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 موقف القرآن الكريم من العقل : 01الوحدة 
 تكريم هللا لإلنسان بالعقل 

ْمَنا َبِني آَدمَ كّرم هللا اإلنسان بالعقل ، قال تعالى"   70" اإلسراء آية  َلَقْد َكرَّ
 وترجع أهمية العقل الى :

 بالعقل مّيز هللا اإلنسان، فالعقل  منشأ الفكر وأداة الفهم 
  على إدراك األحكام واالجتهاد والتجديدقدرته 
  . العقل مناط التكليف 

 ـ دور العقل في تمحيص االفكار والموروثات :
 الدعوة الى التحرر من األوهام والشعوذة.  ✓
 التحرر من التقليد األعمى لآلباء واألجداد. ✓
 رفض االفكار والثقافات الخارجة عن التراث اإلسالمي. ✓

 ل العقل : وذلك بـ ـ حّث القرآن على استعما
 . ـ الدعوة إلى التدبر والتفكر والنظر والتأمل 
 ـ حث القرآن على تحرير العقل من الخرافة والجهل 
   .ـ ذّم هللا تعالى التقليد األعمى لآلباء 
 .ـ الحّث على االجتهاد واالستنباط 

 حدود استعمال العقل :
 العلميإعماله في حدود ما ُخلق له كالتدبر والبحث  ✓
اإلسالم حظر على العقل التفكر في ذات هللا والخوض في األمور  ✓

 الغيبية وألزمه بالتسليم.
 ال اجتهاد مع النّص الشرعي الصحيح. ✓

 وجوب المحافظة على العقل :
 حافظ اإلسالم على العقل من جانبين :

 أـ من جانب الوجود وذلك بـ 
 الدعوة إلى طلب العلم  النافع  ✓
 دبر والتفكر.الدعوة إلى الت ✓
 تحصيل العقل باإليمان . ✓

 ب ـ من جانب العدم :
 تحريم كل مايتلف العقل ويعّطله كالخمر والمخدرات . ✓
 النهي عن التقليد األعمى ✓
 النهي عن االنحراف الفكري. ✓

 األحكام والفوائد:
  المحافظة على كرامة اإلنسان ) حكم (وجوب 
 حكم ( اعمال العقل في التدبر والتأمل . وجوب (  
 ) بيان أهمية العقل ) فائدة 
 . فائدة ( الدعوة الى استخدام العقل ( 

 

 المعنى اإلجمالي 
في هذه اآليات يتضح موقف القرآن من العقل وهو الحث على اعماله فيما 

 ينفعوتحريم كل مايضره ويفسده.
 تثبيت العقيدة اإلسالميةوسائل القرآن الكريم في : 02الوحدة 

 : الربط واإلحكام لغة مفهوم العقيدة :
اإليمان الجازم باهلل تعالى وما يجب له في ألوهيته وربوبيته  اصطالحا:

 وأسمائه وصفاته ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.
 أهمية العقيدة اإلسالمية 

 ـ ُتمّكن اإلنسان من معرفة حقيقة وجوده ومصيره بعد الموت .
 ة النفسية.ـ هي أساس قبول األعمال .  /  ـ ُتحقق األمن والصح

 ـ ضمان النجاة والفوز في اآلخرة / ـ لها دور في تصحيح السلوك.
 وسائل تثبيت العقيدة: 

 أ ـ إثارة الوجدان:
ُيلفت القرآن الكريم نظر اإلنسان لتدبر آيات هللا في الكون مثل "تعاقب 

الليل والنهار رفع السماء بغير عمد ، ظاهرة الحياة والموت إجراء األرزاق ، 
 هللا" فينفعل وجدانه. قدرة

 ب ـ إثارة العقل : 
وذلك باستعماله في التفكر والتأمل في الكون ليدرك أن للكون خالقا واحدا 

 هو هللا تعالى.
 مالحظة: ُمعَظم آيات إثارة الوجدان هي إلثارة العقل أيضا.

 ج ـ التذكير بقدرة هللا ومراقبته :
ُتَحدُّ ) كإحياء الموتى وانزال الغيث القرآن الكريم بقدرة وعظمة هللا التي ال 

 ..(، حتى يخشع القلب ويستسلم هلل عّز وجل.
 منها: آثار في سلوك اإلنسانلوسيلة التذكير بقدرة هللا  تنبيه :

 ـ تربي اإلنسان على إخالص العمل هلل/ـ تثبيت العقيدة في النفوس.
 الطاعة وتجنب المعصيةـ الخوف من هللا كي يخشع القلب/ـ المبادرة إلى 

ِمن ذكٍر لصفاتهم الحسنة  وما ينالون د ـ رسم الصور المحببة للمؤمنين: 
من جزاء و أجر يوم القيامة، مما يجعل القلوب تهفو إلى هذا الفضل وذلك 

 النعيم الذي ال سبيل له سوى اإليمان باهلل والخضوع له.
من ِذكٍر لصفاتهم القبيحة    هـ ـ رسم صور الكافرين المنّفرة وصفاتهم :

وما ينالون من عقاب يوم القيامة، مما يجعل القلوب تنفر من ذلك العذاب، 
 الذي ال سبيل للنجاة منه سوى اإليمان باهلل والخضوع له.

التي يقع فيها اإلنسان نتيجة جهله، بمختلف    مناقشة االنحرافات: -و
 ان إال أن يؤمن باهلل وحده.األدلة العقلية والشرعية، حتى ال يبقى لإلنس

 القرآن ( ) لآليات القرآنية .وحدة وسائلالمعنى االجمالي  ❖
استخدم القرآن الكريم وسائل كثيرة لتوضيح  وتثبيت العقيدة السليمة 

 وتصحيح االنحرافات التي يقع فيها الناس.
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 الشريعة أحكام أمام المساواة 03 الوحدةرقم

  الحديثلتعريف بالصحابية راوية ا ❖

 
 شرح املفردات : ❖

 ـ أهّمهم = أقلقهم       /    ـ يجترئ = يتقدم ليشفع

م هللا = عبارة تدّل على القسمّب = أي محبوب   / ـ أي  ـ ح    

  : (34الحديث الشريف ُيحفظ ، ) انظر الكتاب املدرس ي صفحةتنبيه 

 املعنى االجمالي للحديث ❖

الشفاعة في الحدود ، حيث بّين النبي صلى هللا عليه في الحديث مناقشة نبوية لقضية 

  وسلم حرمتهاوأكد على أن احكام الشريعة فوق الجميع .

أ /معنى املساواة:هي عدم التفريق بين األغنياء والفقراء واألقوياء والضعفاء في تطبيق 

 األحكام والحدود.

 ب/أثر املساواة على تماسك املجتمع 

 
 ج / حكم الشفاعة في األحكام :

الشفاعة في األحكام هي التوسط لدى الحاكم إلسقاط حد من حدود هللا وقد دّل 

 الحديث على تحريمها

 د/ اآلثار املترتبة على الشفاعة :

 ـ انتشار الجريمة في املجتمع/ ـ ظهور الطبقية في املجتمع

 ـ تشجيع أصحاب النفوذ على التخلص من العقاب

والقانون / ـ حلول غضب هللا. ـ إسقاط العدالة  

 :األحكام والفوائد املستخلصة ❖

 

 
 الوحدة: 04 العمل واإلنتاج في اإلسالم ومشكلة البطالة

 (38حفظ ) انظر الكتاب املدرس ي صفحة الحديث الشريف يُ تنبيه :  ❖

 التعريف بالصحابي راوي الحديث ❖

 
 شرح املفردات: ❖

.ردوه ولم يعطوه منعوه = مجموعة من الحطب / حزمة =  

 

في الحديث حث على العمل ملا فيه من حفظ  :املعنى اإلجمالي للحديث ❖

 لكرامة اإلنسان من كثير من اآلفات ومنها التسول.

 

يعود عليه أو على غيره  اإلنسانكل جهد مشروع يبذله  : مفهوم العمل ❖

 باملنفعة ، سواء كان الجهد بدنيا أو فكريا.

 اإلسالم على وجوب العمل والكسب املشروع.:  حكمه ❖
ّ
 حث

ترك اإلسالم أبواب العمل ومجاالته مفتوحة يختار أّي باب :  مجاالته ❖

مشروع منها مثل العمل الفكري كالتعليم والقضاء أو العمل البدني 

 اليدويةمثل الحرف 

آثاره ❖  فضله و

 تحصيل الثواب واالجر " العمل عبادة " ✓

 تحصيل الكسب واملال الحالل . ✓

 املساهمة في ازدهار املجتمع والقضاء على البطالة. ✓

 مفهوم التسول   هو طلب الصدقة من األفراد في األماكن العامة.

ة، لكن يجوز في الحاالت التالية : 
ّ
حكمه :حّرم اإلسالم التسول ألن فيه مذل

ن الثقيل ،لدفع الدية ي   الفقر الشديد ، الدَّ

 تعريف البطالة : هي التوقف عن العمل أو عدم توافره لشخص قادر وراغب 

 فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 حقوق العمال وواجباتهم في اإلسالم. 05الوحدة
 

 للعمال :الحقوق األساسية 

 . حّق العامل في األجر  .1

 .حّق العامل في الحصول على ما اشترطه على صاحب العمل .2
 .حّق العامل في الراحة  وعدم اإلرهاق .3
 .حّق العامل في االستمرار في عمله .4
 حّق العامل في أداء مافترضه هللا عليه. .5
 حّق العامل في الشكوى والتقاض ي. .6
 كرامتهحّق العامل في املحافظة على  .7
 حّق العامل  في الّضمان . .8

 

 ألحكام والفوائد:ا ❖
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 .حّق العامل في الترقية .9

 واجبات العمال : ❖
 اتقان العمل. .1
 األمانة وعدم اخليانة . .2
 الشعور ابملسؤولية . .3
 عدم استغالل منصبه ألغراض شخصية. .4
 طبيعة العالقة بني العامل وصاحب العمل: ❖

 .توضيح طبيعة العمل واملدة واالجر 
  أتخري.أن يعطيه أجره دون 
 .التعامل ابحلسىن واالحرتام املتبادل 
 .أن اليكلفه فوق طاقته 

 في اجتناب االنحراف والجريمة اإليمان والعباداتأثر  06الوحدة 
 معنى االنحراف والجريمة

 هو كل سلوك يرتتب عليه انتهاك للقّيم واملعايري اليت حتكم سري اجملتمع. االحنراف:
 هي محظورات شرعية زجر هللا عنها بحدٍّ أو تعزير أو قصاص. الجريمة :

 أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة :
 قصاص ، َوحدود ، َوتعزير:  ثالثة أنواع العقوبات في اإلسالم على

 عليها بالقصاص أو الدية.جرائم معاقب أ ـ  ❖
 وهي التي يكون فيها التعدي على النفس بالقتل اوالجرحاو القطع. ❖
 هو فعل ماتزول به الحياة إما عمدا أو خطأتعريف جريمة القتل :ـ 

 : تتبع الشيء . لغة : القصاصـ تعريف 
هو أن ُيفعل بالجاني مثل ماَفعل بالمجنّي عليه فإن قتله ُقتل ، :ااصطالح

، ويكون في القتل قطع منه عضو أوجرحه ُفعل به مثل ذلك إن أمكنوإن 
 والجرح العمد.

 أووارثه وليّه أو عليه، مجني إلى المؤدَّى المال هي  :ـ تعريف الدية
 جناية بسبب

          ب ـ جرائم معاقب عليها بالحدود ❖
وهو العالقة الجنسية بين الرجل والمرأة خارج نطاق  الزنا : .1

 الزواج.
الرجم  حتى الموت للمحصن والجلد مائة جلدة لغير  حدها :

 المحصن
ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة   دليلها : ن ْ ۖ الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ   2ورنال       

 أهم شروط الحد:
 أن يكون عاقال بالغا غير نكره .  ✓
شهادة اربعة رجال ثقات ثبوت الجريمة باعترافهما او / ✓

 عدول

 نة شرعية.وهو اتهاٌم بزنا لم تقم على اثباته بيّ :القذف .2
  جلدة 80الجلد ثمانون  الحّد:

َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثَّ ََلْ َيَُْتوا ِبَِرْبَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم  قال تعاىل " الدليل:
" تَ ْقبَ ُلوا ََلُْم َشَهاَدًة أََبًداََثَاِننَي َجْلَدًة َواَل    
كره عالما أن يكون عاقال بالغا مختارا غير م  :أهم شروطه

 بحرمته

بنية  فية  وهي أخذ مال الغير من موضع حفظه خ  السرقة: .3

 .تملكه

 قطع اليد. حدها :

َن اَّللَِّ  الدليل :" ُ  ۖ َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجَزاًء ِبَا َكَسَبا َنَكااًل مِّ َواَّللَّ
" َعزِيٌز َحِكيمٌ   

  أهم شروطه :
 أن يكون السارق عاقال بالغا غير مكره على السرقة.. ✓
 حفظه. موضعأن يكون المال في حرز وهو يخرجه منـ  ✓
 بلوغ المال النصاب وهو ربع د ذهبي ـ العلم بحرمة السرقة. ✓
 .أن يكون المال المسروق محترما  ✓

 

 و تناول مايذهب العقل على وجه اللذة.ه . شرب الخمر : 4

 جلدة وقيل أربعون .80لجلد ثمانون حد ها : ا

ْن َعَمِل اي"   الدليل :  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس مِّ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
  المائدة 90اآلية" الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

 شروط إقامةالحد: ✓

 أن يكون عاقال بالغا غير مكره عالما بحرمة مايشرب ✓

 الحرابة  . 5
وهي خروج فرد أو جماعات الى الطريق العام بغية منع سالكيه او 

 .االعتداء عليهم

 القتل أو الصلب أو قطع االيدي واالرجل بخالف او النفي. حدها :

َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف اأْلَْرِض َفَساًدا قوله تعالى الدليل : َا َجَزاُء الَِّذيَن ُُيَارِبُوَن اَّللَّ ِإَّنَّ
ْن ِخاَلٍف َأْو يُنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض  ۖ َأن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّ   

المائدة. 32اليةا  

:شروط إقامة الحد  

 التكليف وعدم االكراه . ✓

 أن يكون معهم  سالح . ✓

 

 ج ـ جرائم معاقب عليها بالتعزير

وهو عقوبة غير مقدرة شرعا يجتهد القاضي في  التعزير :

 تقديرها .

 أمثلة على جرائم التعزير

 الربا ، الرشوة ، الغش ، التحرش الجنسي ،ترك الصالة .

 : الحكمة من تشريع العقوبات ❖

 وردعهم عن اقتراف الجرائم.ـ زجر الناس 

 ـ تحقيق األمن وصيانة المجتمع.

 .الدين ، النفس ، العرض ، العقل ، المالحفظ الكليات الخمس : ـ 

 .ـ تطهير الجاني بالحد  

:اسم جامع لكل مايحبه هللا ويرضاه من مفهوم العبادة في اإلسالم  ❖

 االقوال واالفعال الظاهرة والباطنة.

 العبادة في مكافحة االنحراف والجريمةأثر مفهوم  ❖

 ـ تقوية الصلة باهلل وتحقيق معنى العبودية.

 ـ اعتبار الكف  عن الجريمة قربة من القربات الى هللا.            

 ـ االمتثال ألوامر هللا واالبتعاد عن نواهيه.

 اإليمان وآثاره في مكافحة اإلنحراف والجريمة: ❖

 ألوامر هللا واالبتعاد عن نواهيه. ـ   االيمان يتطلب االمتثال

 ـ اإليمان القوي يبعد االنسان عن الجرائم والمفاسد.                    

 يمان يشعر االنسان بمراقبة هللا.ـ اال                    

 الوحدة رقم 07     الربا ومشكلة الفائدة
 تعريف الربا:

النمو والزيادة لغة:  
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الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن هو اصطالحا :

 تقابل هذه الزيادة بعوض.

 حكمه ودليله:

 ـ الربا محرم في اإلسالم ودليل تحريمه الكتاب والسنة واالجماع 

َم الرَِّبا قال تعالى  ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ  البقرة 275آية " َأَحلَّ َّللاَّ
 الحكمة من تحريم الربا

  التعاون ويسبب العداوة والبغضاءيقضي على روح 
 .يعطل العمل واالستثمار المنتج 
 .يوجد طبقة مترفة التعمل واخرى كادحة مستغلة 
 .حفظ المال الذي هو مقصد شرعي 

 الربا هالك في الدنيا واآلخرة. 

 أنوعه
 : أ ـ ربا الفضل 

 :ب ـ ربا النسيئة 

 
 : علة التحريم

 الثمنية علة التحريم في الذهب والفضة واالوراق النقدية . 

  في املطعومات 

 .االقتيات واالدخارعلةتحريم ربا الفضل ـ            

 . الطعميةعلة تحريم ربا النسيئة  ـ           

 القواعد العامة الستبعاد املعامالت الربوية:      

 في حالة تبادل ش يء بجنسه يشترط التماثل املساواة التقابض حاال. ❖

يشترط  .حالة تبادل جنس بغيره قمحبتمر اوذهب بـ أوراق نقدية في ❖

 التقابض حاال.

 ةوالعلة  الحريحالة تبادل شيئين مختلفين في الجنس  في ❖

 وق االنسان في مجال العالقات العامة .حق08الوحدة 

 تكريم اإلسالم  للبشر :

ْمَنا َبِني آَدمَ "احترم اإلسالم الذات اإلنسانية وكّرمها قال تعالى    "َوَلَقْد َكرَّ

 تعريف حقوق اإلنسان :

 : خالف الباطل وهو الثابت الذي اليليق انكاره الحق لغة

:مجموعـــة القواعـــد والنصـــوي التشـــريعية الســـي تـــنظم علـــى ســـبيل صـــطالحا ا

 اإللزام عالقات الناس من حيث األشخاي واألموال.

 من حقوق اإلنسان في مجال العالقات العاّمة.

 . الحياة حق اإلسالم كفل لذا هللا من هبة الحياة:الحياة حق (1

الحرّية هي اإلرادة الكاملة في االختيار دون قهر أو إجبار ومن  الحق في الحرية: (2

 منطل الحرّية نهى اإلسالم عن استعباد الناس.

 اعتقاله ألحد يحّق  فال  لإلنسان األمن حق اإلسالم كفل : األمن في الحق (3

 .حّق  وجه دون   تعذيبه أو 

 طلبا أخرى  إلى أرض من التنقل حق اإلسالم كفل :التنقل في الحق (4

 األمن أو  للرزق

اَل ِإْكَراَه أقّر اإلسالم حرّية املعتقد بقوله تعالى الحق في حرية املعتقد: (5
ينِ   البقرة 256 ِفي الدِّ

لإلنسان احلرية ِف ابداء رأيه بشرط عدم التعرض حريّة الرأي والفكر: (6
 للمقدسات

 احلق ِف التعلم. (7

 

 االجتماعية بين المسلمين وغيرهمالعالقات    9الوحدة 
 :الناس واقع في الدين اختالف ❖

إن كّل ذي دين أو مبدأ فـي هـذا العـالم يعتقـد أنـه علـى حـّق  وأن ىيـره علـى  
الباطل  ، حيث يـممن بدينـه ومبدئـه ويكّفـر ىيـره ، لكـن اإلسـالم مّود المسـلم 

 بجملة من المفاهيم تضمن حسن العالقة مع الجميع نذكر منها :
 اعتقاد كّل مسلم بكرامة اإلنسان  ✓
  المسلم يعلم أن اختالف الناس في الدين بمشيئة هللا ✓
   المسلم ليس مكلّفا بمحاسبة الكافرين على كفرهم ✓

 بغيرهم المسلمين عالقة أسس ❖

"َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا "قال تعالى  التعارفأ ـ   

ُ  يَْنَهاُكمُ  ال: ومعناه قبول اآلخر قال تعالى "  التعايش ب ـ   َعن   ّللاَّ
ينَ  ين   ف ي يَُقات لُوُكمْ  لَمْ  الَّذ  ُجوُكم َولَمْ  الّد  ن يُْخر  ُكمْ  ّم  يَار  وُهمْ  أَن د   تَبَرُّ

ُطوا مْ  َوتُْقس  َ  إ نَّ   إ لَْيه  بُّ  ّللاَّ يَن " يُح  ط  الممتحنة 8آية اْلُمْقس   
أنه شهد  ملسو هيلع هللا ىلص بالتعاون فقد ذكر النبي هأمر اإلسالم أهل التعاون ـ  ج ـ

لفا ـ معاهدة ـ تنص عل مساعدة  مع المشركين في الجاهلية ح 
 لو أُْدَعى به في اإلسالم ألجبت " ملسو هيلع هللا ىلص لفقراء والمحتاجين فقال

 "رواه البيهقي.
دـ الروابط االجتماعية : وهي أربعة )اإلنسانية ،القومية ، العائلة 

(،اإلقامة  

 حقوق غير المسلمين في بلد اإلسالم : ❖
 : أال من ظلم معاهدا، أو انتقصه ،أو كّلفه  " ملسو هيلع هللا ىلصقال  حق الحماية

فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم 
 .القيامة "رواه أبو داود

 معناه تأمين المعيشة الكريمة عند و :حّق التأمين عند العجز
العجز أو الكبر أو الفقر فقد رأى الفاروق شيخا يهوديا يسأل 

 الناس فأخذه إلى بيت المال وفرض له وألمثاله معاشا.
 ن الدين اليكون إال باقتناع دو إكراه أو أل :حّق حرية التدين

ينِ إجبار قال تعالى    .البقرة 256 اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
 المسلمين الحق في كل عمل كفل االسال م لغير  حق العمل

 المشروع.
 واجبات غير المسلمين في بلد اإلسالم ❖

 

 أداء الجزية والَخراج. (1
  احترام الشعائر الدينية للمسلمين وااللتزام بقانون الدولة العام. (2
 عدم نشر معتقداتهم . (3

 الصحة اجلسمية والنفسية ِف القرآن الكرمي. :10 وحدة رقمال

تتناول اآلايت  املعىن اإلمجايل للّنصوص الشرعية )اآلايت(: ❖
الكرمية موضوع الصحة النفسية واجلسمية وقد بيّنت يف جمملها 
األسس العامة للعناية هبا واليت على املسلم االلتزام هبا حىت 

 يؤدى الغاية من خالفته يف األرض. 
 .أّوال:الصحة النفسية
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 من الطمأنينة طبيعية حالة يف اإلنسان يكون أن هي:مفهومها

 ق.والقل االضطراب من يعاين وال النفسية الراحة و
 وسائل حتقيق اإلسالم للصحة النفسية؟تتحقق ب : ❖

إن أغلب األمراض النفسية :ابلفهم الصحيح للوجود واملصري (1
منشأها املعاانة الوجودية يف فهم معاين احلياة واملوت واملصري، 

 والقرآن الكرمي جييب على أسئلة احلياة واملوت واملصري، 

كالذكر ،أداء الصالة، بفعل العبادات)ذلك وقوية الصلة ابهلل: (2
ابجتناب الذكر، التدبر يف الكون، قراءة القرآن......( و كذلك 

 كشرب اخلمر والسرقة .......ملعاصي ا

 وذلك ابلتحلي ابلفضائل والتخلي عن الرذائل...لتزكية واألخالق:اب (3
 اثنيا: الصحة اجلسمية.

هي احلالة اليت يكون فيها اإلنسان صحيح البدن مفهومها: -
 خاليا من األمراض متوازان يف سلوكه وتصرفاته.

 ذلك من خالل ما يلي:يظهر  مظاهر العناية ابلصحة اجلسمية: ❖
أسقط هللا يف ظروف خاصة بعض :إلعفاء من بعض الفروضا (1

:اإلفطار للمريض واملسافر واملرضعة،وتقصري مثلالفروض أو خففها 
م ن ك ان  م رِيًضا أ ْو ع ل ى س ف ٍر و  »لقوله تعاىل: الصالة،التيمم)الرخص(

ٍم أُخ ر  يُرِيُد اّلّلُ  ْن أ ايَّ ٌة مِّ ِبُكُم اْلُيْسر  و ال  يُرِيُد ِبُكُم ف ِعدَّ
 185البقرة/«اْلُعْسر  

الطهارة:)الوضوء  منها: أحكاماشرع اإلسالم :الوقاية من األمراض (2
 والغسل وإزالة النجاسات(
)كشرب اخلمر وتناول املخدرات وأكل حترمي إحلاق األذى ابجلسم

  امليتة الدم وحلم اخلنزير والوشم(

 املعدة. اإلسراف ِف األكل والشربالنهي عن 

 ألهنا تسبب األمراض كالسيـدا حت رمي الزان: 

 وذلك مبمارسة الرايضات املختلفة تنمية القوة ِبفهومها احلديث: 3)

فالوقاية (الوقاية والعالج والتأهيل):تطبيق أسس الرعاية الصحية4) 
مبراعاة قواعد الصحة العامة وقد سبق اإلشارة إليها  من األمراض
فعند وقوع املرض فالبد من املعاجلة ابألسباب والطرق  العالجسابقا.أما 

ا التأهيل:هو القيام ابملهام اليت حتتاج الشرعية )الدواء ،الرقية ،احلجامة( 
 وذلك مبمارسة بعض الرايضات املفيدةإىل الِصحة والُقوة)صحة ُمَؤَهَلة(

 للجسـم من أجل أتهيله وعـودته إىل حالته الطبيعية.

 مشروعية الوقف ِف اإلسالم.: 11وحدة رقمال
 

عبد هو -رضي هللا عنه–أبو هريرة :التعريف ابلصحايب راوي احلديث
أسلم عام  -ليمن(:قبيلة ابدوس نسبة إىل الرمحن بن صخر الدوسي )

أكثر الصحابة رواية للحديث ،و هو مالزمة اتمة ملسو هيلع هللا ىلصهـ، الزم الرسول  07
 .هـ ابملدينة، دفن يف البقيع 57تويف عام  .حديثا( 5374)

 :شرح املفردات

 وهي صدقة دائمة ومستمرة. الوقف:صدقة جارية.توقف :انقطع 

تجــــّدد يشــــري احلــــديت أن عمــــل امليــــت ينقطعاملع    ىن اإلمج    ايل للح    ديث:
فولده وما يرتكه من علم وكذا الثواب له إال يف أشياء ثالثة ألهنا من كسبه 

  الصدقة اجلارية كلها من سعيه.
تنفــع صــاحبها يف الــدنيا واآلخــرة مــن نيــل الثــواب فض  ل الص  دقة اجلاري  ة:

 .واألجر ملا فيها من تقدمي اخلري لآلخرين ومساعدة احملتاجني
يف الـدنيا وذلـك مـن خـالل رفـع اجلهـل  نفـع صـاحبهي فضل العلم النافع:

 عن نفسه ويف اآلخرة ينال طالب العلم األجر العظيم عند هللا.
تعــود تربيـــة اآلابء ألبنـــائهم ابخلـــري العظـــيم فض   ل الرتبي   ة الص   احلة ل بن   اء:

علـــيهم يف الــــدنيا حيــــث يكــــون ابنــــائهم ســــندا  ــــم يف  مــــل أعبــــاء احليــــاة 
 هم يوم القيامة.وتدخل صاحل أعما م يف ميزان آابئ

 احلبس، املنع. لغة : الوقف:تعريفه
 .تسبيل املنفعةو  حبس األصل-     اصطالحا :
 مستحب  حكمه :

 املردود االقتصادي له : 

 
 آث  ار الوقف:

 
  األحكام والفوائد املستخلصة:

 الفوائد األحكام الشرعية
 الوقف يف اإلسالم.استحباب -/-1
 األبناء تربية صاحلة.تربية  وجوب-/-2
 طلب العلم النافع. وجوب/-3

 مشروعية الوقف يف اإلسالم. /-1
 مكانة العلم النافع  /-2
 . أمهية الرتبية الصاحلة، /-3
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 (املرياث-اَلبة)من الطرق املشروعة النتقال املال :12الوحدة 
 أوال:الِهبــــــــــَـــــــــة:

:التبرع.لغة :تعريفها( 1   
     اصطالحا : هو عقد ُيفيد َنْقل الِملكية بغير ِعَوض في حياته .

 2( مشروعيتها: الهبة مستحبة لألدلة اآلتية:
92آل عمران «َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّونَ »قوله تعالى:  

رواه البخاري. «تهادوا تحابوا» ملسو هيلع هللا ىلص قال :  
الحكمة من تشريعها: (3  

 تأليف القلوب و توثيق أسباب المحبة بين الّناس. 
 تؤدي إلى التعاون وتماسك المجتمع. 

 أركانها: 
 وهو من ُيقِدم الهَبة. :الَواِهب  
 من ُتَقَدم له الهَبة( ) الَموُهوُب له 
 هو المال المتبّرع ِبه.الـموُهوب: 
 اللفظ(:ما يدل على اإليجاب و القبول الصيغة(.  

 ثانيا: الميراث)علم الفرائض(: 
  تعريفه:-1

:له معنيان البقاء وانتقال الشيء من شخص إلى آخر لغة  
   حق مايل قابل للتجزئة يثبت ملستحقه بعد وفاة من كان له:اصطالحا 

املرياث مشروع وواجب تنفيذه ل دلة اآلتية: :مشروعيته-2  
يُوِصيُكُم اَّلّلُ ِف َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ »:تعالىقال 

.11النساء « األُنثَ َينْيِ   
ألِحقوا الفرائض بأهلها، فما َبِقي فألولى َرُجل »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

متفق عليه. «َذَكر  
الحكمة منه :-3  
 وسيلة من وسائل صلة األرحام بعد انقطاع أجل الُمورث. ✓
 أفراد األسرة والقرابة.تحقيق التكافل بين  ✓
 تحديد الورثة و أنصبتهم إلبطال أفعال الجاهلية. ✓
 إيصال الحقوق الشرعية التي بقيت عالقة في ذمة المّيت. ✓

 4-الحقوق المتعلقة بالتركة :
 )التركة :هي ما يتركه الميت من األموال مطلقا(  ❖
 تجهيز الميت و تكفينه . ✓
 قضاء دين الميت . ✓
 حدود الثلث إال إذا أجاز ذلك الورثة.تنفيذ وصيته في  ✓
تقسيم الباقي على الورثة حسب األنصبة                          ✓

 )التركة جمعت في كلمة)تدوم(=)تجهيز+دين+وصية+ميراث(.
أسباب اإلرث :( 5  

 النسب الحقيقي)القرابة( -أ  •
 الزواج الصحيح -ب •
العبد ء:هو أن يعتق اإلنسان عبدا فإذا مات الوال -ج •

 الُمْعَتق وال وارث لهى كان الميراث لمواله الذي أعتقه.
شروطه اإلرث :( 6  

 حقيقة تحّقق موت الُموّرث-أ •
 تحقق حياة الوارث بعد موت الُموّرث -ب •
 ان اليوجد مانع من موانع االرث ) كالقتل العمد(-ج •

موانع الميراث: ( 7  
 الّرق. •
 « .القاتل ال يرث» ملسو هيلع هللا ىلص :هلقول القتل العمد •
 اختالف الدين فال يرث الكافر المسلم •
 الّلعان. •

وهي مجموعة في قوله )عش لك رزق(.                   
 8(الفرائض وأصحابها:

: جمع فريضة لغة :النصيب ، التقدير. الفرائض -  
.:هي النصيب الذي قّدره الشارع للوارث اصطالحا  

هم األشخاص الذين جعل  الشارع لهم أصحاب الفروض:
 قدرا معلوما من التركة في القرآن الكريم أو السّنة النبوية.

-بنت االبن-البنت-وهن:الزوجة إناث 8.ثاوار  12هم و 
الجدة-األم-األخت ألم-األخت ألب-األخت الشقيقة  

األخ ألم.-الزوج -الجد)أبو األب(-وهم:األب  ذكور  4 
 الفروض المقدرة في كتاب هللا ستة 

 هي: النصف)½(،الربع)¼(، الثمن)1/8( 
 

 الثلثان)2/3(،الثلث )1/3(،السدس )1/6(
وتسمى النوع الثاني ألن مقاماتها متداخلة فيما بينها  

 أيضا.
وارث هم. 15الوارثون من الرجال:مخسة عشر (9  

 الوارثون من الرجال الوارثون من النساء
 العم الشقيق/-9 االبن/-1   األخت الشقيقة                              /-6 البنت/-1
 العم ألب/-10 ابن االبن وإن نزل/-2 األخت ألب/-7 بنت االبن/-2
اب               ن الع               م /-11 األب/-3 األخت ألم/-8 األم/-3

 الشقيق
 ابن العم ألب/-12 اجلد)أب األب(/-4 الزوجة/-9 اجلدة)أم األم(/-4
 األخ ألم /-13 األخ الشقيق/-5 املُعِتقة/-10 اجلدة)أم األب( /-5

 الزوج/-14 األخ ألب /-6  

 املُعِتق/-15 ابن األخ الشقيق /-7  
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 :املرأةالرد على شبهة مرياث  (10
 . تقسيم املرياث يراعي درجة القرابة 
 .تقسيم املرياث يراعي موقع اجليل الوارث 
  القرابة مع موقع اجليل يرث الذكر يف حالة استواء درجة

 مثل حظ االنثيني ألن الذكر مطالب ابالنفاق والبذل .
  حالة ويرث أكثر  14ترث االنثى أكثر من الذكر يف

 حاالت فقط. 04منهايف 
 اإلسالم والرساالت السابقة. :13 وحدة رقمال

 :وحدة الرساالت السماوية/-أوال
الرســـاالت الســـماوية كلهـــا واحـــد أال مصـــدر إن م   ن حي   ث املص    در:/-أ

 وهو هللا سبحانه. وتعاىل وذلك عن طـريق الـوحي.
 هي توحيد هللا و وإفراده ابلعبادة، من حيث الغ اية:/-ب
 الرساالت السماوية:/-اثنيا 
  اليهودية 

 -عليــــه الســــالم  -داينــــة العايـــني املنحــــدرين مــــن إبـــراهيم هــــي : تعريفه   ا
 إسرائيل.واملعروفني ابألسباط من بين 

 أهم ع قائدها : /-ب
 عبادة العجل و احلمل و الكبش وتقديس احلية.   •
 قالوا أّن عزير ابن هللا،  •
 " يَ ْهَوهْ اختاذ إ ا خاصا يسمى " •

 املختاراعتقادهم أبهّنم أبناء هللا و أحباؤه وأهّنم شعب هللا  •

   داينة اليهود خاصة هبم، و ال حيق لغريهم اعتناقها )العرقية(. •
 : و هو قسمان : العهد القدمي - ُكُتب ها:/-ج

 :الَتكوين، اخلُروج، الَعدد، التْثِنية الاَلِوِينّي.الت   وراة 
  َ يتكون من جزأين: و  ود:مُ لْ الت 

 اإلكمال.عىن مب ارا()مجََ :الشرح مبعىن الشريعة.ا( نَ شْ :)املَ ْت املَ 
 ِفَرقُ َها:/-د
 :منون ابلبعث واليوم اآلخر .ال يتزوجون ويؤ وهم األحبار الفريسيون 
 وهم ينكرون البعث واجلنة والنار والتلمود لصديقيون:ا. 
 :ابملشنا والتلمود.وتسميتهم أتت من كفرهم القّراؤون 
 :فكرهم مثل الفريسيون يتصفون ابلعدوانية املتعصبون 
 :مهمتهم كتابة الشريعة يقومون بوعظ النّاس الكتبة. 
 لنصرانية )املسيحية(ا

،مكملة  الرسالة اليت أنزلت على سيدان عيسى عليـه السـالمهي :تعريفها 
التوراة من تعاليم، موجهة ومتممة ملا جاء يف ،لرسالة موسى عليـه السـالم

 لبين إسرائيل .
نسبة إىل النصارى الذين نصروا املسيح عيسى عليه  سبب التسمي ة:

 .إما ألن قريتهم تسمى )انصرة( و السالم ( 
 أهم ع قائدها :

يزعمـون هو هللا األب واترة هو هللا االبن، واترة  عقيدة التَ ْثلْيث: •
 هو هللا روح القدس 

يعتقدون أن عيسى عليه السالم أراد أن عقيدة اخلَِطيئة والِفَداء: •
  ُيصلب تكفريا خلطيئة آدم عليه السالم.

يعتقدون أن هللا أعطى لعيسى عليه السالم  حماسبة املسيح للناس: •
 حق حماسبة الناس يوم القيـامة.

حيث يعتقدون أن للقسيس غفران الذنوب من طرف القسيس: •
 سلطة حملو وغفران الذنوب مقابل دفع مبلغ مايل)صكوك الغفران(.

 تب النصرانية :ج/ك
 : لداينة املسيحيةل أصال اليت تعـدو  (التوراة) وهيالعهد القدمي. 
 : املعتمدة من طرف  األانجيلو  (اإلجنيل)وهو العهد اجلديد

 أربعة  الكنيسـة

.إجنيل  / .ُمرُقص إجنيل  . .انَّ وح  إجنيل يُ  /. اوق  إجنيل لُ  / م ىتَّ

 النصرانية ف   ِرق/-د
 سهاأر وي،)الفاتيكان(أتباع الكنيسة األم يف روماوهم  الكاثوليك : (1

  )البااب(. احل ْاُ األعظم

عن  تنفصليت اال ةابلقسطنطيني الكنيسة الشرقية أتباع األرثوذكس: (2
 وال خيضعون  ا. الكنيسة األم يف روما

نشـأت هـذه الفئـة بطـريق  احملتجونتعين  كلمة إجنليزية  :لربوتستانتا (3
وثر" يف ارتن لُ "م   وتزعمـها الكنيسة الكاثوليكية االحتـجاج ضـد

 فرنسافن" يف لْ لي" يف سويسرا، و "ك  وجنِْ روما، و "زُ 
 .تعريفه لغة:اخلضوع واالستسالم واالنقياداإلسالم :

 اصطالحا  
 هو الّديـن الذي جـاء به حمـمد صلى هللا عليـه وسـلم من هللا للنّـاس كـافة. 

هـــي ســـتة اإلميـــان  جـــاء اإلســــالم ابلغيبــــيات و :)أرك    ان اإلي    مان(ع ق ائده
اإلميـان ابليـوم  -اإلميـان ابلرسـل -اإلميـان ابلكتـب -اإلميان ابملالئكة-ابهلل

                                    اإلميان ابلقدر خريه وشره -اآلخر
هو كالم هللا املنزل على سيدان حممد صـلى :و هو القرآن الكرمي:هابُ تَ كِ /-ج

واملنق ول ،ة،منجماً العربي غةهللا عليه وسّلم بواسطة جايل عليه السالم ابلل
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، واملتعبـد بتالوتـه، واحملفـو  وأحكامه هااملعجز بلفظه ومعن، و إلينا ابلتواتر
 .والتبديل والتغيري من التحريف

 اثلثا:عالقة اإلسالم ابلرساالت السماوية السابقة:
  عالقة جتديد -/ .عالقة تكامل وإمتام وتصحيح/   عالقة تصديق  

 ومعاملتهم ابملثل، وإقامة العدل معهم،  عالقة سالم معهم
ــــدايانت  :الس    ماوية الس    ابقة رس    االتال حتري    ف -رابع    ا ــــق مــــن ال مل يب

 التح  ريف والتب ديلشيء ممّا أنزل هللا فقـد امتـدت يـد الس ابقة السمـاوية 
إليهـــا ونســـبت إليهـــا األكاذيـــب واألابطيـــل واالفـــرتاءات علـــى هللا وأنبيــــائه 

 .ورسـله ولقد أثبت القرآن الكرمي هذه االحنرافات 

 ه الدايانت الثالث؟
 من مصادر التشريع اإلسالمي:14 وحدة رقمال

 املصلحة املرسلة( -القياس-)اإلمجاع 
نّصـــبها الشــــارع دلـــيال علــــى هــــي األدلـــة الــــيت : مفه   وم مص    ادر التش   ريع

 القيـاس( -اإلمجاع-السنة-األحكام)الكتاب
  

 من مصادر التشريع :
 اإلمجاع: -أوال

 االتفاق.  / العزم لغة:يطلق على معنيني :تعريفه
هـو اتفـاق مجيــع ايتهـدين مـن املســلمني يف عصـر مـن العصــور اص طالحا:

األحكـام الشـرعية بعد وفـاة الرسـول صـلى هللا عليـه وســلم علـى حكـم مـن 
 العمليـة.
و حجـــة ال جيــــوز  اإلســـالمية،اإلمجـــاع دليــــل مـــن أدلـــة الشــــريعة  :حجيت   ه

 اآلتية:تعطيلها لألدلة 
ـاِقِق الرَُّسـول  ِمـن بـ ْعـِد م ـا »قـال هللا تعـاىل: من القرآن الكرمي : - و م ـن ُيش 

ــنَّم   َويَ تَّبِ  ْع غَ  رْيَ َس  ِبيِل اْلُم  ْؤِمِننيَ تـ ب ــنيَّ  ل ــُه اْ ـُـد ى  ــو ىلَّ و ُنْصــِلِه ج ه  ــا تـ  نـُو لِّــِه م 
ــاءْت م ِصــريًا أمــيت  ال جتتمــع:»ملسو هيلع هللا ىلص قولــهمــن الســنة النبوية: 115النســاء « و س 
  «على ضاللة 
 هو نوعان :أنواع االمجاع 
 وهو أن يتفق ايتهدون على قول أو فعل  :إمجاع صريح

حج ة .وهو بشكل صريح دون أن خيالف يف ذلك واحد منهم
 .وال جتوز خمالف تهبه  جيب العملالعلمـاء  ابتفاق

 هو أن يقول أو يعمل أحد ايتهدين بقول أو :إمجاع ُسُكويت
 اختلفوا يف حجيته يظهرون معارضة ما.عمل فيعلم الباقون وال 

 إمجاع الصحابة على مجع القرآن يف مصحف واحد. االمجاع أمثله عن

قولـــه   ـــرمي الـــزواج ابألم يف اإلمجـــاع علـــى  ـــرمي الـــزواج ابجلـــدة اســـتنادا إىل
اُتُكْم  "أي أصُ   كم.ولِ تعاىل" ُحّرِم ْت ع ل ْيُكْم أُمَّه 

 إمجاع الصحابة على توريث اجلدة السدس.-
 اإلمجاع على قتال مانعي الزكاة./- 
 اإلمجاع على  رمي التدخني واملخدرات./-

 :قي اسال -اثني ا
 هو التقدير واملساواة لغة:  :تعريفه

ألمر آخر يف احلكم الثابت له الشرتاكهما يف هو مساواة أمر  اصطالحا:
            .علة احلكم
 اآلتية:لألدلة  القياس حجة وجيب العمل به :حجيته 

 2احلشر/.«ف اْعت ِاُوا اي  أُويل اأْل ْبص ارِ » قال تعاىل من القرآن الكرمي : -
:» وقالت له  ملسو هيلع هللا ىلص  إىل الرسول ة جاءتي  مِ ع  ثْـ روى أن امرأة خ   ة:ن السنّ مو  

فأحج عنه ؟ فقـال  ـا : أرأيـت لـو كـان علـى  إن أيب أدركته فريضة احلج أ
ف دين   أح ق أبيك دين فقضـيته أكـان ينفعـه ذلـك ؟ قالـت: نعـم قـال: 

 .فكان هذا قياسا لدين هللا على دين العباد .«ابلقضاء
  أركانه وشروطه:

 األصل 
 
 الفرع        عليه( سُ يْ قِ )امل

 
 العلة       حلكما   ،(سُ يْ قِ )امل

 :أمثل                                                                               ة ع                                                                                ن القي                                                                                اس

يــوم اجلمعــة عنــد النــداء للصــالة يف قي  اس عق  د اإلج  ارة عل  ى البي  ع  -
 التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمي لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة.

 .قي  اس حت  رمي ض  رب الوال  دين أو س  بهما عل  ى حت  رمي ق  ول أف َلم  ا -
 لعلة الثمنية أو النقدية.قياس األوراق النقدية على الذهب والفضة  - 
 قياس املخدرات على اخلمر جبامع العلة اإلسكار و زوال العقل   

 :اثلثا املصلحة املرسلة
 املطلـقة.املرسلة:املنفعة.:لغةاملصلحة :تعريفها

بناء  ال نص فيها وال إمجاعهي استنباط احلكم يف واقعة  أ    اصط الحًا: 
 .إلغائهاوال على  اعتبارهاعلى مصلحة ال دليل من الشارع على 

 
 شروط العمل هبا:/-ج
 . رع الضرورية لقيام مصاحل العبادأن تكون مالئمة ملقاصد الش   .1
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 .شخصية أن تكون مصلحة لعامة الناس وليست مصلحة .2
 .أن تكون معقولة يف ذاهتا حقيقة ال ومهية  .3

اتفاق  ـــ .توثيق عقد الزواج وتسجيله يف البلدية - أمثلة عنها :
الصحابة يف عهد سيدان أيب بكر رضي هللا عنه على كتابة املصحف 

 .على الرتتيب التوقيفي
 الوحدة رقم15 : من املشاكل األسرية )الّنسب وأحكامه الشرعية(.

 هـو القرابة واإلحلاق لغ ة :تعريفهالّنسب: ❖
 .إحلاق الولد بوالده من نكاح صحيح  شرعا:          
ئِِهْم ُهو  أ ْقس ُط ِعند  اّللَِّ قوله تعاىل" دليل النسب           " اْدُعوُهْم آِلاب 
 الشرعية: أسباب النسب ❖

 .«الولد للفراش وللعاهر احلجر»  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ال زواج:
  :ط رق إثب اته هي 
  األب ابلبنـوة املبـاشرة يُنس ُب الو ل د ألبِيـه. هو اعرتافاإلقرار: •
شهادة رجلني أو رجل و امرأتني، وذلك بالشرعية: ة َ نبيّ الَ  •

   .)دليل شرعي(. سبفيثبت بذلك النّ 
  . :(ADN)ذلكدليل قطعي ِف : البصمة الوراثية •
 : سبحقوق الطفل جمهول النّ  ❖

 . ويةاَلو  االسم همنح ▪
  األخوة ِف الدين هحق من ▪
ءُهْم ف  »قال تعاىل:(كفالةو )ال حق املواالة ▪ ِإن ملَّْ تـ ْعل ُموا آاب 

  05 األحزاب«  َوَمَوالِيُكمْ  ف ِإْخو اُنُكْم يِف الدِّينِ 
 .حدود الثلثوذلك ابلتاع  م جبزء من املال يف الوصية: ▪

 بين: الت

اذ ابن أو بنت اآلخرين مبثابة االبن أو البنت من ـاختهو 
 األصيل.سب الصحيح و النّ 
ــُط ا:»قولــه تعــاىل ل : لألدلــة اآلتيــة ماح  ر  حكم  ه: ئِِهــْم ُهــو  أ ْقس  ْدُعــوُهْم آِلاب 

ــو الِيُكْم  ءُهــْم ف ــِإْخو اُنُكْم يف الــدِّيِن و م  األحــزاب « ِعنــد  اّللَِّ ف ــِإن ملَّْ تـ ْعل ُمــوا آاب 
  ملسو هيلع هللا ىلص قولهول  05
 .رواه البخاري« من ادعى إىل غري أبيه، و هو يعلم، فاجلنة عليه حرام»

احلف   ال عل   ى األنس   اب م   ن /-1 وإبطال   ه:احلكم   ة م   ن حت   رمي التب   ين 
إقام   ة /-3.حف  ظ حق   وق األوالد احلقيقيني)امل  رياث( /-2. االخ  تالط

حف  ظ العائل  ة د  ا ق  د يق  ع م  ن ال  زان /-4.الع  دل ِف توزي  ع نظ  ام الرتك  ة
  5)قصة يوسف(.

 .االلتزام،و الضمتعريفها:لغة:-1الكفالة: ❖

قولـه لج  ائزة  حكمها: ة.ونً مُ مضْ ة الغري م  التزام حق اثبت يف ذِ اصطالحا:
ــات نْيِ يف اجلْ نَّــِة ، أ  » :ملسو هيلع هللا ىلص قولــهول« وََكفََّلَه  ا زََك  ِرايَّ » تعــاىل: اِفــُل اْلي ِتــيِم ك ه  ان  و ك 

نـ ُهم ا ج  و أ ش ار  اِبلسَّبَّاب ِة و اْلُوْسط ى،و فـ رَّ     «.بـ يـْ
 من تشريعها: احلكمة

 
 : القيم ِف القرآن الكرمي.16 وحدة رقمال

 
تدعو اآلايت املسلم إىل تزكية نفسه وذلك املعىن اإلمجايل: ❖

ابلتحلي مبجموعة من الصفات احلميدة لينال األجر عليها وملا 
  ا آاثر على استقامة ايتمع. 

جمموعة من األسس األخالقية اليت  فظ  هيمفهوم القيم: ❖
 .هايتمع وتضمن استمراريت

  :أنواعها-جماالهتا–أصنافها ) أقس امها ❖

 :سياسية- اجتماعية-أسرية– فرديةقيم  هي

 : الصدق ، الصرب ، االحسان ، العفو. القيم الفردية
:املودة والرمحة ، املعاشرة ابملعروف ، التكافل  القيم األسرية
 االسري.

 : التعاون ، املسؤولية ، التكافل االجتماعي . القيم االجتماعية
 :العدل   الشورى   الطاعة. القيم السياسية
عليك ابلرجوع اىل الكراس من اجل حتديد مفهوم كل     مالحظة

 قيمة وآاثرها .
 األحكام والفوائد املستخلصة ❖

 حكممن الوالدين وذي القرىب. ءااإلحسان إىل الناس مجيعا بد وجوب ✓

 حكم التكا واالفتخار على الناس. ةحرم ✓

 فائدة يف اآلية قيم فردية وأسرية واجتماعية. ✓

 فائدةحسن معاملة اجلريان يف اإلسالم. ✓
توجيهات الرسول صلى   عليه وسلم ِف صلة  : 17 وحدة رقمال

 اآلابء ابألبناء.
  :التعريف ابلصحايب راوي احلديث ❖
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كــان شــاعرا و   اخلزرجــياألنصــاري  -رضــي هللا عنهمــا-النعمــان بــن بشــري 
 14أول مولـــود لألنصـــار، ولـــد بعـــد  -حـــديثا،  114خطيبـــا ، روي لـــه 
 .ه64وقيل هـ 65تويف عام  توىل امارة الكوفة ومحصشهرا من ا جرة،

 :شرح املفردات ❖
/  ا بة هي متليك بطريق التاع بدون عـوضاصطالحا:هدية  هبة :عطية 

 . ملسو هيلع هللا ىلص : حىت تنال موافقة رسول هللا ُتشهد: بقية   /  سائر
يف احلديث دعوة إىل توثيق الصلة بني اآلابء املعىن اإلمجايل: ❖

واألبناء وبيان أهم أسس ذلك  من خالل العدل بينهم يف 
العطااي ملا لذلك من أثر يف سلوك األبناء ونشوءهم نشوءا 

 سليما ومن أجل متاسك األسرة واستمرارها وترابطها.  
اإلسـالم العـدل بـني األبنـاء يف ا بـات  أوجب :بني األبناء العدلوجوب 

 .وا دااي كأصل تربوي حكيم وحّذر من التفريق بينهم 
 يظهر من خالل:خماطر التفريق بني األوالد : 

 
 من مظاهر العدل بينهم: ❖

وتوســـعة علـــيهم  اآلابء أببنـــائهم مـــن رمح   ةا بـــة الرمح   ة والرف   ق ابألبن   اء :
 . «مــن ال يــرحم النّــاس ال يرمحــه هللا»:ملسو هيلع هللا ىلص قــالوإدخــال الســرور إىل قلــوهبم 

 ابألبناء ورمحة هبم رفقيف العطية  األمر ابلعدلويف 
على الوالدين أن يراقبوا أنفسهم يف كل  جيبحسن تربية وتوجيه األبناء:
 مع حسن الرتبية والتوجيه البنائهم ، تصرف وسلوك يصدر عنهم 

كـل هـذه التوجيهـات تـرتك آاثراً طيبـة يف نفسـية األبنـاء يف نشـوؤهم نشــأة 
 سوية وجتعل جو األسرة جواً تربواي سليما تغمره املودة والرمحة.

 : املستخلصة الف وائدو  األحكام ❖

 العدل واملساواة بني األود يف ا دااي ا بات. وجوب
 رجوع اآلابء يف عطاايهم ألبنائهم. جواز
 التفريق بني األوالد. حرمة
 .اإلشهاد يف العطااي وا باتوجوب 

 دل احلديث على مشروعية ا بة لألبناء وغريهم. -   

 .اإلسالم حيث على األعمال اليت تنشر احملبة -   
 الوحدة رقم 18: حتليل وثيقة خطبة النيب  ملسو هيلع هللا ىلص ِف حجة الوداع.

من ذي احلجة من 09اليوم  الزمان: :املناسبة و الظروف ❖
قام رسول هللا  للهجرة ، يوم عرفة من حجة الوداع 10السنة 

اْليـ ْوم  أ ْكم ْلُت ل ُكْم »فالقى خطبة بعرفة وقد نزل قوله تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص

ع ل ْيُكْم نِْعم يِت و ر ِضيُت ل ُكُم اإِلْسال م  ِدين ُكْم و أ مْت ْمُت 
 . 03املائدة «ِديًنا

 
 :شرح املفردات ❖

 
 ليل الوثيقة مع ذكر ما جاء فيها من أحكام وتوجيهات :حت ❖

 )مواضيع( هي:عشر وحداتاشتملت خطبة حجة الوداع على 
 حبمد هللا والثناء عليه من أجل هتيئة املتلقي لقبول الفكرة  االستفتاح .1

 [وتوديعه أوصيكم عباد   بتقوى  ] الوصية بتقوى   .2

يف اإلسالم وبيان أن املسلم حرام دمه  حقوق اإلنساناإلعالن عن  .3
 ]أيّها الّناس إّن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام[وماله وعرضه

السيئة كالثأر ودماء  التربؤ من مآثر اجلاهليةِبداء األمانة و األمر  .4
 .اجلاهلية وأكل الراب

 وحيله واألمر بعدم طاعته الشيطان حذير منلتا .5

 ى قيمة الوقت .والتأكيد عل النسيء تبديل لقوانني   .6

   ]أيّها النّاس اتقوا   ِف النساء[.  حقوق املرأة اإلعالن عن .7

 .ابلكتاب والسنةالتمسك  علىإلرشاد ا  .8
 .الطاعة والتقوى بني النّاس أساس التفاضلإلشارة إىل ا .9

 ذكر بعض مسائل املرياث والوصية والّنسب  .10

  األحكام والتوجيهات اليت تضمنتها: ❖
التوجيهات والفوائد  األحكام الشرعية

 واإلرشادات
ـــــدماء واألمـــــوال، وجعـــــل  حت     رمي/-1 ال

حرمتهـــا كحرمـــة الشــــهر احلـــرام، والبلــــد 
 .احلرام، ويوم عرفة

 الوصية بتقوى هللا./-1

ــــدماء بغــــري حــــق  حرم    ة/-2 ســــفك ال
 .وإقرار العدالة واملساواة

ـــــــــان /-2 الوصـــــــــية ابلنســـــــــاء وبي
مــا ن مــن احلقــوق، ومــا علــيهن 

 من الواجبات.
ـــــراب ألنـــــه النظـــــام الـــــذي  حرم     ة/-3 ال

ــــا  يســــحق الفقــــراء وجيعــــل ايتمــــع طبقي
ـــر فيـــه  ميتلـــأل ابألحقـــاد والضـــغائن ويكث

الوصـــــــية بكتـــــــاب هللا عـــــــز /-3
وجـــل ولـــزوم التمســـك بـــه، ومـــن 

العمــل  لــوازم التمســك ابلكتــاب
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 صلى هللا عليه وسلم بسنة النيب .اجلرائم 
 الصرف( -طالتقسي-)املراحبةمن املعامالت اجلائزة : 19الوحدة 
 املراحبة :

 .من الربح و هو الزايدة:لغة
 وم.علٌ م   و ربحٍ  هِ نِ م  ى بث  رت  بيع ما اشْ : اصطالحا

 :حكمه ودليله 
 .وبش روطمجاع إلابجائزة املراحبة 

 «َوَأَحلَّ اَّلّلُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّابَ  »قال تعاىل:
كان يشرتي العري قد روي عن سيدان عثمان بن عفان رضي هللا عنه أنه  و

 ، من يضع يف يدي دينارا..؟ن يرحبين عقلها)القافلة(فيقول:م

 
 أمثلة املراحبة :

 دج 20.000أن يقول: بعتك السيارة برأس مايل ويل ربحـ 
مليون 2مليون وقال ألمحد ارحبين فيها 60اشرتى خالد سيارة بـ  -

 وأبيعها لك.
 التقسيط :

 والتفـريق. زئةالتج لغة:
ا فرقً ؤدى مٌ ،يُ )نقد(ؤجل، بثمن مُ )السلعة(البيع ح  عقد على م   :اصطالحا

 .على أجزاء معلومة، يف أوقات معلومة
 حكمه ودليله :

 بش روط. شرعا جائز
 عن عائشة رضي هللا عنها قالتو .«َوَأَحلَّ اَّلّلُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّابَ  »:قال تعاىل

 

 
 أمثلة :

يقول لك أبيعك السيارة حاال بـ مئة مليون حاال و بـ مئة وعشرة كأن 
 مالين ابلتقسيط ملدة سنة .

 بيع الصرف :
 .النافلة صرفاالزايدة ومنه مسيت  لغة:

، كبيع الذهب ابلذهب بغري جنسأو  جنسا جبنسهو بيع النقد  اصطالحا :
 .أو الفضة ابلفضة أو أحدمها ابآلخر

 حكمه ودليله :
  إذا كان مثال ِبثل يًدا بيد ،بش روط شرعاجائز 

 «َوَأَحلَّ اَّلّلُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّابَ  »قال تعاىل:
ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال سواء بسواء والفضة ابلفضة إال سواء » :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 البخاري «بسواء وبيعوا الذهب ابلفضة والفضة ابلذهب كيف شئتم

 
 

 الفقه اإلسالمي.الشركة ِف : 20الوحدة رقم
 .االختالطلغة :  تعريفها. ❖
اتفاق بني اثنني أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي  هياصطالحا:  

 .معني ابتغاء الربح
 . جائزة شرعاً  حكم ها: ❖

ـنْ  »:قال تعاىل ِثريًا مِّ ل يـ ْبغِـي بـ ْعُضـُهْم ع ل ـى بـ ْعـٍض ِإالَّ الَـِّذين  اخْلَُلطَ اء  و ِإنَّ ك 
   24ص/.« آم ُنوا و ع ِمُلوا الصَّاحِل اتِ 

 فيمــا يرويــه عــن ربــه عــزّ  ملسو هيلع هللا ىلصعــن النــيب  -رضــي هللا عنــه–عــن أيب هريــرة  -
مـا مل خيـن أحـدمها صـاحبه فـإذا خانـه خرجـت  الشريكنيأان اثلث »وجل:

 .«من بينهما
العمـــــوم وان علــــى جوازهــــا يف  اإلســــالمية األمـــــةامجــــع علمــــاء  اإلمج    اع: 

 بعض أنواعها.اختلفوا يف 
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 احلكمة من تش ريعه ا: ❖

 
 أنواع الشركة: هي ثالثة أنواع هي: ❖
 شركة أموال: .1

وهي أن يشرتك اثنان أو أكثر يف مال  ما لتنميته يف  تعريفها: 
 نشاط معني على أن يكون الربح واخلسارة بينهما.

ش ركة ، املف اوضةشركة ، الِعنانشركة  :إىل موالكة االوتنقسم شر  
 )املُ ضارب ة(.الِق َراض

 أنيشــرتك شخصــان يف مــال  مــا علــى  أن  :تعريفه  ا ش  ركة الِعن  ان: -أ
 ا به و الربح بينهما.يتجر  

 عند مجيع الفقهاء يف عمومها. جائزة حكم ها:
اتفق أمحد وعلي علـى إنشـاء شـركة مصـغرة السـترياد املالبـس  مث ال عنها:

دينـــــار جزائـــــري وعلـــــي  ملي     ون 60ب      اجلـــــاهزة وذلـــــك أبن يســـــاهم أمحـــــد 
 .والربح واخلسارة على حسب رأس املالدينار جزائري  ملي   ون40ب 
  ش                                                                                            ركة املُ                                                                                             فاوضة: -ب
أن يتعاقــد اثنــان فــأكثر علــى أن يشــرتكا يف مــال علــى عمــل  اص  طالحا : 

 بشروط خمصوصة.
  عند أكثر العلماءا شرعً جائزة  حكمها:

إلنتـاج احلليـب وتوزيعـه  ملي اريناشرتك اثنان برأس مـال قـدره  مث ال عنها:
ال   ربح واخلس   ارة دارة أمـــور الشـــركة بشـــرط أن يكـــون إوفـــّوض أحـــدمها يف 

 .متساويني
 .القطعتعريفه لغة :  شركة الِقراض )املض اربة(: -ج
إىل  ي   دفع أح   داا نق   داعقـــد شـــركة بـــني طـــرفني علـــى أن  اص   طالحا : 

 . الربح حسب ما يتفقان عليهو يكون  اآلخر ليتاجر له فيه
 .جائز شرعاحكمه :

ليتاجر هبا  مليون 30أن يتفق علي مع أمحد على أن يعطيه مث ال عنها: 
الســترياد املالبــس والــربح بينهمــا مناصــفة أمــا اخلســارة فتقــع علــى صــاحب 

 .ماله وعلى العامل يف عملهاملال يف 
 التجارة فقط( تكون يف الِقراضاملضاربة)مالحظة: 
 شركة األعمال)األب دان أو الص نائع(: .2

تقب  ل أعم   ال أن يتعاقــد اثنــان فــأكثر علــى أن يشــرتكا يف  هــي تعريفه  ا: 
 . اقتسام الربحو و القيام هبا معينة

 .اً  جائزة شرع حكمها:
ـــــاطني يف ورشـــــة عمـــــل بينهمـــــا أن  :ال عنه      امث       يشـــــرتكا جنـــــارين أو خي

 ويقتسمان تكاليف العمل واألرابح بينهما حسب ما يتفقان.
 شركة الوجوه)الذمم(:. 3
أن يشـرتك وجيهـان عنـد النـاس أو أكثـر مـن غـري أن يكـون وهي :تعريفها 

 نقدا.  ما رأس مال على أن يشرتاي ماال ابلنسيئة مبؤجل و يبيعاه
أخـًذا من الوجـاهة ألنه ال يشـرتي ابلنسيئة إال مـن  بش ركة الوج وهمسي ت 

 .له وجـاهة عنـد الّناس 
، ألّن الشــركة إّاــا تتعلــق علــى املــال أو العمــل، و   ابطل  ة ش  رعا :حكمه  ا 

 .كالمها معدومان 
عمــر  مــا مكانــة عنــد النــاس ونظــرا لثقــة النّــاس هبمــا علــي و  :ال عنه   امث  

ــــثمن إىل أيخــــذان الســــلع دون  ــــد بيعهــــا يســــلمون ال دفــــع  نهــــا حــــاال وعن
 .أصحاهبا وما رحباه يقتسمانه بينهم

َواحْلَْمُد   َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنيَ  ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ  »
 « َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

 18ه املوافق ل   1440ربيع االول مّت حبمد   ليلة .العاشر من 
 2018نوفمرب
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