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  موقف القر�ٓن الكرمي من العقل: )1(الو�دة 
 العقل استخدام دعوة إلى في ھذه اآلیات :املعىن إالجاميل

  .والعنایة بھ، وتحریم كل ما یفسده
  إالیضاح والت�لیل

 أھمیةللعقل  :تكريم الل�ه لإلنسان بالعقل .1

مظھر من مظاھر تكریم هللاَّ لإلنسان -  :كبیرة فھو

وسیلة و رط التكلیفشو، والتمییز الفھمأداة و

 .وتجدید استنباط واجتھاد

 :دور العقل في تمحيص األفكار والتصورات .2

 تنصر الدین فإذا كانت األفكار لألفكار، میزانالعقل 

العلم وال تھدد األمن فإن العقل  ھ، وتوافقال تخالفو

 إذا كانت التصورات مصدرھا الوھم وأمایقبلھا، 

التي  للثقافات لآلباء و أو التقلید األعمى والظن

 .تخالف الدین وتھدد األمن فإن العقل یرفضھا

 :ذلك ودلیل :حّث القرآن على استعمال العقل .3

 . ...)التفكر( ،ومرادفاتھا "َعقَلَ "تكرار مادة  -

  .تدبر القرآن والتفكر في الكون إلى الدعوة -

 العقل تعطیلذم و، مدح العلماء والحكماء -

  .الظن واتباع

 .)القیاس(الجتھاد واالعتبارإلى ا دعا  كما أنھ -

أمر هللا اإلنسان باستخدام  :حدود استعمال العقل .4

استكشاف أسرار الكون وآیات القرآن عقلھ في 

أمره باجتنابھا كي ال  حدودا، وجعل لھ الكریم

  :یضیع جھده ویضل، ومنھا

 .ككیفیة هللاعدم التفكر في الكیفیة في الغیبیات،  -

األوامر عدم البحث عن الحكمة من بعض  -

 .كعدد الركعاتالتعبدیة، 

 .االجتھاد المخالف للنص الشرعي الصریح -

  :مـن جانبین :وجوب المحافظة على العقل -5

 النافع بالعلمبتنمیتھ  :من جانب الوجود  - أ

  .وتحصینھ باإلیمان

المواد واألفكار كل بتحریم  :من جانب العدم  - ب

كالخمر،  ضر العقل وتفسدهالسلبیة التي ت

  .راف الفكرينحوااللُو الغُ و

  وسائل القر�ٓن الكرمي يف تث��ت العق�دة): 2(الو�دة 

  التي یات بعض الوسائلفي ھذه اآل :املعىن إالجاميل

 ألجل حمایة المسلم من الشكالكریم القرآن  ھااعتمد

  .والضعف في إیمانھ
  اإليضاح والتحليل

 :اإلسالمية مفھوم العقيدة .1

 .الربط والشدّ : لغة  - أ

ا� ومالئكتھ وكتبھ بلجازم اإلیمان ا :اصطالحا  - ب

 .رهورسلھ والیوم اآلخر وبالقدر خیره وش

تُجیب -:أھمیة كبیرة فھيلھا  :أھمية العقيدة .2

، أساس قبول األعمالو، على األسئلة المحیّرة

  .النفسي تحقق األمنو، للعمل الصالح ةالدافعو

 :ةوسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيد .3

في  التفكرن إلى بدعوة اإلنسا :إثارة العقل  - أ

فیؤمن  تھ،وحدانیوجود هللا والكون حتى یدرك 

 .بھ ویعبده

حتى  بتذكیر اإلنسان بنعم هللا :إثارة الوجدان  - ب

 .المنعم العظیم ویعبدهشكر یستیقظ باطنھ، فی

من خالل الحدیث  :التذكیر بقدرة هللاَّ ومراقبتھ  - ت

ھ سبحانھ ، وأنمظاھر قدرتھ في الكونعن 

 .بھم على أعمالھمیراقب عباده وسیحاس

یحاور القرآن المخالفین  :مناقشة االنحرافات  - ث

بطالنھا  نللحق في عقائدھم وسلوكیاتھم، ویبیّ 

 . بالدلیل الشرعي والعقلي القاطع

صفاتھم بذكر  :رسم الصور المحببة للمؤمنین  - ج

 .كي نقتدي بھم عند ربھم، جزائھم ، والحسنة

صفاتھم بذكر  :رسم الصور المنفرة للكافرین  - ح

  .، حتى نبتعد عن أفعالھمجزائھم، و لسیئةا

  املساواة �ٔمام ٔ�حاكم الرشیعة إالسالم�ة): 3(الو�دة 
 بنت عائشة حبیبنا زوجة ھي :التعریف �لص�ايب .1

 2210: روت النساء، أفقھ الصدیق، بكر أبي

 .ھـ، ودفنت بالبقیع57:توفیت حدیث،

 في لشفاعةا حرمة الحدیث بیّن :املعىن إالجاميل .2

  .الجمیع فوق الشریعة أحكام أن على وأكد الحدود،



 

التسول ھو مّد الید وطلب : التسّول وحكمه

بداللة ( حرام: وحكمه .المال أو الطعام

الفقر : وھيإال للضرورة  )السابق 

 .ولدفع الِدیَّةأوالدیون الكبیرة أ

ھي عدم وجود فرص عمل  :البطالة وآثارھا
-: ومنھا آثار سلبیة ولھا .مشروعة للقادر

 ،االنتحارواف، االنحرو، النفسیة األمراض
 اال-، .شرعیةالغیر الھجرة 

  حقوق العامل وواج�اهتم يف إالسالم

 - .األجر - :ومنھا :حقوق العامل يف إالسالم

الضمان االجتماعي  -.أداء العبادات

 .العطلة 
 - .معرفة المطلوب منھ -: ومنھا :واج�ات العامل

وإتقان الكفاءة والقدرة  -.المسؤولیة 

 .الحذر من إساءة استغالل الوظیفة
تحدید  - :العامل ورّب العمل طبیعة العالقة بني

 - أن ال یكلفھ فوق طاقتھ ،  - مھامھ وأجره، 
 مسامحة - إیفاء األجر،  -المعاملة بالحسنى، 

 .االحترام المتبادل -.لم یتعمد التقصیر
  ..ادات يف حماربة �حنرافإالميان والعب 

 :معىن اجلرمية و�حنراف يف إالسالم

لقیم التي یسیر ا یخالفھو كل سلوك  :
 .علیھا المجتمع

ھي محُضورات زجر الشرع عنھا  
 .بقصاٍص أو حدٍّ أو تعزیر

 :أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة

� القصاص ٔ�و ا�ِ  المماثلة في : ھو اصالقص :ةی

ویجوز العفو فیھ، وُشِرع لجریمة القتل 

َ��َۡ�� ﴿ :تعالى والجرح العمدیین، قال
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  :إالیضاح والت�لیل

 بین التفریق عدم ھي
 .ودوالحد األحكام

لھا  :المجتمعأثر المساواة على تماسك 

المحبة بین  زیادة-  :آثار إیجابیة كثیرة ومنھا

بھا تنقص والثقة بین الحاكم والشعب 

. 

 ھي الشفاعة :الشفاعة في األحكام وحكمھا

: وحكمھا .حّد من حدود هللا

: قال هللا  رسول أن

 . رواه البخاري . "هللاِ  ودِ 

  .لتحریمیفید ا

-: نھاكثیرة وم :اآلثار السلبية للشفاعة

 زیادةو إھدار قیمة العدل

  .  الطبقیة

  العمل وإالنتاج يف إالسالم ومشلكة البطا�
، )ض(ھو الزبیر بن العوام 

وابن عّمتھ صفیّة، وأحد العشرة 

 )ـھ36:ت(روى أحادیث قلیلة، 
 الحدیث على العمل، لما فیھ

 .التسول آفة
  :إالیضاح والت�لیل

ھو كل جھد مباح : مفھوم العمل واإلنتاج

 .یعود على اإلنسان بالفائدة

ٔ�ْن ی�ٔ�َذ : "النبي 
 ٍب طَ حَ من ُحبْزمِة  ف�جيءَ 

�ٌري � ِمن �ْٔن �مثهنا  ف�س�تغين
 رواه البخاري". �س�َٔل الناَس ��ْعَطْوُه �ٔو َم�َعوهُ 

 ،والبرمجة التعلیم: فكریة ك

 ...والفالحة 

وقایة من اآلفات ،  -عبادة، 

 .وتطورھاثبات قوة الدولة 

التسّول وحكمه  - ج

المال أو الطعام

 الحدیث

أالشدید 

البطالة وآثارھا  - ح
مشروعة للقادر

األمراض
الھجرة و

حقوق العامل وواج�اهتم يف إالسالم: )5(الو�دة 

حقوق العامل يف إالسالم .1
أداء العبادات -.الراحة

 -.والترقیة

واج�ات العامل .2
 -. األمانة

الحذر من إساءة استغالل الوظیفة - .العمل

طبیعة العالقة بني .3
مھامھ وأجره، 

المعاملة بالحسنى، 
لم یتعمد التقصیر إذاالعامل 

 ٔ��ر: )6(الو�دة 

معىن اجلرمية و�حنراف يف إالسالم .1

:االنحراف   - أ
علیھا المجتمع

 :الجريمة   - ب
بقصاٍص أو حدٍّ أو تعزیر

أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة .2

القصاص ٔ�و ا�ِ   - أ
ویجوز العفو فیھ، وُشِرع لجریمة القتل . العقوبة

والجرح العمدیین، قال
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إالیضاح والت�لیل .3

ھي: معنى المساواة  - أ
األحكام تطبیق في الناس

أثر المساواة على تماسك   - ب

آثار إیجابیة كثیرة ومنھا

الثقة بین الحاكم والشعب والناس 

.دم الطبقیةتنعوالجریمة 

الشفاعة في األحكام وحكمھا  - ت

حّد من حدود هللا إلغاء ألجل التوسط

أن) ض( عائشة عن. حرام

ودِ دُ �ُ  نْ ���َْشَفع يف َ�ّدٍ مِ " 
یفید ا إنكاريوھو استفھام 

اآلثار السلبية للشفاعة  - ث

إھدار قیمة العدلوالشریعة  تعطیل

الطبقیة راشتانوالجریمة 

العمل وإالنتاج يف إالسالم ومشلكة البطا�: )4(الو�دة
ھو الزبیر بن العوام  :التعریف �لص�ايب .1

وابن عّمتھ صفیّة، وأحد العشرة  حوارّي حبیبنا

روى أحادیث قلیلة،  بالجنّة، المبشّرین

الحدیث على العمل، لما فیھحث  :املعىن إالجاميل .2

آفةمن  عبدلكرامة المن حفظ 

إالیضاح والت�لیل .3

مفھوم العمل واإلنتاج  - أ

یعود على اإلنسان بالفائدة

النبي  لقول، واجب :حكمه  - ب

ف�جيءَ  اجلبلَ �ٔ�ُدمك َحْ�َ� ف��ٔيت 
ف�س�تغين�ىل ظهْرِه ف�َبیَعها 

�س�َٔل الناَس ��ْعَطْوُه �ٔو َم�َعوهُ 
فكریة ك :مجاالت العمل  - ت

والفالحة  البناء: وبدنیة ك

عبادة،  -: فضله وآثاره  - ث

ثبات قوة الدولة  –. شرف لصاحبھ -



 

شرعت الحدود  :من �رشیع العقو�ت امة

 اتطھیرو، من الشرور لھا احفظوباألمة 
 .ناألم یدوملنفوس حتى ل اردعو، لعبد من الذنب

ھي كل ما یحبھ هللا  :مفهوم العبادة يف إالسالم

 .الظاھرة والباطنة واألفعالویرضاه من األقوال 

حیاة  :ٔ��ر هذا املفهوم يف حماربة �حنراف واجلرمية

كل و، ةالمسلم كلھا �، فھو مشغول بالعباد

الصالة تنھى ف، في صالح العبدھم العبادات تُسا

الصوم وقایة من الزنا، وعن الفحشاء والمنكر، 

 ...الزكاة طھارة للمال ووقایة من جریمة السرقة

اإلیمان  :ٔ��ر إالميان يف اج�ناب �حنراف واجلرمية

الیوم اآلخر وما ان بإلیماو مراقبتھووعظمتھ 

 یجعل العبد یخاف هللافیھ من نعیم وعذاب 

  .وال یقترب من الجرائم واالنحرافات ھویستحي من

  الر� ومشلكة الفائدة: الو�دة السابعة
 .الفضل والزیادة والنمو :لغة - أ :

ھو الزیادة في أحد البََدلین  :اصطالحا

  .الزیادة بِِعَوض المتجانَسین، دون أن تُقابل تلك

 : ، ودلیل ذلكحرامالربا  :حمكه ودلی�

 ..﴿ :قولھ تعالى :من القرآن
�
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َ
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�
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  /.البقرة./ ﴾� ... ٱ�ّ�ِ�َٰ�ا

 ولُ سُ رَ  نَ عَ لَ ﴿: قال) ض(عن جابر  :من السنة
  ٓ ه، دیْ ، وُموِلكَه، واكتَبه، وشاهِ �َ الرّ  لكَ �
 .رواه مسلم. ﴾اءوَ سَ  مهُْ 

 ،یسبب العداوة والبغضاء :احلمكة من حترمي الر�

یقضي على قیم و. ةیساھم في وجود الطبقی
 وسیلة استعمارو.ینشر األنانیةو .فلالتعاون والتكا
 : وهو نو�ان: 

وھو بیع مع زیادة أحد الِعَوضین  :ربا الفضل

 . عن اآلخر في ُمتحد الجنس

الزیادة المشروطة التي یأخذھا  :يئة

 . الدائن من الَمدین نظیر التّأجیل
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مجني علیھ لل الذي یدفعھ الجاني

عقوبات مقدرة شرعا، تجب حقا �، ال 

 : جرائم وھي 5 :یجوز العفو فیھا، وُشِرعت ل

 ﴿  
ُ
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َ
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  /.المائدة/.﴾

 والبلوغ واالختیار والعقل
شاِھدْي ( البیّنة الشرعیة
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 أو اإلقرارو، التكلیف 
 ).شھود عدول

 :قال تعالى )االتھام بالفاحشة
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 اإلقرارو ،التكلیف :
 .بأنھ كاذب شھادة رجلین عدلین

عن أنس بن ، )جلدة 

أُوتَِي بَِرُجٍل قَْد أَنَّ النَّبِيَّ 

ویشترط  .رواه مسلم". 

 شھادة رجلین أو اإلقرار

َ��﴿ :قال تعالى ):ع الطرق
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 التكلیف :ویشترط إلقامة الحد

  .السلب جھرةو قطع الطریق

لى ذنوب ال حدَّ فیھا وال 

 بعقوبات اجتھادیة من طرف القاضي
تھریب وبیع : ویجوز العفو فیھا، مثل

 ...، والتحرش المخّدرات، والغش في االختبار

امةالع احلمكة .3
باألمة رحمة 

لعبد من الذنبل

مفهوم العبادة يف إالسالم .4
ویرضاه من األقوال 

ٔ��ر هذا املفهوم يف حماربة �حنراف واجلرمية .3

المسلم كلھا �، فھو مشغول بالعباد

العبادات تُسا

عن الفحشاء والمنكر، 

الزكاة طھارة للمال ووقایة من جریمة السرقةو

�ٔ�ر إالميان يف اج�ناب �حنراف واجلرمية .4
وعظمتھ با� 

فیھ من نعیم وعذاب 

ھویستحي من

الو�دة السابعة
:تعریف الر� .1

اصطالحا -ب

المتجانَسین، دون أن تُقابل تلك

حمكه ودلی� .2

من القرآن  - أ

ۚ وََ���َم 
ْ
ٱ�ّ�ِ�َٰ�ا

من السنة  - ب

 هللا 
مهُْ : وقال

احلمكة من حترمي الر� .3
یساھم في وجود الطبقیو

التعاون والتكا

: الر� ٔ�نواع .4
ربا الفضل  -  أ

عن اآلخر في ُمتحد الجنس

يئةربا النس  -  ب

الدائن من الَمدین نظیر التّأجیل

 

الذي یدفعھ الجانيالمال  ھي :ي�ةالدِ 
 .ھولیّ لأو 

عقوبات مقدرة شرعا، تجب حقا �، ال  :احلدود  - ب

یجوز العفو فیھا، وُشِرعت ل

 :قال تعالى :السرقة )1

 
َ
� 

ْ
َ�ُ��ٓا

ۡ
�� ��َ�ُ�َ�ِۡ�

َ
�... �﴾

  :ة الحدویشترط إلقام
والعقل اإلسالمأي : التكلیف -
البیّنة الشرعیة أو )االعتراف(اإلقرار -

  )عدل

 ﴿ :قال تعالى :الزنا )2
ُ
ا�ِ�َ� ٱ���

ةٖ� 
َ ۡ��َ 

َ
�
َ
�
ْ
��ِ ��َ�ُ�ِۡ�ّ �ٖ�ِٰ�َ

 :رط إلقامة الحدویشت
شھود عدول 4( البیّنة الشرعیة

االتھام بالفاحشة( :الـقذف )3

﴿ َ��ِ
�

  َوٱ�
َ
ُ�ۡ�َ�َ�ٰ�ِ �َۡ�ُ��ن

ۡ
ٱ�

 
َ
َء �
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ُ
� ۡ�

ُ
و� ُ�ِ�ۡ�  

ٗ
ة َ ۡ��َ �َِ�ٰ�َ

َ
�

:دویشترط إلقامة الح
شھادة رجلین عدلین أوبالكذب 

 80( :شرب الخمر )4

أَنَّ النَّبِيَّ « ):ض(مالك 

".  ...َشِرَب اْلَخْمَر، فََجلََدهُ 

اإلقرارو التكلیف :إلقامة الحد

ع الطرققطا(:الَحَراَبة )5
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ویشترط إلقامة الحد /.مائدةال./﴾� ...

قطع الطریقو وجود السالحو

لى ذنوب ال حدَّ فیھا وال وھو التأدیب ع :التعز�ر  - ج

بعقوبات اجتھادیة من طرف القاضي كفارة،
ویجوز العفو فیھا، مثل ،...كالسجن

المخّدرات، والغش في االختبار



 

 5 

  :�� التحرمي )5

والشعیر والتمر والملح، ھي  البُرِّ في  -

 .واالدِّخار المطعومیة

 .الجنسمع  الثمنیة وفي الذھب والفضة  -

 :القوا�د العامة الس��عاد املعامالت الربویة )6
) بذھب ذھبتمر بتمر أو (في حالة اتحاد الصنف  -

 :فیشترط شرطان
 .التسلیم الفوري  و. المساواة في البدلین

ذھب بفضة أو شعیر (في حالة اختالف الجنسین  -
 :فھناك شرط واحد ھو) دج100أورو ب1بتمر أو 

  .التسلیم الفوري
  .في حالة مبادلة سلعة بنقود تسقط جمیع الشروط -

حقوق إال�سان يف جمال العالقات العامة : 8الو�دة 

 مل ا�ويلوالتعا

م :�كرمي هللا �ل�رش .1  ھو حیث من اإلنسان هللا كرَّ

 لھ وأباح الحقوق، من الكثیر لھ وَكفَل إنسان،

 .طیباتبال التمتُّع

 .شرعا المستحقة المصلحة ھو :احلقتعریف  .2

 :من حقوق إال�سان يف جمال العالقات العامة .3

 .حق وجھ دون القتل بتحریم :حق الحياة  - أ

 .ستعباداال تجریمب :حق الحرية  - ب

  .الناس تخویف بتحریم :حق األمن  - ت

 .القانون مخالفة عدم شرط :حق التنقل   - ث

  .اإلكراه بتحریم :حرية االعتقاد  - ج

 .بإیجاب القراءة. حق التعلم  - ح

 .للتفكر بدعوتھ :حق الرأي والفكر  - خ

  العالقات �ج�عیة بني املسلمني و�ريمه: 9الو�دة 

 المسلم برغم  :اخ�الف ا��ن يف واقع الناس .1

اعتقاده صحة دینھ ال ینفر من غیره وإنما یتجھ 

 : إلیھم بحسن المعاملة، وذلك للمفاھیم التالیة

  . كرامة اإلنسان من حیث ھو إنسان -

  . المسلم مكلف بدعوة الناس ال بحسابھم -

  . وجوب العدل حتى مع الكافر –

 .الشر في العالم واقع بمشیئة هللا -

 : ٔ�سس �القة املسلمني بغريمه .2

المخالف على  لیتعّرفوھو فرصة  :لتعارفا  -  أ

َ�� ﴿ :، قال تعالىبصورتھ الصحیحة الدین ��
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 /.الحجرات./﴾ � ...�

المسلم یعیش بأخالق اإلسالم مع  :التعايش  -  ب
 .مین من غیر المسلمینالمسال

  ﴿:قال تعالى
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 /.الممتحنة/ ﴾� ..َو�

في كل ما ال یتعارض مع القیم  :التعاون  -  ت

قال . السلم ونبذ العنف عاھداتكماإلسالمیة، 

  ﴿ :تعالى
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 /.األنفال ./﴾� ٱ�

 القرابةكرابطة  :الروابط االجتماعية  -  ث
ولو احترامھا على المسلم  فالواجب...  والوطن

حق قال تعالى عن . مینكان أھلھا غیر مسل

ن  �ن ﴿ :الغیر مسلمین الوالدین
َ
� أ َ َ�َٰ�َ�اَك �َ

 
َ

�
َ
� �َۡ�

َ
َِك ِ� َ�� �

ۡ
�

ُ
ِ�ۡ�ُ�َ��ۖ  ۦ�ِ�ِ  �

ُ
� 

َ
�

َ
� �ٞ

ۡ
��ِ

َ��َوَ��ِ�ۡ�ُ�َ�� ِ� 
ۡ
� �ۖ  ٱ��

ٗ
 /.لقمان./﴾�...َ�ۡ�ُ�و�

  :حقوق �ري املسلمني يف ب� إالسالم .3

  .والكسب العمل -     الحمایة من كل عدوان،  -

 .حریة المعتقد -الشیخوخة والفقر  التأمین عند  -

   :واج�ات �ري املسلمني يف ب� إالسالم .4

  .لقانون اإلسالمي والتقید بأحكامھاحترام ا -

  .عدم إظھار دینھم - .        دفع الِجْزیَة -

  .ترك قتال المسلمین أو إعانة أعدائھم -

   .بسوءوالمقدسات ذكر هللا  عدم -



 

 وھي :صحيةتطبيق أسس الرعاية ال

فاشترط  :والتأھیل ،بأمره بالتداوي :والعالج

وال  اوجسدی انفسیمؤھال فیمن یقوم بالمھام أن یكون 

  .الموكلة إلیھمانة حتى ال یضیع األ .یعاني من المرض

  مرشوعیة الوقف:  11الو�دة 
ھو عبد الرحمن بن صخر  :التعریف �لص�ايب

والزم  ـھ7لم من الیمن، أس) أبو ھریرة

 ـھ57: حدیث، توفي سنة 5374: روى

الحدیث أن اإلنسان إذا مات  ذكر :املعىن إالجاميل

 .انقطع وصول األجر إلیھ إال من ثالث طرق
 :إالیضاح والت�لیل .3

وھي الصدقة  :فضل الصدقة الجارية

وال أجرھا، مثل  ینقطع نفعھاال المستمرة التي 

 .ر لوجھ هللا تعالىبناء المساجد وغرس األشجا

كتعلیم الناس الخیر، وترك  :فضل العلم النافع

 ...نافعة، والتصدق بالكتب للمكتبات العامة

الولد  :فضل التربية الصالحة لألبناء

الصالح یرفع درجة والدیھ في الجنة عن طریق 

 ...والتصدق علیھما الدعاء واالستغفار لھما

 :ف�الوق  - ث

 . والمنعالحبس  :لغة

 .المنفعةحبس األصل وتسبیل : اصطالحا

أن رسول  للحدیث. ملا فيه من فوائد مستحب

ُ�ُ  :"قال �َْساُن انَْقَطَع َعنُْه َمعَ
�
َذا َماَت اْال

�
ا

ال� ِمْن ثََالثَةٍ 
�
ال� ِمْن : ا

�
، ��ْو ِ�ْملٍ یُ�ْ�ََفُع َصَدقٍَة َ�اِریَةٍ ا
 رواه مسلم. " ٍح یَْدُعو �َُ ِبِه، ��ْو َوَ�ٍ َصالِ 

 :مردوده �ق�صادي

 على التخفیف و المساھمة في تنمیة االقتصاد

 . انتفاع األجیال القادمة بھ -              

 .یوفر سیولة مالیة – . مجال لالستثمار
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  الص�ة النفس�یة واجلسمیة يف القر�ٓن
تدل ھذه اآلیات على اھتمام القرآن 

  .النفسیة والجسمیة

 .الص�ة النفس�یة
وعدم ، اكتمال السالمة في النفس

 .االنحراف في السلوك
  .�یف حيقق القر�ٓن الكرمي الص�ة النفس�یة؟

 أوجدنا :ھم الصحيح للوجود والمصير
 جعل لنا مصیراو وفعل الخیر،

 .الناربالجنة أو بعلى أعمالنا إما 
، ...بالذكر وقراءة القرآن

 

بتطھیر النفس من  
  محاسن اآلدابوالتأدب ب

  :الص�ة اجلسمیة
و لُ لخُ وا ،ھي اكتمال السالمة في البدن

 :یتجلّى ذلك فیما یلي
 :من خالل  :اإلعفاء من بعض الفرائض

 .التیمم للعاجز عن استعمال الماء

 .اإلفطار للمریض والمسافر

 .ز عن القیام

أباح للمضطر أن یأكل ویشرب المحرمات ما 

 :شرع للوقایة ما یلي

الجنابة والحیض : أوجب الغسل في مواضع مثل

 .مرات في الیوم 5والنفاس، كما جعل الوضوء 

شرع الزواج وحّرم العالقات الغیر شرعیة، 

 .وكذا الجماع في فترة الحیض

حّرم كل ما یضر بالجسم من مشروبات كالدم 

 ...والخمر ومن مأكوالت كأكل الجیفة والخنزیر

بممارسة  :تنمية القوة بمفھومھا الحديث

 :قال تعالى ..سباحة والمشي

 ٖ� ��
ُ
  /.األنفال/.﴾� ...ّ�ِ� �

تطبيق أسس الرعاية ال  -  ث

والعالج ،الوقایة

فیمن یقوم بالمھام أن یكون 

یعاني من المرض

الو�دة 
التعریف �لص�ايب .1

أبو ھریرة(الدوسي 

روى،  النبي

املعىن إالجاميل .2
انقطع وصول األجر إلیھ إال من ثالث طرق

فضل الصدقة الجارية  -  أ

المستمرة التي 

بناء المساجد وغرس األشجا

فضل العلم النافع   -  ب

نافعة، والتصدق بالكتب للمكتبات العامة كتب

فضل التربية الصالحة لألبناء   -  ت

الصالح یرفع درجة والدیھ في الجنة عن طریق 

الدعاء واالستغفار لھما

1- ������: 

لغة -

اصطالحا -

مستحب :���� -2

قال -- هللا

ال� ِمْن ثََالثَةٍ 
�
ا

ِبِه، ��ْو َوَ�ٍ َصالِ 

مردوده �ق�صادي  -3
المساھمة في تنمیة االقتصاد -

              .الدولة

مجال لالستثمار -

 

الص�ة النفس�یة واجلسمیة يف القر�ٓن: 10الو�دة 
تدل ھذه اآلیات على اھتمام القرآن  :املعىن إالجاميل

النفسیة والجسمیة بصحة اإلنسان

الص�ة النفس�یة .أو�
اكتمال السالمة في النفس ھي :مفهو�ا .1

االنحراف في السلوكالشذوذ و

�یف حيقق القر�ٓن الكرمي الص�ة النفس�یة؟ .2
ھم الصحيح للوجود والمصيربالف  - أ

وفعل الخیر، هللا للعبادة
على أعمالنا إما  یجازینا فیھ

بالذكر وقراءة القرآن  :تقوية الصلة با�  - ب
 .فبذكر هللا ترتاح القلوب

 :بالتزكية واألخالق   - ت
والتأدب ب، كالحقد الصفات السیئة

الص�ة اجلسمیة .�����
ھي اكتمال السالمة في البدن  :مفهو�ا .1

 .من األمراض واآلالم
یتجلّى ذلك فیما یلي :مظاهر العنایة هبا .2

اإلعفاء من بعض الفرائض  - أ

التیمم للعاجز عن استعمال الماءإباحة  -

اإلفطار للمریض والمسافرإباحة  -

ز عن القیامالصالة قاعدا للعاج -

أباح للمضطر أن یأكل ویشرب المحرمات ما  -

 .یرفع بھ الضرر

شرع للوقایة ما یلي :الوقاية من األمراض  -  ب

أوجب الغسل في مواضع مثل  -

والنفاس، كما جعل الوضوء 

شرع الزواج وحّرم العالقات الغیر شرعیة،   -

وكذا الجماع في فترة الحیض

حّرم كل ما یضر بالجسم من مشروبات كالدم   -

والخمر ومن مأكوالت كأكل الجیفة والخنزیر

تنمية القوة بمفھومھا الحديث   -  ت

سباحة والمشيالك الحدیثة الریاضات
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 /.النساء./﴾ ��

َ قََسَم لُِكلِّ "  قال رسول هللا:  إِنَّ هللاَّ

رواه . صحیح..." .اْلِمیَراثٍ  َواِرٍث نَِصیبَھُ ِمنْ 

. 

 :ا���� �� ��و����

 ..احترام جھد وملكیة األفراد، ونقلھا بعد موتھم لألوالد

 .تحدید الورثة وحقوقھم حتى ال یقع التنازع والتقاتل

إبطال عادات الجاھلیة كتوریث الرجال دون النساء أو 
 .لما فیھا من ظلم... الكبار دون الصغار

 .مقاصد الشرع كتنمیة المال وامتداد ذكر المیت

إضافة إلى الحقوق  :ا���ق ا������� ������

 :نجد ما یلي... العینیة كالزكاة والرھن

  .قضاء َدْین المیت ).2. تكفین المیت وتجھیزه

 .تقسیم الباقي بین الورثة ).4.تنفیذ وصیتھ

 :أ���ب ا�رث

  ... ﴿ :قال تعالى: الصحيح
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َ
ۡو�

َ
ُ�ۡ� أ

ُ
��ۡ�َ ِۚ

�
 ... ٱ�

 /.األنفال

ویدخل فیھ المطلقة رجعیا  :الزواج الصحيح

ما دامت في ِعدَّتھا، والمطلقة بنیّة حرمانھا من 

 

 : ��ا�� ا�رث

 .الذي یوجب القصاص والكفارة :القتل العمد

ث ال ندري بحی :أسبقية الوفاة الشك في

 _حادث سیارة مثال_..أیھما مات قبل اآلخر

ال توارث بین المسلمین  :اختالف الدين

 .وغیرھم
 : �وط ا���اث

ث حقيقة أو ُحكما كأن یحكم ( موت الُمَور�

 ).القاضي بموت المفقود أو الجنین
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 :لھ آثار حسنة ومنھا

 .استمرار األجر لما بعد الموت

 . اإلحسان والتكافل

  . مواساة الفقراء 

  .من الطرق املرشو�ة النتقال املال
 ا����

 

ھي عقد التملیك بال عوض 

 .ابتغاء وجھ الموھوب لھ

 .والسنةدل على مشروعیتھا القرآن 

� ﴿: ��ل ����
َ
� �ۡ

ُ
�

َ
� َ ۡ

�ِن ِ��
َ
�

 
ٓ

�ِ�
َ
�هُ �

ُ ُ
�

َ
� ��ٗ

ۡ
�
َ
� �ُ

ۡ
ءٖ ّ�ِ� ۡ َ

� 
ٗ
ٔ  

ٓ
�ِ� �� � 
ٗ
   /.النساء./﴾��  ٔ

�َ  ": قول رسول هللا
َ
وا�

ُ
�وا �د اب " َحتَ

 .، ومالك -في األدب المفرد

 .وسیلة صلة رحم -          

 . توثیق الرابطة بین األفراد

 .اإلحسان والتعاون والتكافل

 .وھو من یقدم الھدیة

 .الذي تقدم لھ الھبةوھو الشخص 

 .وھو الشيء المتبرع بھ

 أو فعل قولمن  معاملة الھبة

  املرياث

 .انتقال الشيء من شخص آلخر
 ممتلكاتیتركھ المیت لورثتھ من 

 .حقوق

ھو العلم الذي یعرف بھ من 

 .یرث ومن ال یرث، والمقدار الواجب لكل وارث

: ��و���� -2

�� ا���آن   -  أ

َ�َك 
َ
انِ � َ�ِٰ�َ

ۡ
ٱ�

َ�َك 
َ
انِ � َ�ِٰ�َ

ۡ
ٱ�

 �
ٗ

ُ�و�
ۡ
� �� ��ٗ��ِ

َ
�

�� ا����  - ب

َواِرٍث نَِصیبَھُ ِمنْ 

.ابن ماجھ

ا���� �� ��و���� -3

احترام جھد وملكیة األفراد، ونقلھا بعد موتھم لألوالد -

تحدید الورثة وحقوقھم حتى ال یقع التنازع والتقاتل -

إبطال عادات الجاھلیة كتوریث الرجال دون النساء أو  -
الكبار دون الصغار

مقاصد الشرع كتنمیة المال وامتداد ذكر المیت تحقیق -

ا���ق ا������� ������ -4

العینیة كالزكاة والرھن

تكفین المیت وتجھیزه).1

تنفیذ وصیتھ ).3

أ���ب ا�رث -5

الصحيح النسب  -  أ

رَۡ��مِ 
َ ۡ
ِٰ�  ٱ�

َ
�ِ� �ِ �ٖ�ۡ�َِ� ٰ

َ
ۡو�

َ
ُ�ۡ� أ

ُ
��ۡ�َ

األنفال./﴾ �

الزواج الصحيح  - ب

ما دامت في ِعدَّتھا، والمطلقة بنیّة حرمانھا من 

 . المیراث

��ا�� ا�رث -6

القتل العمد  -  أ

الشك في  - ب

أیھما مات قبل اآلخر

اختالف الدين  - ت

وغیرھم

�وط ا���اث -7

ث حقيقة أو ُحكما  -  أ موت الُمَور�

القاضي بموت المفقود أو الجنین

 

لھ آثار حسنة ومنھا :آ��ر ا����  -4

استمرار األجر لما بعد الموت -

اإلحسان والتكافل في الوقف تبرز قیم -

 - . القضاء على التسول -

من الطرق املرشو�ة النتقال املال: 12الو�دة 
ا���� .أو�

  تعریف الهبة .1
 .العطیة والھدیة :لغة  -  أ

ھي عقد التملیك بال عوض  :اصطالحا   -  ب

ابتغاء وجھ الموھوب لھ ،حال الحیاة تطوعا

دل على مشروعیتھا القرآن  :مرشوعیهتا .2

��ل ���� :من القرآن  - أ

 
ٓ

�ِ�
َ
�هُ �

ُ ُ
�

َ
� ��ٗ

ۡ
�
َ
� �ُ

ۡ
ءٖ ّ�ِ� ۡ َ

� 
ٗ
ٔ  

ٓ
�ِ� �� �

قول رسول هللا :من السنة  -  ب

في األدب المفرد -  البخاري رواه

  :ا���� �� ������ -3

          .       تألیف القلوب -

توثیق الرابطة بین األفراد -

اإلحسان والتعاون والتكافل في الھبة تبرز قیم -

 :أر���� -4

وھو من یقدم الھدیة :الواھب  - أ

وھو الشخص  :الموھوب له  -  ب

وھو الشيء المتبرع بھ  :الموھوب  -  ت

معاملة الھبةما یدل على : الصيغة  -  ث

املرياث. �نیا
 :����� ا���اث -1

انتقال الشيء من شخص آلخر :لغة  - أ
یتركھ المیت لورثتھ من ما  :اصطالحا  -  ب

حقوقو

ھو العلم الذي یعرف بھ من  :علم المواريثو   -  ت

یرث ومن ال یرث، والمقدار الواجب لكل وارث
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 .حیاة حقیقیة، أو تقدیریة كالحمل حياة الوارث   - ب

مھ وترك أو أ االبن قبل أبیھمات  اإذ: مالحظة (

یُنزل منزلة الوارث  فإن الحفیدوكان فقیرا ولدا 

األصلي ووجبت ألجلھ الوصیة بسبب وجود مانع 

شرط ، یحجبھ من المیراث وھم األعمام والعمات

 ). لثالثالوصیة  تتجاوز أن ال 

 .السابقة موانع اإلرث مانع  من أال یوجد   - ت

في الشرع اإلسالمي إما اإلرث : �ا���ا�� وأ����� -8

ھو : فالفرض. التعصیبوإما ب الفرضأن یكون ب

ھو النصیب : والتعصیب. النصیب المقدر شرعا

حصول الوارث على ما : غیر المقدر شرعا، وھو

بقي من المال بعد أصحاب الفروض، أو كلھا حال 

الذین جعل لھم  وأصحاب الفرائض.انفراده

ن من ثما: إثنا عشرالشرع نصیب مقدر ھم 

وھن الزوجة، وبنت االبن، واألخت  ،اإلناث

 .الشقیقة، واألخت ألب، واألخت ألم، واألم، والجدة

وھم األب، والجد ألب،  :وأربعة من الذكور

  .والزوج، واألخ ألم

  :، وھي كما یليوالفروض المقدرة شرعا ستة 
فرض الزوج، والبنت، وبنت االبن، (  :ا���  -  أ

 .بشروط). واألخت الشقیقة، واألخت ألب

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

 .بشروط). فرض الزوجة(: ا���   - ت

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

 .بشروط). الشقیقتان، واألختان ألب

) فرض األم، واإلخوة أو األخوات ألم(: ا���  - ج

  .بشروط

فرض األب، والجد، واألم، والجدة، (: �سا��ّ   -  ح

 .بشروط). واألخت ألب، واألخ ألموبنت االبن، 

عَشر على التفصیل،  أربعة :ا��ار��ن �� ا����ل -9

االبن، وابن االبن وإن َسفَل، واألب، والجد   :وھم
من قِبَل األب وإن عال، واألخ الشقیق، واألخ ألب، 
واألخ ألم، وابن األخ الشقیق، وابن األخ ألب، والعم 

، وابن العم الشقیق، والعم ألب، وابن العم الشقیق
 .ألب، والزوج

البنت، وبنت االبن،   :9 �� و :ا��ر��ت �� ا����ء -10

واألم، والجّدة من قبل األم، والجّدة من قِبل 
األب،واألخت الشقیقة، واألخت ألب، واألخت ألم، 

 .والزوجة

اتھم بعض الجھال  :ا��د � ���� ��اث ا���أة  .11

ن ، ویتبیّن بطالفي المیراثالمرأة ظلم ب الشرع

 :ذلك بما یلي

تقسیم المیراث لیس لھ عالقة بالذكورة أو  - 

األنوثة وإنما یراعى فیھ درجة القرابة أوال 

فكلما كان الجیل . وموقع الجیل الوارث ثانیا

صغیرا كلما كان نصیبھ أكبر ألنھ یستقبل 

 .أعباء الحیاة

في حالة استواء الذكور واإلناث في القرابة  - 

األنثیین ألن  والموقع یرث الذكر مثل حظ

الرجل مطالب باإلنفاق ویبذل الكثیر ألجل 

بدایة وبناء الحیاة، بینما المرأة لیست ملزمة 

 .بشيء من ذلك

 14حاالت میراث المرأة أكثر من الذكر في  - 

حاالت، وترث  10حالة، ومساویة للرجل في 

حاالت فقط، وعلیھ  4أقل من الرجل في 

 .ینفعھا لمرأة والل ظلمفالمطالبة بالمساواة 

  .إالسالم والرساالت السامویة السابقة: 13الو�دة 
 :و��ة ا�����ت ا����و�� .أو�

من السماء في مقابل  أصلھاسمیت سماویة ألنھا 

  :الدیانات الوضعیة، وتتحد في شیئین

 .أي أن مصدرھا واحد ھو هللا: وحدة المصدر - 1

 .وھي توحید هللا وإصالح الناس :وحدة الغایة - 2

 :ا�����ت ا����و�� .�����

 :ا���د�� .1

نسبة إلى یَـُھوَدا أحد أبناء یعقوب : قیل :تعريفھا  - أ

�...﴿ :نسبة إلى قول موسى: علیھ السالم، وقیل
�
 إ�

�
َ
�
ْ
�

ُ
�  

َ
�ْ

َ
ِدھم، بمعنى: وقیل ﴾...إِ� : نسبة لتـَھـوُّ

 .تحریك رؤسھم عند القراءة



 

 .التوراة :العھد القديم

إنجیل (األناجیل، وھي أربعة  :العھد الجديد

 ).یُوَحنَّا، إنجیل ُمْرقُس، إنجیل َمتَّى، إنجیل لُوقَا

 .تْرثُوُذْكس والبُروتَْستَانَ األالكاثولیك و :

 :إالسالم .3

 .ھو الخضوع واالستسالم والطاعة 

ھو الدین الذي جاء بھ الرسول  :اصطالحا

: ، وھو ثالثة مراتبمحمد بن عبد هللا 

 .اإلسالم واإلیمان واإلحسان

 )...اإلیمان با�(لست أركان اإلیمان ا

 .سنة النبویة الصحیحةالقرآن الكریم وال

المسلم  :����� ا�����ت ا����و�� ا�����

–یعتقد بتحریف الرساالت السماویة السابقة 

ویؤمن أن الدین المقبول  - الیھودیة والمسیحیة

  .عند هللا ھو اإلسالم

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

ف منھا  .تصحیح ما ُحرِّ
 .تصدیق ما صحَّ منھا

 .بعض شرائعھاناسخ ل
 .الكتب السابقةیغني العبد عن 

  )..والق�اس إالجامع( من مصادر ال�رشیع 
ھي األدلة التي تستند علیھا  :����م ���در ا�����

 . الشریعة اإلسالمیة، ومنھا نأخذ األحكام الشرعیة
  .�أو

ْ
  �ع�َ ـا��

 .العزم واالتفاق

تفاق مجموع مجتھدي عصر من ھو ا 
على حكم في واقعة   العصور بعد وفاة النبي

اإلجماع مصدر من مصادر التشریع : ُ������
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الیھودیة ھي الرسالة التي بعث بھا موسى 

  >.ین من بني إسرائیل

یصفون  -قالوا أن ُعَزْیًرا ابن هللا، 

عبدوا العجل  -، ..هللا بالفقر والعجز والتعب

یعتقدون أنھم شعب هللا المختار، 

الیھودي من كانت أمھ یھودیة 

 ".یَْھَوه"لھم إلھ خاص بھم یدعى 

ِسْفر التكوین، وِسفْر : (

الخروج، وِسْفُر الَعدد، وِسْفُر الالویین، وسفر 

وھي مجموع شروح الحاخامات 

یسیون، والصدوقیون، 
  .والسامریون، والقّراؤون، واإلسینیون

 ):�ا������

نسبة إلى نـاصرة وھي قریة في 

 :نسبة إلى قول الحواریّین

 .نسبة لكلمة نـصر: وقیل

وھي  الرسالة التي بعث بھا عیسى بن مریم إلى 

  >.بني إسرائیل تكملة لرسالة موسى علیھما السالم

اآلب واالبن وروح : إللھ ثالثة أقانیم

خطیئة آدم علیھ السالم وفداء 

 .للبشریة من خالل صلبھ وقتلھ

بعد وقوع الفداء صعد  

االبن إلى السماء وجلس بجوار أبیھ ینتظر قیام 

 .الساعة لیحاسب الناس على اإلیمان بھ وبفدائھ

االعتراف بالذنب مقابل 

 

 :الكتاب المقدَّس وینقسم إلى

العھد القديم )1

العھد الجديد )2

یُوَحنَّا، إنجیل ُمْرقُس، إنجیل َمتَّى، إنجیل لُوقَا

:موھ :�����  - ث

  :������  - أ

 :لغة  )1

اصطالحا  )2

محمد بن عبد هللا 

اإلسالم واإلیمان واإلحسان

أركان اإلیمان ا :�����ه  - ب

القرآن الكریم وال :�����  -  ت

���� ا�����ت ا����و�� ا����� .����

یعتقد بتحریف الرساالت السماویة السابقة 

الیھودیة والمسیحیة

عند هللا ھو اإلسالم

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

ف منھا - تصحیح ما ُحرِّ
تصدیق ما صحَّ منھا -
ناسخ ل -
یغني العبد عن القرآن  -

من مصادر ال�رشیع :  14الو�دة 

����م ���در ا����� .1

الشریعة اإلسالمیة، ومنھا نأخذ األحكام الشرعیة

  :��ـ���� - 1

العزم واالتفاق :لغة  -  أ

 :اصطالحا  - ب
العصور بعد وفاة النبي

 .معینة

ُ������د��  - 2

 :ودلیل ذلك

 

الیھودیة ھي الرسالة التي بعث بھا موسى أصل و<

ین من بني إسرائیلعلیھ السالم إلى العبرانی

قالوا أن ُعَزْیًرا ابن هللا،  -:عقائدھا  -  ب

هللا بالفقر والعجز والتعب

یعتقدون أنھم شعب هللا المختار،  -ویعظمون الحیَّة، 

الیھودي من كانت أمھ یھودیة  - دینھم خاص بھم، -

لھم إلھ خاص بھم یدعى  -فقط، 

 :كتبھا  -  ت

: (وھي خمسة أسفار: اةا��ر )1

الخروج، وِسْفُر الَعدد، وِسْفُر الالویین، وسفر 
 ).التَْثنِیة

وھي مجموع شروح الحاخامات  :ا����د )2

 .على التوراة) علماءال(

یسیون، والصدوقیون، الفرّ : وھي :فرقھا  ــ ج
والسامریون، والقّراؤون، واإلسینیون

ا������( ا��ا��� .2

نسبة إلى نـاصرة وھي قریة في : قیل :�������  -  أ

نسبة إلى قول الحواریّین: فلسطین، وقیل

﴿.. �ُ
ْ َ
َ��رُ �

ْ
�
َ
�  ِ

�
وقیل﴾ .ا�

وھي  الرسالة التي بعث بھا عیسى بن مریم إلى <

بني إسرائیل تكملة لرسالة موسى علیھما السالم

 :����� ا��ا���  - ب

إللھ ثالثة أقانیما :ثليثتـال )1

 .القدس

خطیئة آدم علیھ السالم وفداء  :الخطيئة والفداء )2

للبشریة من خالل صلبھ وقتلھ -عیسى–االبن 

 :محاسبة المسيح للناس )3

االبن إلى السماء وجلس بجوار أبیھ ینتظر قیام 

الساعة لیحاسب الناس على اإلیمان بھ وبفدائھ

االعتراف بالذنب مقابل  :عقيدة غفران الذنوب )4

.صك الغفران ودخول الجنة

الكتاب المقدَّس وینقسم إلى :ا��ا��� ���  - ت



 

 :أر�ن ا����س و�و��

 خمر    .وھو الذي ورد حكمھ في الشرع

وھو الشيء الجدید الذي نبحث ] الَمقِیس
 مخدرات                                           

 اإلسكار  .عالوصف المشترك بین األصل والفر

 حرام                  .الحكم الشرعي لألصل

 :أ���� � ا����س

إباحة التعامل باألوراق النقدیة قیاسا على 
 .الذھب والفضة لعلة الثمنیة

راھة الدخول برائحة السجائر للمسجد قیاسا 
 .على الثوم والبصل لعلة إیذاء المصلین

  ا������ ا������ :����

 

 .المنافع المطلقة

ھو استنباط حكم في مسألة ال  :اصطالحا
نص فیھا وال إجماع بناء على مصلحة ال دلیل 

  .من الشارع على اعتبارھا أو إلغائھا
 

الشریعة جاءت لتحقیق مصالح الناس والمصالح 
 .المرسلة كذلك

الحوادث تتجدد وإذا لم نعمل بالمصالح 
 .ریعةالمرسلة ضاقت الش

عمل الصحابة رضوان هللا عیھم بھا، كإنشاء 
 .عمر للدواوین

 :شروط العمل بھا
 .أن تكون مصلحة موافقة لمقاصد الشریعة

 .أن تكون مصلحة عامة ال خاصة
 .أن تكون حقیقیة ال وھمیة

 :أمثلة عنھا

 .توثیق عقد الزواج بوثیقة رسمیة
 ...لمؤسسةلتسییر القسم واإنشاء قوانین 

  ال�سب ؤ�حاكمه: من املش�ت أ�رسیة

 ا����. أو�

  .القرابة  واإللحاق
إلحاق الولد بوالده نتیجة قَِراٍن  :اصطالحا

  .شرعي أو االستیالد
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��ِِ�  َوَ�� ﴿ :قولـھ تعالى
َ
�ُ�

ُ�َ�ىٰ 
ۡ
َ َ��ِ�ِ�  ٱ�

ۡ
�

َ
� �ِۡ�

�
َو�َ�

 ِ�ِ��ۡ
ُ
ٰ َو�

�
��َ

َ
  ۦَ�� �

ۡ
َءت

ٓ
َ�ۖ وََ��

���َ�َ

تِي َعلَى  {{ َال تَْجتَِمُع أُمَّ

  رواه الترمذي

 :وھو نوعان

ھو االتفاق على قول وفعل 
حرام  ،وھو حجة صراحة من الجمیع،

إظھار مجتھد رأیھ في 
. الواقعة وسكوت الباقي دون إبداء رأي

 :��� � ا���ع

 حداعلى جمع القرآن في مصحف و
 .إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة

  �س

 

ھو إلحاق فرع بأصل في الحكم 

القیاس من مصادر التشریع وھو دلیل 

 :على مرونة الشریعة من ناحیة أن
 الحیاةالنصوص قلیلة وإذا لم نأخذ بالقیاس ضاقت 

 .أنھ یؤكد خلود الدین وصالحیتھ لكل زمان ومكان

وِ� ﴿ :
ُ
وا �َ� أ ُ�ِ�َ

ْ
��

َ
�

للمرأة الَخْثعمیة لما  

أََرأَْیِت لَْو { سألتھ عن حّجھا على أبیھا وقد توفي،

: فقالت }َكاَن َعلَى أَبِیِك َدْیٌن فَقََضْیتِِھ أََكاَن یَْنفَُعھُ َذلِكَ 

ِ أََحقُّ بِاْلقََضاءِ    رواه البخاري.}َدْیُن هللاَّ

أر�ن ا����س و�و�� -3

وھو الذي ورد حكمھ في الشرع :األصل  - أ

الَمقِیس[ :الفرع  - ب
                                           .عن حكمھ

الوصف المشترك بین األصل والفر :العل�ة  - ت

الحكم الشرعي لألصل :الحكم  - ث

أ���� � ا����س - 4

إباحة التعامل باألوراق النقدیة قیاسا على   - أ
الذھب والفضة لعلة الثمنیة

راھة الدخول برائحة السجائر للمسجد قیاسا ك  -  ب
على الثوم والبصل لعلة إیذاء المصلین

  :تعريفھا - 1

المنافع المطلقة :لغة  -  أ

اصطالحا  - ب
نص فیھا وال إجماع بناء على مصلحة ال دلیل 

من الشارع على اعتبارھا أو إلغائھا
 : ُحجي�تُھا -2

الشریعة جاءت لتحقیق مصالح الناس والمصالح   -  أ
المرسلة كذلك

الحوادث تتجدد وإذا لم نعمل بالمصالح   - ب
المرسلة ضاقت الش

عمل الصحابة رضوان هللا عیھم بھا، كإنشاء   - ت
عمر للدواوین

شروط العمل بھا  -3
أن تكون مصلحة موافقة لمقاصد الشریعة -
أن تكون مصلحة عامة ال خاصة -
أن تكون حقیقیة ال وھمیة -
أمثلة عنھا -4

توثیق عقد الزواج بوثیقة رسمیة  - أ
إنشاء قوانین   -  ب

من املش�ت أ�رسیة: 51الو�دة 

1( ������: 

القرابة  واإللحاق :لغة  - أ
اصطالحا  - ب

شرعي أو االستیالد

 

قولـھ تعالى :من القرآن  -  أ

 
َ

ُ  ٱ���ُ��ل
َ

� َ �
�َ�

َ
� ��َ �ِ

ۡ
ُ�َ�ىٰ �ِۢ� َ��

ۡ
ٱ�

 
ۡ
��ُ

ۡ
ِ  �ِ�ِ�َ ٱ� ِ

ّ
��َ

ُ
ۡ��ِ�ِ  ۦ�

ُ
ٰ َو�

�
��َ

َ
� ��َ

   /.النساء./﴾� َ�ِ�ً�ا

{{: ه �قول :من السنة  - ب

رواه الترمذي.      }}َضَاللَةٍ 

وھو نوعان :�عـ�اع ا��ـأ� - 3

ھو االتفاق على قول وفعل  :إجماع صريح  -  أ
صراحة من الجمیع،

 .مخالفتھ

إظھار مجتھد رأیھ في  :إجماع سكوتي  - ب
الواقعة وسكوت الباقي دون إبداء رأي

 .واْختُلِف في ُحِجیَّتھ

��� � ا���عـأ� - 4

على جمع القرآن في مصحف وإجماع الصحابة    -  أ
إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة  - ب

�سـ�ـا�� .�����

 :��ـ���� -1

 .المساواةالتقدیر و :���  -  أ

ھو إلحاق فرع بأصل في الحكم  :اصطالحا  - ب
  .لعلة مشتركة بینھما

القیاس من مصادر التشریع وھو دلیل  :ُ�ِ���ُ�� -2

على مرونة الشریعة من ناحیة أن
النصوص قلیلة وإذا لم نأخذ بالقیاس ضاقت  -
أنھ یؤكد خلود الدین وصالحیتھ لكل زمان ومكان -

   :��ِ �� �ِ ود�� �ُ 

:قولھ تعالى :���آنا ��  - أ

�َْ��رِ 
َ
 /.2: الحشر./﴾...ا�

 قول النبي :�� ا����  -  ب

سألتھ عن حّجھا على أبیھا وقد توفي،

َكاَن َعلَى أَبِیِك َدْیٌن فَقََضْیتِِھ أََكاَن یَْنفَُعھُ َذلِكَ 

ِ أََحقُّ بِاْلقََضاءِ فَ { :نعم، فقال َدْیُن هللاَّ



 

البدیل الشرعي  جعلھا اإلسالم .مستحبة

  :والدلیل

  ... ﴿ :قولھ تعالى :من القرآن
�
�

َ
َ�� َو�

َ
�

 ۖ ���ِ�
َ
 /.آل عمران./﴾ � ...َز�

أنا وكافُِل الیتیِم : "  قولھ :من السنة

ج  كھاتْین، وأشار بالسبَّابة والُوْسطى وفَرَّ
  .رواه أحمد". بْینھما شیئًا

  :ا���� �� ��و�����

 .حمایة الطفل من الضیاع
 .حمایة المجتمع من االنحرافات

تعاون اإلحسان والتتجلى قیم في الكفالة 
 .والتكافل في اإلسالم

الكفالة سبب لمرافقة النبي صلى هللا علیھ 
 .وسلم في الجنة

  القمي يف القر�ٓن الكرمي: 16الو�دة 
تبین ھذه اآلیات المعاییر التي نعرف  :

  .بھا ُحْسن وقُْبح األفراد واألسر والمجتمعات والدول

 :ا����ح وا�����

وعة من األخالق الفردیة ھي مجم :ا����

واألسریة واالجتماعیة والسیاسیة التي حثّنا القرآن 

على التمسك بھا لیكون االنسجام واألمن في 

 .صفوف المجتمع

  :أ��ا��� .2

 ا���� ا���د��: ا��ع

 .ھو قول الحق ومطابقة الكالم للواقع

: وھو تحمل المشقة، وھو ثالث أنواع
بأدائھا، وصبر عن معصیة  صبر على طاعة هللا

 .هللا باجتنابھا، وصبر على االبتالءات والمصائب

تقدیم الخیر للغیر، وصوره كثیرة  :اإلحسان
 .الصدقة، وبّر الوالدین

ھو مقابلة السیئة بالحسنة للقادر على 
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اْلَولَُد لِْلفَِراِش َولِْلَعاِھِر : " 

رجالن أو رجل (شاھدان 

ADN:(  وھي طریقة

معاصرة ال یُْلجأ إلیھا إال في حالة التنازع المختلفة 

سواء في المستشفیات أو في الكوارث الطبیعیة 

 .كمن تشوھت جثتھ ولم تُْعرف ھویتھ

:  

 ...ضانة والرعایة والتعلیم
 ).تجاوز الثلثعدم شرط 
 .الحق في إعطائھ اسما وھُویة

الحق في التكفل النفسي كي ال تتعقد نفسیتھ 
 .شرط أن تكون تحت مظلة األخوة في الدین

 الت�ين .
ھو إلحاق ولد الغیر بالنفس وإعطائھ 

حّرمھ اإلسالم تحریما قاطعا والدلیل، قولھ 

 ۡۚ�
ُ
َء�

ٓ
��َ�ۡ

َ
� �ۡ

ُ
َء�

ٓ
��َ�ِ

ۡ
د
َ
 أ

َ
 ... َوَ�� َ�َ��

 :الحكمة من إبطال التبني

الحفاظ على أصل الرابطة األسریة وھي 

 ضمان حقوق أفراد األسرة في المیراث

 .الحفاظ على األعراض داخل األسرة

 إقرار الحق والعدل، والبعد عن التزویر

 الكفا�
 .االلتزام والضم

التزام على وجھ التبرع بضم 

  .الولد القاصر والقیام بنفقتھ وتربیتھ

مستحبة :����� )2

والدلیل. للتبني

من القرآن  -  أ

 ۖ ���ِ�
َ
َز�

من السنة  - ب

ج  كھاتْین، وأشار بالسبَّابة والُوْسطى وفَرَّ
بْینھما شیئًا

ا���� �� ��و����� )3

حمایة الطفل من الضیاع -
حمایة المجتمع من االنحرافات -
في الكفالة  -

والتكافل في اإلسالم
الكفالة سبب لمرافقة النبي صلى هللا علیھ  -

وسلم في الجنة

الو�دة 
:يلا���ا���� 

بھا ُحْسن وقُْبح األفراد واألسر والمجتمعات والدول

ا����مفھوم  .1

واألسریة واالجتماعیة والسیاسیة التي حثّنا القرآن 

على التمسك بھا لیكون االنسجام واألمن في 

صفوف المجتمع

ھو قول الحق ومطابقة الكالم للواقع :الصدق  - أ

وھو تحمل المشقة، وھو ثالث أنواع :الصبر   -  ب
صبر على طاعة هللا

هللا باجتنابھا، وصبر على االبتالءات والمصائب

اإلحسان   -  ت
الصدقة، وبّر الوالدین: ومنھا

ھو مقابلة السیئة بالحسنة للقادر على  :العفو   -  ث
 .العقاب

 

  :أ���ب ا���� )2

: "  لقولھ :الزواج  -  أ

 صحیح. "الَحَجرُ 

  :��ق إ���ت ا���� )3

 .ي االعترافأ :اإلقرار  -  أ

شاھدان  :البيّنة الشرعية  -  ب
 )وامرأتان

ADN( البصمة الوراثية   -  ت

معاصرة ال یُْلجأ إلیھا إال في حالة التنازع المختلفة 

سواء في المستشفیات أو في الكوارث الطبیعیة 

كمن تشوھت جثتھ ولم تُْعرف ھویتھ

:���ق ا���� ���ل ا���� )4

ضانة والرعایة والتعلیمحقھ في الح -
شرط (استحباب الوصیّة لھ،  -
الحق في إعطائھ اسما وھُویة -
الحق في التكفل النفسي كي ال تتعقد نفسیتھ  -

شرط أن تكون تحت مظلة األخوة في الدین

. �����.

ھو إلحاق ولد الغیر بالنفس وإعطائھ  :������ - 1
 . صفة البنوة الشرعیة

حّرمھ اإلسالم تحریما قاطعا والدلیل، قولھ  :���� -2

�ۚۡ  ... ﴿ :تعالى
ُ
َء�

ٓ
��َ�ۡ

َ
� �ۡ

ُ
َء�

ٓ
��َ�ِ

ۡ
د
َ
 أ

َ
َوَ�� َ�َ��

 ./األحزاب./﴾ �

الحكمة من إبطال التبني -3

الحفاظ على أصل الرابطة األسریة وھي  -

 .النسب

ضمان حقوق أفراد األسرة في المیراث -

الحفاظ على األعراض داخل األسرة -

إقرار الحق والعدل، والبعد عن التزویر -

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

التزام على وجھ التبرع بضم  :اصطالحا - ب

الولد القاصر والقیام بنفقتھ وتربیتھ



 

 :من مظاھر العدل بينھم
 .العدل بینھم في العطایا والھبات

 .-دون تمییز  -العدل بینھم في المعاملة 
  .التودد واالھتمام العدل بینھم في

أوجب اإلسالم  :الرحمة والرفق باألبناء

على الكبار رحمة أبنائھم والعطف علیھم من خالل 

 .إعطاءھم الھدایا

رجاء صالحھم  :حسن تربية وتوجيه األبناء

من خالل  بعد المماتفي الكبر و ومنفعتھم ألھلھم

 ...الدعاء والصدقة

  يف جحة الوداع حتلیل وثیقة خطبة الرسول

یوم عرفة  ألقاھا النبي  :������ وا���وف

، في السنة العاشرة للھجرة، من فوق 
من المسلمین، ) 140000(جبل الرحمة، في نحو 

َ�ۡمَ  ... ﴿ :حیث نزل في تلك اللحظة قولھ تعالى
ۡ

 ٱ�

 �ِ�َ
ۡ
�ِ� �ۡ

ُ
��ۡ

َ
�
َ
� �ُ�ۡ�َ

ۡ
�
َ
ۡ� َو�

ُ
ۡ� دِ�َ��

ُ
�

َ
� �ُ

ۡ
��َ

ۡ
�

َ
أ

 َ�ٰ
َ
��ِۡ

ۡ
�ۚ  ٱ�

ٗ
   /.3: المائدة./﴾�...دِ��

  :وأ�� ا������ت ���� �� ا����

 .وتوحیده خطبتھ بحمد هللابدأ النبي 

حیث شبَّھ  :حرمة الدماء واألموال واألعراض

حرمتھا بُحرمة الزمان والمكان أي مكة وشھر ذي 

 .فةالحجة ویوم عر

على  حث النبي  :الربا أداء األمانة وحرمة

أداء األمانة لبیان عظمتھا في اإلسالم ووضع 

وأبطل كل األموال التي استفادھا الناس من الربا 

 )باطل(وموضوع  وبیّن أن أكلھا حرام

ألنھ سبب نشر الضالل  :التحذير من الشيطان

 .والعداوة بین الناس

عن طریق األمر بحسن  :الوصية بالنساء

ألنھن َعَوان ن حقوقھن وإعطائھ 

 .بكلمة هللا

فكل المسلم  :التذكير بأخوة المؤمنين

 ).نفسھ ومالھ وعرضھ(على المسلم حرام 

12 

 ا���� ا����

وھي أن تعامل شریكك  

. 

 .أي الحب بین الزوجین

قیام كل فرد من األسرة 

 .تقاسم أعباء الحیاةبوظیفتھ التي فُِطَر علیھا، و

 ا���� ا��������

 .تقدیم المساعدة للغیر

ل النتائج  .القیام بالواجبات مع تحمُّ

تظافر جھود المجتمع  
لتحقیق مصالح عامة ودفع أضرار مادیة 

 ...قفة رمضان

 ا���� ا�������

 .ھو إعطاء كل ذي حق حقھ، دون تمییز

 أفضلوھي تبادل اآلراء ألجل تسییر 
 .للبالد، وضّدھا االستبداد بالرأي

الشعب ألوامر الحاكم ما 
لم یكن في أمره معصیة � سبحانھ، وإال فال 

  .طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

  يف ص� ا�ٓ�ء �ٔ�بناء
ھو النعمان بن بشیر األنصاري، 

: أول مولود لألنصار، ُولَِي الكوفة وحمص، روى
 .ه64

في ھذا الحدیث توجیھ نبوي إلى 

 .في تعامل اآلباء مع األبناء
 :ا����ح وا�����

 قال رسول هللا  :وجوب العدل بين األبناء

َ َواْعِدلُوا بَْیَن أَْوَالِدُكمْ     -رواه الب�اري".اتَّقُوا هللاَّ

ق بین التفری :مخاطر التفريق بين األبناء

 :لما فیھ من آثار سلبیة ك

 .القضاء على قیم المودة والتكافل األسري

من مظاھر العدل بينھم   - ت
العدل بینھم في العطایا والھبات -
العدل بینھم في المعاملة  -
العدل بینھم في -

الرحمة والرفق باألبناء   - ث

على الكبار رحمة أبنائھم والعطف علیھم من خالل 

إعطاءھم الھدایا

حسن تربية وتوجيه األبناء  - ج

ومنفعتھم ألھلھم

الدعاء والصدقة

حتلیل وثیقة خطبة الرسول: 18الو�دة 

������ وا���وفا� .1

، في السنة العاشرة للھجرة، من فوق )ذي الحجة 9(
جبل الرحمة، في نحو 

حیث نزل في تلك اللحظة قولھ تعالى
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بدأ النبي : االفتتاح )1

حرمة الدماء واألموال واألعراض )2

حرمتھا بُحرمة الزمان والمكان أي مكة وشھر ذي 

الحجة ویوم عر

أداء األمانة وحرمة )3

أداء األمانة لبیان عظمتھا في اإلسالم ووضع 

وأبطل كل األموال التي استفادھا الناس من الربا 

وبیّن أن أكلھا حرام

التحذير من الشيطان )4

والعداوة بین الناس

الوصية بالنساء )5

 معاشرتھن

بكلمة هللا) أسیرات(

التذكير بأخوة المؤمنين )6

على المسلم حرام 

 

ا���� ا���� :ا��ع

 :المعاشرة بالمعروف  -  أ

.ل ما تحب أن یعاملك بھبمث

أي الحب بین الزوجین :المودة والرحمة   -  ب

قیام كل فرد من األسرة  :التكافل األسري   -  ت

بوظیفتھ التي فُِطَر علیھا، و

ا���� ا�������� :ا��ع

تقدیم المساعدة للغیر :التعاون  - أ

ل النتائج :المسؤولية   -  ب القیام بالواجبات مع تحمُّ

 :افل االجتماعيالتك   -  ت
لتحقیق مصالح عامة ودفع أضرار مادیة 

قفة رمضان: ومعنویة، ومثالھا

ا���� ا�������: ا��ع

ھو إعطاء كل ذي حق حقھ، دون تمییز :العدل  -  أ

وھي تبادل اآلراء ألجل تسییر  :الشورى  -  ب
للبالد، وضّدھا االستبداد بالرأي

الشعب ألوامر الحاكم ما  وھي امتثال :الطاعة   -  ت
لم یكن في أمره معصیة � سبحانھ، وإال فال 

طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

 توجهيات الرسول: 17الو�دة 

ھو النعمان بن بشیر األنصاري،  :�لص�ايب التعریف .1

أول مولود لألنصار، ُولَِي الكوفة وحمص، روى
64 :حدیث، توفي سنة 114

في ھذا الحدیث توجیھ نبوي إلى : املعىن إالجاميل .2

في تعامل اآلباء مع األبناء الحسنىالكیفیة 

ا����ح وا����� .3

وجوب العدل بين األبناء  -  أ

َ َواْعِدلُوا بَْیَن أَْوَالِدُكمْ " : اتَّقُوا هللاَّ

مخاطر التفريق بين األبناء  - ب

لما فیھ من آثار سلبیة ك حرام الھدایااألبناء في 

 .الشعور بالظلم -

  .العقوق وقطع األرحام -

القضاء على قیم المودة والتكافل األسري -

 .األزمات النفسیة -



 

  المنافعلما فیھ من تحقیق  مباح 
  اتفقجمیع   الشروط  وما   استوفىإذا 

یة  التسدید  علیھ الطرفان  من مدة   التأجیل   وكیف
 .والثمن  اإلجمالي

 :  ما یلي  لصحتھرط تویش :شروطه

فال یصح أن یقول (  .أن یكون الثمن دینًا ال عینًا

بعني بیتك على أن یكون الثمن سیارتي بعد 

.( 

 .أن  یكون البائع  مالكا للسلعة

 .م  السلعة  في الحال دون تأجیل

ن  العوضان  مما ال یجري فیھما ربا  

  .أن یتم العقد  كلھ في أجل  واحدو

 -. المالیةتیسیر المعامالت  - :حكمة مشروعيته

تحقیق  المصالح  المشروعة  - .تسھیل حیاة الناس

  .ككسب الحاجیات للفقراء
ملیون  100: سیارة بكمن یبیع  :1مثل

على  مفّرقة ملیون  130:بثمن مؤجل ب

  .معلومة أقساط وأوقات

بثمن مفّرق على كمن یشتري قطعة أرض 
: ثمنھا حاالحیث یكون . أقساط و أوقات معلومة

  .ملیون 70ملیون، ومؤجال 

  ا��ف :����

 .الزیادة  :لغة

  نسھج أو بغیر ھجنسمثل بیع النقد جنسا ب

عوا  الذھب  یتب ال(  :لقولھ   مباح
عوا  الفضة یتب بالذھب  إال سواء بسواء وال

بسواء  وبیعوا  الذھب بالفضة  بالفضة  إال سواء 
 .تفق علیھم .) والفضة بالذھب  كیف شئتم

 
 .تقابض عند التجانسالتماثل و ال

  .نسالجعند  اختالف في نفس المجلس 

تسھیل   المعامالت   بین  الناس  وبین  

ل  یسھت - . الحرج  والمشقة  رفع  

 .بتغییر العمالتالمبادالت  التجاریة وتبادل المنافع 

مباح  أورو  1: دج ب 100مبادلة 

  .بشرط التقابض في نفس المجلس
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 :اإلرشاد الى التمسك بالقرآن والسنة

حیث بیَّن أنھما سبب حمایة األمة من الظلم 

فالناس  :اإلشارة الى أساس التفاضل

وأساس التفاضل بینھم ھو 

 

ذكر بعض مسائل الميراث والوصية 

حیث أمر بااللتزام بما أمر هللا فیھا 

لتالعب كا :تحريم عادات الجاھلية
محرم ورجب وذو القعدة 
وسمیت كذلك لحرمة القتال فیھا 

 ،.وكذا ألن الظلم فیھا أعظم جرما مما في سواھا
  

  :املعامالت املالیة اجلا�زة
  ��� ا���ا��

 .من الربح وھو الزیادة

 . ري بثمنھ وربح معلوم

خلیفة  رسول هللا  فعل: 

عفان  رضي هللا عنھ  حیث ورد 
من " : ویقول ]القافلة[یر 

 ." ا  من  یضع في یدي  دینارا

 - .  العلم بثمن السلعة 

سد حاجات الناس  خاصة  

 - اإلسالمیة  نیة للمصارف

 .وجلب التیسیر

على  5%بزیادة   تك السیارة

 ��� ا�����

بثمن  مؤجل   عقد  على مبیع حاال

في أوقات  على أجزاء معلومة

 :حكمه )2
إذا  والمصالح 

علیھ الطرفان  من مدة   التأجیل   وكیف
والثمن  اإلجمالي

شروطه )3

أن یكون الثمن دینًا ال عینًا   - أ

بعني بیتك على أن یكون الثمن سیارتي بعد 

).شھرین

أن  یكون البائع  مالكا للسلعة   -  ب

م  السلعة  في الحال دون تأجیلسلَّ أن تُ   -  ت

ن  العوضان  مما ال یجري فیھما ربا  یكوأن   -  ث

و النسیئة

حكمة مشروعيته )4

تسھیل حیاة الناس

ككسب الحاجیات للفقراء

مثل :أمثلة )5

بثمن مؤجل بحاال، و

أقساط وأوقات

كمن یشتري قطعة أرض   :2مثل
أقساط و أوقات معلومة

ملیون، ومؤجال  50

لغة -أ :������ )1

بیع النقد جنسا ب :اصطالحا-ب

مباح :حكمه )2
بالذھب  إال سواء بسواء وال

بالفضة  إال سواء 
والفضة بالذھب  كیف شئتم

  :شروطه )3
التماثل و ال -
في نفس المجلس التقابض   -

4( �����:  - 

  - .الدول

المبادالت  التجاریة وتبادل المنافع 

مبادلة   :ل���

بشرط التقابض في نفس المجلس

 

اإلرشاد الى التمسك بالقرآن والسنة )7

حیث بیَّن أنھما سبب حمایة األمة من الظلم 

 .والضیاع والضالل

اإلشارة الى أساس التفاضل )8

وأساس التفاضل بینھم ھو كلھم من أب واحد 

 .طاعتھم � وتقواھم لھ

ذكر بعض مسائل الميراث والوصية  )9

حیث أمر بااللتزام بما أمر هللا فیھا  :والنسب
 .وعدم مخالفتھ

تحريم عادات الجاھلية  )10
محرم ورجب وذو القعدة (رم وتأخیر األشھر الحُ 

وسمیت كذلك لحرمة القتال فیھا  )وذو الحجة
وكذا ألن الظلم فیھا أعظم جرما مما في سواھا

  ...الثأر عادة كذا تحریم و

املعامالت املالیة اجلا�زة من: 19الو�دة 
��� ا���ا�� :أو�

من الربح وھو الزیادة: ��� - أ :تعريفه )1

ري بثمنھ وربح معلومتُ بیع ما اشْ  :�ا���� - ب

:  ذلكدلیل و، مباح :مهحك )2

عفان  رضي هللا عنھ  حیث ورد عثمان بن 
یر عنھ أنھ كان  یشتري العِ 

ا  من  یضع في یدي  دیناراھَ لَ قُ ني  عُ حُ ربِ یُ 

 .أخرجھ البیھقي

 - :اثنان وھما :شروطه )3

  .العلم بالربح

سد حاجات الناس  خاصة   -  :حكمة مشروعيته )4

نیة للمصارففي العملیات  التموی

وجلب التیسیررفع الحرج  

تك السیارةعْ ني أو بِ عْ بِ  :مثال )5

  .ثمنھا

��� ا����� :�����

عقد  على مبیع حاال :������ )1

على أجزاء معلومة قافرَّ ى  مُ دَّ ؤَ یُ 

 .معلومة



 

 جائزةشركة  المفاوضة  :����� ود���

ألنھا عقد على تجارة بالتراضي،  عند أكثر العلماء،

َ�اٖض  ...﴿ 
َ
� �

َ
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ً
َٰ�ة

َ
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َ
�ن

ُ
�

َ
ن �

َ
 أ

ٓ �
إِ�

   /.النساء ./﴾ �

أن یشترك اثنان في مال لھما،   :مثال
مع تفویض بعضھما حریة التصرف حال 

 .أو الحضور

  ):ا����ر��(��� ا���اض 

.  

عقد بین طرفین یدفع أحدھما  نقدا  :

ا  مبینھر لھ  فیھ  ویكون الربح جَ إلى اآلخر  لیتَ 
  

 جائزة  :

، أحدھما بالمال واآلخر نانن یشترك إث
للتجارة، ویكون الربح بینھما السفر و

 .حسب االتفاق

) شركة األعمال أو الصنائع( :شركة  األبدان

 معینعمل    فيكثر  اثنان  فأ  یشترك

أن یشترك طبیبان في  :مثل .یقتسمون الربح

 .فتح عیادة ویكون العمل والربح وفق االتفاق

یجوز ألصحاب الصنعة    :حكمھا  ودليله
ن الدخل  ن یشتركوا   في عمل أیدیھم  ویكو

 ۞وَ ﴿ :  بقدر  العمل  ودلیلھ قولھ  تعالى
ْ
ُ��ٓا
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 .فالغانمون شركاء بأبدانھم

اثنان فأكثر   كأن یشتر وھو  ):ا��� (��� ا����ه 

اعتمادا  س  دون  أن یكون لھم  رأس  مال
 یشتريأن  :مثل  .على جاھھم  وثقة الناس فیھم

 اثم یوفون ثمنھ نھابالنسیئة ویبیعا سلعة
  .ابینھم كونعن ذلك من ربح ی ، وما فضل

ولما فیھا من  ،باطلة النعدام المال والعمل
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  الرشكة يف الفقه إالساليم
 .االختالط

تشاركین في رأس عقد بین الم

:    

�ِٗ�� ّ�َِ� ...﴿ :قولھ تعالى
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فیما یروي  عن ربھ  

ن  خُ أنا  ثالث الشریكین ما لم یَ 

فإذا  خانھ  خرجت  من بینھما 

. 
المشروع تحقق  التعاون  

 حیث تضم الخبرة  والمواھب

كنماء المال، كاء تحقق المنافع للشر

من مظاھر مظھر  و .إلى المجتمع

  .على  الناس  ورفع الحرج عنھم

ثر و أكوھي أن یشترك إثنان أ

 :في مال لھما، وھي ثالثة أنواع

إذا  )الشيء عنَّ (من  :

وھي  أن یشترك اثنان في مال 
  .را فیھ  والربح بینھما

في  عند جمیع  الفقھاء

اشتراك شخصین أو أكثر بمبلغ في 
سلعة وبیعھا واقتسام األرباح حسب 

 .من التفویض :لغة

أن یتعاقد اثنان  فأكثر على أن 

 .معینةفي مال  على عمل بشروط 

����� ود��� -

عند أكثر العلماء،

 :وهللا یقول

 ۚ�ۡ
ُ
��ِ�ّ... �

مثال -
مع تفویض بعضھما حریة التصرف حال 

أو الحضور ابالغی

��� ا���اض 

.القطع :لغة -  

:اصطالحاـ  

إلى اآلخر  لیتَ 
  .االتفاقحسب 

- �����:

ن یشترك إثأ :مثل -
وبالعمل 

حسب االتفاق

شركة  األبدان .2

یشتركھي أن 

یقتسمون الربحو

فتح عیادة ویكون العمل والربح وفق االتفاق

حكمھا  ودليله -
ن یشتركوا   في عمل أیدیھم  ویكوالواحدة  أ

بقدر  العمل  ودلیلھ قولھ  تعالى
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فالغانمون شركاء بأبدانھم/. األنفال/.﴾�

��� ا����ه  .3

س  دون  أن یكون لھم  رأس  مالالنا من
على جاھھم  وثقة الناس فیھم

سلعة اثنان
، وما فضلاألصحابھ

باطلة النعدام المال والعمل :حكمھا

 .ررغَ 

 

الرشكة يف الفقه إالساليم: 20الو�دة 
االختالط :لغة - أ :����� ا���� )1

عقد بین الم :اصطالحا- ب

 .المال والربح

ودلیل ذلك، ائزةج :����� )2

قولھ تعالى :من الكتاب  - أ
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 قولھ   :من السنة  -  ب
أنا  ثالث الشریكین ما لم یَ (: عز وجل

فإذا  خانھ  خرجت  من بینھما . أحدھما صاحبھ

.رواه أبو داود والحاكم. )

تحقق  التعاون   -: ���� ا���� ����

حیث تضم الخبرة  والمواھب بین  أفراد المجتمع

تحقق المنافع للشر و  .إلى المال

إلى المجتمع ویتعدى نفعھا

على  الناس  ورفع الحرج عنھمتیسیر  ال

 :أ��اع ا���� )4

وھي أن یشترك إثنان أ :��� ا���ال .1

في مال لھما، وھي ثالثة أنواع

:لغة -  :��ن���  ا��ِ   -  أ

 .ضرَ عَ 

وھي  أن یشترك اثنان في مال  :اصطالحا -
را فیھ  والربح بینھماجلھما  على أن یتَّ 

عند جمیع  الفقھاء  جائزة :مھاحك -
 . عمومھا

اشتراك شخصین أو أكثر بمبلغ في  :مثال -
سلعة وبیعھا واقتسام األرباح حسب شراء 
 .االتفاق

لغة -  :��� ا����و��  -  ب

أن یتعاقد اثنان  فأكثر على أن  :اصطالحا -

في مال  على عمل بشروط  یشتركا


