفته

إظهار جمتهد رأيه  :إجماع سكوتي )2

يف الواقعة وسكوت الباقي دون 

 .واْختُِلف يف ُحِجيَّته. رأي

 :��� � ا���عـأ�  -  ث

إمجاع الصحابة على مجع القرآن يف  )1

 .مصحف واحد

إمجاع الصحابة على قتال مانعي  )2

  .الزكاة
  



  أحكامه الشرعيةالنسب و 

 الكفا�. �لثا
 .االلتزام والضم :��� -أ :������� )1

التزام على وجه التربع  :ا����� -ب

  .بضم الولد القاصر والقيام بنفقته وتربيته

مشروعة رّغب فيها اإلسالم  :����� )2

من والدليل . وجعلها البديل الشرعي للتبين

َ��  ... ﴿: قوله تعاىل :القرآن
َ
�
�
�

َ
َو�

 ۖ ���ِ�
َ
 /.آل عمران./﴾ � ...َز�

أنا وكاِفُل : " قوله  :ومن السنة

اليتيِم كهاتْين، وأشار بالسبَّابة والُوْسطى 

  .رواه أمحد". وفـَرَّج بْينهما شيًئا

  :ا���� �� ��و����� )3

محاية الطفل من الضياع، ألن فيها  -

رعاية مادية ونفسية للطفل احملروم 

 .ألسرةمن دفئ ا

 .محاية ا�تمع من االحنرافات -

القيم  من  تتجلى الكثريالكفالة يف  -

التعاون والتكافل يف كاإلحسان و 

 .اإلسالم

ملرافقة النيب صلى  سببالكفالة  -

  . اهللا عليه وسلم يف اجلنة
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النسب و : من املشكالت األسرية: 15الوحدة : املقطع الثاين

إحلاق الولد بوالده 

  .االستيالد

 َوَلدُ الْ : " 

 صحيح

رجالن (

وهي  ):

إال يف  

لتنازع املختلفة سواء يف 

املستشفيات أو يف الكوارث 

الطبيعية كمن تشوهت جثته ومل 

  :���ق ا���� ���ل ا����

 ...حقه يف احلضانة والرعاية والتعليم

شرط أن ال 

عقد احلق يف التكفل النفسي كي ال تت

نفسيته شرط أن تكون حتت مظلة 

 الت�ين. �نیا
هو إحلاق ولد الغري بالنفس  :������ )1

: وسببه. وإعطائه صفة البنوة الشرعية

 ).العبودية( العقم أو الفقر أو الرِّقْ 

حّرمه اإلسالم حترميا قاطعا  :���� )2

  ... ﴿: والدليل، قوله تعاىل
َ

َوَ�� َ�َ��

ءَ 
ٓ
��َ�ِ

ۡ
د
َ
ۡ� أ

ُ
�ِ�ٰ

َ
� ۚ�ۡ

ُ
َء�

ٓ
��َ�ۡ

َ
� �ۡ

ُ
�

ۡ�ۖ وَ 
ُ
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ُ
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  ٱ�

ُ
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ُ
��َ

 ��َ َ� �َ  ٱ�ۡ
ُ
  ۡ�ِ�يَو�

َ
��ِ�  � ٱ���

 /.األحزاب./﴾

 :الت�ينا���� �� إ���ل  )3

احلفاظ على أصل الرابطة األسرية  -

 .وهي النسب

ضمان حقوق أفراد األسرة يف  -

 رياثامل

احلفاظ على األعراض داخل  -

 .األسرة

إقرار احلق والعدل، والبعد عن  -

  التزوير

 

املقطع الثاين
 

 ا����. أو�

1( ������: 

  .القرابة  واإلحلاق :���  - أ

إحلاق الولد بوالده  :ا�����  - ب

االستيالد نتيجة ِقَراٍن شرعي أو

  :أ���ب ا���� )2

: " لقوله   .الزواج  -  أ

صحيح. "رُ جَ الحَ  رِ اهِ عَ لْ لِ وَ  اشِ رَ فِ لْ لِ 

  :��ق إ���ت ا���� )3

 .أي االعرتاف :ا���ار  - أ

( شاهدان :ا����� ا��ّ��  - ب

 )أو رجل وامرأتان

):ADN(  ا���� ا��را���  - ت

طريقة معاصرة ال يـُْلجأ إليها

لتنازع املختلفة سواء يف حالة ا

املستشفيات أو يف الكوارث 

الطبيعية كمن تشوهت جثته ومل 

 .تـُْعرف هويته

���ق ا���� ���ل ا���� )4

حقه يف احلضانة والرعاية والتعليم -

شرط أن ال (استحباب الوصّية له،  -

 ).تتجاوز الثلث

 .احلق يف إعطائه امسا وُهوية -

احلق يف التكفل النفسي كي ال تت -

نفسيته شرط أن تكون حتت مظلة 

 .األخوة يف الدين

  
  



في صلة اآلباء باألبناء 17: توجيهات الرسو ل 

هو النعمان بن بشير  :�لص�ايب التعریف

األنصاري، أول مولود لألنصار، ُوِلَي الكوفة 

 .ه64: سنة ديث، توفيح 114: وحمص، روى

إلى  توجيه نبويفي هذا الحديث : املعىن إالجاميل

الكيفية األحسن في تعامل اآلباء مع األبناء، ومن 

 .في الهبات هم وخاصةالعدل بينذلك إقامة 
 :ا����ح وا����� .3

يوثق الرابطة  ألنه :ا���ل �� ا����ءو��ب 

 اتـَُّقوا اللَّهَ " : قال رسول اهللا  األسرية،

   -رواه الب�اري".َواْعِدُلوا بـَْيَن َأْوَالدُِكمْ 

بين األبناء التفريق  :���� ا����� �� ا����ء

 :لما فيه من آثار سلبية ك حرامفي العطايا 

 .الشعور بالظلم وفيه قضاء على قيمة العدل 

العقوق وقطع األرحام وسببه الشعور بعدم  

االهتمام، وفي هذا قضاء على قيم المودة 

 .التكافل األسريو 

 .تولد األحقاد بين األوالد وآبائهم  

 .األزمات النفسية 

 :من مظاهر العدل بينهم

 .العدل بينهم في العطايا والهبات 

 .-  دون تمييز - العدل بينهم في المعاملة  

  .العدل بينهم في التودد واالهتمام 

 الرحمة اإلسالم أوجب :ا���� وا���� ������ء

إعطاءهم رغب في وألجل ذلك  ،األبناءبوالرفق 

 .العدل في توزيعها بينهم أوجب، كما الهدايا

أمر اإلسالم  :��� ����� و����� ا����ء

وكذا ، ألهلهمرجاء صالحهم ومنفعتهم ، ذلك

 .الحصول على الثواب حتى بعد المماترجاء 

  وا���ا�� ا���م

 وجوب العدل

  بين األبناء

  بيان فضل المرأة الصالحة

  مشروعية الرجوع يف اهلبة عند املصلحة  ة العطية
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 الوحدة 17: الوحدة 16: القيم في القرآن الكريم

 
ْ
�ا

ُ
�
�
َ  ٱ�

�
 َ�َ�  ٱ�

ْ
�ا

ُ
��

ُ
ِٰ��ِ�َ َو�

�
  /.التوبة./﴾� ٱ��

األفراد  ُحْسن وقـُْبح نعرف بهاتبين هذه اآليات المعايير التي 

 :اإليضاح والتحليل

والسياسية  األخالق الفردية واألسرية واالجتماعية

 .التي حثّنا القرآن على التمسك بها ليكون االنسجام واألمن في صفوف المجتمع

  :أ��ا��� .

 ا���� ا���د��: ا��ع

 .هو قول الحق ومطابقة الكالم للواقع

صبر على طاعة اهللا بأدائها، : اعوهو تحمل المشقة، وهو ثالث أنو 

 .وصبر عن معصية اهللا باجتنابها، وصبر على االبتالءات والمصائب

 .الصدقة، وبّر الوالدين: غير، وصوره كثيرة ومنها

 .هو مقابلة السيئة بالحسنة للقادر على العقاب

 ا���� ا����: ا��ع

 .ي أن تعامل شريكك بمثل ما تحب أن يعاملك به

 ...االهتمام: ، ومن مظاهرهأي الحب الخالص بين الزوجين

تقاسم و قيام كل فرد من األسرة بوظيفته التي ُفِطَر عليها، 

 .اعة للمرأة، والنفقة للرجل، والتربية لكليهما

 ا���� ا��������

 .الشرأو دفع  الخيرألجل جلب 

 .ل النتائجتحمُّ مع 

تظافر جهود المجتمع لتحقيق مصالح عامة ودفع أضرار 

 ...قفة رمضان

 ا���� ا�������: ا��ع

 .هو إعطاء كل ذي حق حقه، دون محاباة وال تمييز

 .تسيير َأقـَْوم للبالد، وضّدها االستبداد بالرأيوهي تبادل اآلراء ألجل 

وهي امتثال الشعب ألوامر الحاكم ما لم يكن في أمره معصية هللا 

  .سبحانه، وإال فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق

  ��ا��وا� ا���م

المودة : األسرة السعيدة هي من تتوفر فيها
  .والمعاشرة بالمعروف والتكافل األسري

  .الناسيحبه و  تعالى يحبه اهللا العادل الحاكم

 

التعریف .1
األنصاري، أول مولود لألنصار، ُوِلَي الكوفة 

وحمص، روى

املعىن إالجاميل .2
الكيفية األحسن في تعامل اآلباء مع األبناء، ومن 

ذلك إقامة 

و��ب   -  أ

األسرية،

َواْعِدُلوا بـَْيَن َأْوَالدُِكمْ 

���� ا����� �� ا����ء  - ب

في العطايا 

- 

- 

- 

- 

من مظاهر العدل بينهم   - ت

- 

- 

- 

ا���� وا���� ������ء   - ث

والرفق 

الهدايا

��� ����� و����� ا����ء  - ج

ذلكب

رجاء 

وجوب العدل

بين األبناء

ة العطيةإباح   

 

 المقطع الثالث –الفصل الثالث- : 
  

َ��﴿: قال تعاىل ��
َ
��

َ
�  َ��ِ

�
  ٱ�

ْ
 َءاَ��ُ�ا

ْ
�ا

ُ
�
�
ٱ�

تبين هذه اآليات المعايير التي  :يلا���ا���� 

  .واألسر والمجتمعات والدول

اإليضاح والتحليل

األخالق الفردية واألسرية واالجتماعيةهي مجموعة من  :ا���� ����م .1

التي حثّنا القرآن على التمسك بها ليكون االنسجام واألمن في صفوف المجتمع

2.

ا��ع

هو قول الحق ومطابقة الكالم للواقع :ا���ق  - أ

وهو تحمل المشقة، وهو ثالث أنو  :ا���   -  ب

وصبر عن معصية اهللا باجتنابها، وصبر على االبتالءات والمصائب

غير، وصوره كثيرة ومنهاتقديم الخير لل :ا����ن   -  ت

هو مقابلة السيئة بالحسنة للقادر على العقاب :ا����   -  ث

ا��ع

ي أن تعامل شريكك بمثل ما تحب أن يعاملك بهوه :ا�����ة ������وف  - أ

أي الحب الخالص بين الزوجين :ا���دة وا����   -  ب

قيام كل فرد من األسرة بوظيفته التي ُفِطَر عليها،  :ا�ٔرسيا����    -  ت

اعة للمرأة، والنفقة للرجل، والتربية لكليهماالرض: أعباء الحياة مثل

ا���� ا��������: �عا�  

ألجل جلب  تقديم المساعدة للغير :ا���ون  - أ

مع القيام بالواجبات  :ا����و��   -  ب

تظافر جهود المجتمع لتحقيق مصالح عامة ودفع أضرار  :التكافل االجتماعي   - ت

قفة رمضان: مادية ومعنوية، ومثالها

ا��ع

هو إعطاء كل ذي حق حقه، دون محاباة وال تمييز :���لا  - أ

وهي تبادل اآلراء ألجل  :ا���رى  -  ب

وهي امتثال الشعب ألوامر الحاكم ما لم يكن في أمره معصية هللا  :ا�����   -  ت

سبحانه، وإال فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ا���م

   وجوب قول الصدق

الحاكم  وجوب تقوى اهللا
  

  



  .الصرف، التقسيط، المرابحة: من المعامالت المالية الجائزة

  ��� ا���ا�� :أو�

 .من الربح وهو الزيادة: ���

 . ري بثمنه وربح معلومتُ بيع ما اشْ  :�ا���� 

خليفة  رسول اهللا  فعل:  ذلكدليل و ، 

ان  رضي اهللا عنه  حيث ورد عنه أنه كان  

ا  من  هَ لَ قُ ني  عُ ربحُ من يُ " :ويقول  ]القافلة

 .أخرجه البيهقي ."يضع في يدي  دينارا 

  .العلم بالربح - .  العلم بثمن السلعة -: اثنان ومها

سد حاجات الناس  خاصة  في  -  :���� ��و����

رفع الحرج     - لمصارف  والبنوك اإلسالمية نية ل
 .وجلب التيسير

  .على ثمنها 5%بزيادة   تك السيارةعْ ني أو بِ 

 ��� ا����� :�����

قا  فرَّ ى  مُ دَّ ؤَ بثمن  مؤجل  يُـ  عقد  على مبيع حاال

 .في أوقات معلومة 

إذا  والمصالح   المنافعيق لما فيه من تحق مباح

عليه الطرفان  من مدة     اتفقجميع   الشروط  وما 

 .ية  التسديد  والثمن  اإلجمالي

 :  ما يلي  لصحتهرط تويش

فال يصح أن يقول بعني بيتك (  .أن يكون الثمن ديًنا ال عيًنا

 ).على أن يكون الثمن سيارتي بعد شهرين

 .ن  يكون البائع  مالكا للسلعة

 .م  السلعة  في الحال دون تأجيل

أن يتم و  ن  العوضان  مما ال يجري فيهما ربا  النسيئة

  .العقد  كله في أجل  واحد

تسهيل  - . تيسير المعامالت المالية -  :���� ��و����

ككسب الحاجيات تحقيق  المصالح  المشروعة  

بثمن مليون حاال، و  100: سيارة بكمن يبيع 

  .معلومة على أقساط وأوقات مفّرقة مليون 
بثمن مفّرق على أقساط و أوقات كمن يشتري قطعة أرض 

  .مليون 70مليون، ومؤجال  50: حيث يكون ثمنها حاال
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من المعامالت المالية الجائزة: 19الوحدة   حجة الوداعفي  الرسول

ذي  9( يوم عرفة  لقاها النبي

، في نحو جبل الرحمةمن فوق 
: ظة قوله تعالىلححيث نزل في تلك ال

 �ۡ
ُ
��ۡ

َ
�
َ
� �ُ�ۡ�َ

ۡ
�
َ
ۡ� َو�

ُ
ۡ� دِ�َ��

ُ
�

َ
� �ُ

ۡ
��َ

ۡ
�

َ
أ

 ۚ�
ٗ
   /.3: المائدة./﴾�...دِ��

 التأخير،: يءُ النَّس، الشرف: َأْعَراض

 .وساقط

 .خطبته بحمد اهللا والثناء عليه 
حيث شبَّه حرمتها بُحرمة  :حرمة الدماء واألموال واألعراض

 الزمان والمكان أي مكة وشهر ذي الحجة ويوم عرفة
على أداء األمانة  بي حث الن

لبيان عظمتها في اإلسالم ووضع وأبطل كل األموال التي 
 . استفادها الناس من الربا وبّين أن أكلها حرام

العداوة بين و الضالل ألنه سبب نشر 

عن طريق األمر بحسن المعاشرة وإعطائهن 

على المسلم حرام المسلم فكل 

حيث بيَّن أنهما سبب  :اإلرشاد الى التمسك بالقرآن والسنة
 .حماية األمة من الظلم والضياع والضالل

فالناس كلهم من أب واحد  :
 .هوأساس التفاضل بينهم هو طاعتهم هللا وتقواهم ل

حيث أمر  :ذكر بعض مسائل الميراث والوصية والنسب
  .بااللتزام بما أمر اهللا فيها وعدم مخالفته

  :ا���م وا������ت ا�� ������� ا����

 .وجوب توحيد اهللا وعبادته والتوكل الدائم عليه

ليحث ) رض والزمان السماء واأل

 .ي خلق اهللا

 .لى حسن معاملتهاإرشاد 

 .جلهأبقرب  حسّ أصحابه عندما 

ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 

وسميت كذلك لحرمة القتال فيها وكذا ألن الظلم فيها أعظم 

 الثأر عاداتهم وعدوانهم ومن ذلك

  ...النَِّسيء وهو التالعب باألشهر الحرم وتأخيرها، وكذا أكل الربا

��� - أ :������ )1

 - ب

، مباح :���� )2

ان  رضي اهللا عنه  حيث ورد عنه أنه كان  عثمان بن عف

القافلة[ير يشتري العِ 

يضع في يدي  دينارا 

اثنان ومها :�و�� )3

���� ��و���� )4
نية لالعمليات  التموي

وجلب التيسيروالمشقة  

ني أو بِ عْ بِ  :���ل )5

عقد  على مبيع حاال :������ )1

في أوقات معلومة  على أجزاء معلومة

مباح :���� )2

جميع   الشروط  وما   استوفى

ية  التسديد  والثمن  اإلجماليالتأجيل   وكيف

ويش :�و�� )3

أن يكون الثمن ديًنا ال عيًنا   - أ

على أن يكون الثمن سيارتي بعد شهرين

ن  يكون البائع  مالكا للسلعةأ   -  ب

م  السلعة  في الحال دون تأجيلسلَّ أن تُ   -  ت

ن  العوضان  مما ال يجري فيهما ربا  النسيئةيكو أن   -  ث

العقد  كله في أجل  واحد

���� ��و���� )4

تحقيق  المصالح  المشروعة   -  .حياة الناس

  .لفقراءل
كمن يبيع  :���1 :أ���� )5

مليون  130:مؤجل ب

كمن يشتري قطعة أرض   :���2

حيث يكون ثمنها حاال. معلومة

 

الرسولوثيقة خطبة تحليل : 18الوحدة 
  

لقاها النبيأ :ا������� وا���وف .1

من فوق  ،في السنة العاشرة للهجرة ،)الحجة
حيث نزل في تلك ال من المسلمين،) 140000(
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ٗ
دِ��

َأْعَراض :�ح ا����دات ا����� .2

وساقط باطل: وعٌ ضُ وْ مَ  .أسيرات :َعَوانٌ 

  :���� �� ا���� .3

خطبته بحمد اهللا والثناء عليه بدأ النبي : االفتتاح )1
حرمة الدماء واألموال واألعراض )2

الزمان والمكان أي مكة وشهر ذي الحجة ويوم عرفة
حث الن :أداء األمانة وحرمة الربا )3

لبيان عظمتها في اإلسالم ووضع وأبطل كل األموال التي 
استفادها الناس من الربا وبّين أن أكلها حرام

ألنه سبب نشر  :التحذير من الشيطان )4
 .سالنا

عن طريق األمر بحسن المعاشرة وإعطائهن  :الوصية بالنساء  )5
 .حقوقهن كاملة بغير ظلم

فكل  :التذكير بأخوة المؤمنين )6
 ).نفسه وماله وعرضه(

اإلرشاد الى التمسك بالقرآن والسنة )7
حماية األمة من الظلم والضياع والضالل

:اإلشارة الى أساس التفاضل )8
وأساس التفاضل بينهم هو طاعتهم هللا وتقواهم ل

ذكر بعض مسائل الميراث والوصية والنسب )9
بااللتزام بما أمر اهللا فيها وعدم مخالفته

ا���م وا������ت ا�� ������� ا���� .4

وجوب توحيد اهللا وعبادته والتوكل الدائم عليه )1

السماء واأل( لة الخلقأشارة الى مساإل )2

ي خلق اهللامل فأالناس على التفكر والت

رشاد ة واإلأالتذكير بحقوق المر  )3

صحابه عندما أل  توديع النبي )4

ذو القعدة وذو الحجة ومحرم : وهي األشهر الحرم أربعة )5

وسميت كذلك لحرمة القتال فيها وكذا ألن الظلم فيها أعظم ورجب، 

 .جرما مما في سواها

عاداتهم وعدوانهم ومن ذلكتفاهة الجاهلية من خالل  )6

النَِّسيء وهو التالعب باألشهر الحرم وتأخيرها، وكذا أكل الرباو 
  



ثر في مال لهما، و أكوهي أن يشترك إثنان أ :��� ا���ال

: 

 .إذا عرض )الشيء عنَّ (من  :��� - :��ن

أن  وهي  أن يشترك اثنان في مال لهما  على :

  .را فيه  والربح بينهما

 . في عمومها عند جميع  الفقهاء  جائزة

سلعة اشتراك شخصين أو أكثر بمبلغ في شراء 

 .وبيعها واقتسام األرباح حسب االتفاق

 .من التفويض :��� -  :��� ا����و��

في  أن يتعاقد اثنان  فأكثر على أن يشتركا :ا�����

 .معينةشروط مال  على عمل ب

عند أكثر  جائزةشركة  المفاوضة  :����� ود���

ن  ...﴿ :ألنها عقد على تجارة بالتراضي، واهللا يقول
َ
 أ
ٓ �
إِ�

 ۚ�ۡ
ُ
َ�اٖض ّ�ِ��
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َ
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ً
َٰ�ة

َ
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َ
�ن
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َ
   /.النساء ./﴾ � ...�

أن يشترك اثنان في مال لهما، مع تفويض   :

 .أو الحضور ابيبعضهما حرية التصرف حال الغ

  .القطع :��� - ):ا����ر��(��� ا���اض 

عقد بين طرفين يدفع أحدهما  نقدا إلى اآلخر  

  .االتفاقا  حسب مر له  فيه  ويكون الربح بينه

 .بدليل القرآن والسنة واإلجماعجائزة 

، أحدهما بالمال واآلخر بالعمل نانن يشترك إث

 .للتجارة، ويكون الربح بينهما حسب االتفاق

  يشتركهي أن ) ل أو الصنائعشركة األعما( 

أن  :��� .يقتسمون الربحو  معينعمل    في

 .يشترك طبيبان في فتح عيادة ويكون العمل والربح وفق االتفاق

ن يجوز ألصحاب الصنعة  الواحدة  أ  :�����  ود���

ن الدخل  بقدر  العمل  ودليله قوله  يشتركوا   في عمل أيديهم  ويكو 
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 .فالغانمون شركاء بأبدانهم/. األنفال

س  النا اثنان فأكثر من  كأن يشتر  وهو  ):ا���

اعتمادا على جاههم  وثقة الناس  دون  أن يكون لهم  رأس  مال

ثم يوفون  نهابالنسيئة ويبيعا سلعة اثنان يشتريأن 

  .ابينهممشاعا  كونعن ذلك من ربح ي ، وما فضل

  .ولما فيها من غرر ،باطلة النعدام المال والعمل
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  ا��ف

    .هجنس أو بغير هجنسمثل بيع النقد جنسا ب

عوا  يتب ال(  :باتفاق  لقوله  

عوا  الفضة بالفضة  يتب الذهب  بالذهب  إال سواء بسواء وال

إال سواء بسواء  وبيعوا  الذهب بالفضة  والفضة بالذهب   

 .ومسلم

الذهب (تقابض عند التجانس 

عند  اختالف  الجنس  في نفس المجلس 

  .)الذهب بالفضة  أو بعملة أخرى

 .تسهيل   المعامالت   بين  الناس  وبين الدول

ل  المبادالت  التجارية يسهت

مباح بشرط التقابض  أورو 

 :أ��اع ا���� )4

��� ا���ال .1
:وهي ثالثة أنواع

��ن���  ا��ِ   - أ

:ا����� -

را فيه  والربح بينهماجيتَّ 

جائزة :����� -

اشتراك شخصين أو أكثر بمبلغ في شراء  :���ل -

وبيعها واقتسام األرباح حسب االتفاق

��� ا����و��  - ب

ا����� -

مال  على عمل ب

����� ود��� -

ألنها عقد على تجارة بالتراضي، واهللا يقول العلماء،

 ۚ�ۡ
ُ
َ�اٖض ّ�ِ��

َ
� �

َ
� 

ً
َٰ�ة

َ
�ِ� 

َ
�ن

ُ
�

َ
�

:���ل -

بعضهما حرية التصرف حال الغ

��� ا���اض   -  ت

عقد بين طرفين يدفع أحدهما  نقدا إلى اآلخر   :ا����� -  الشركة في الفقه اإلسالمي

ر له  فيه  ويكون الربح بينهجَ ليتَ 

 .االختالط

 .في رأس المال والربح تشاركين

    

... �َِ�ّ ��ِٗ�
َ
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�
ءِ �ن

ٓ
��َ

َ
�ُ

ۡ
 ٱ�

 
�
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  ٱ�
ْ
�ا

ُ
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َ
 وَ�

ْ
َءاَ�ُ��ا

   /ص./﴾ �

أنا  (: فيما يروي  عن ربه  عز وجل

فإذا  خانه  . ن  أحدهما صاحبه

 .رواه أبو داود واحلاكم
تحقق  التعاون  المشروع  -

 -   .إلى المال حيث تضم الخبرة  والمواهب

 - .إلى المجتمع ويتعدى نفعها

  .على  الناس  ورفع الحرج عنهم

جائزة  :�����  -

ن يشترك إثأ :��� -

للتجارة، ويكون الربح بينهما حسب االتفاقالسفر و 

 :���  ا���ان .2

فيكثر  اثنان  فأ

يشترك طبيبان في فتح عيادة ويكون العمل والربح وفق االتفاق

�����  ود��� -
يشتركوا   في عمل أيديهم  ويكو 

 ۞وَ ﴿ :  تعالى
ْ
ُ�ٓ�ا

َ
�
ۡ
ٱ�

األنفال/.﴾� ...َو�ِ���ُ��لِ 

ا��� (��� ا����ه  .3
دون  أن يكون لهم  رأس  مال

أن ك :���  .فيهم

، وما فضلاألصحابه اثمنه

باطلة النعدام المال والعمل :����� -

 

ا��ف :����

 .لزيادةا  :��� -أ :������ )1

بيع النقد جنسا ب :ا�����- ب

باتفاق  لقوله   مباحالصرف  :ود��� ���� )2

الذهب  بالذهب  إال سواء بسواء وال

إال سواء بسواء  وبيعوا  الذهب بالفضة  والفضة بالذهب   

ومسلمرواه البخاري  .) كيف شئتم

تقابض عند التجانس التماثل و ال -  :�و�� )3

   .)بالذهب

في نفس المجلس التقابض   -

الذهب بالفضة  أو بعملة أخرى(

تسهيل   المعامالت   بين  الناس  وبين الدول -   :����� )4

ت - . الحرج  والمشقة  رفع  -

 .يير العمالتبتغوتبادل المنافع 

أورو  1: دج ب 100مبادلة   :ل��� )5

  .في نفس المجلس
  

الشركة في الفقه اإلسالمي: 20الوحدة 

  

االختالط :��� - أ :����� ا���� )1

تشاركينعقد بين الم :ا�����- ب

  :، ودليل ذلكمباحة :����� )2

...﴿ :قوله تعاىل :�� ا����ب  - أ
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فيما يروي  عن ربه  عز وجل قو�   :�� ا����  -  ب

ن  أحدهما صاحبهخُ ثالث الشريكين ما لم يَ 

رواه أبو داود واحلاكم. )خرجت  من بينهما 

-: ���� ���� ا���� )3

حيث تضم الخبرة  والمواهب بين  أفراد المجتمع

ويتعدى نفعهاالمال،  كنماءكاء  تحقق المنافع للشر 

على  الناس  ورفع الحرج عنهمتيسير  من مظاهر المظهر 

  


