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   آنا ا � �

  : المعنى اإلجمالي للنصوص )1

 ت�ر�م �إل�سان، وحثه  ا�كر�م �وقف القرآنيدور �ور اآليات حول 
ّ

من العقل، ا�ي جعله �ل

، وتمحيص األف�ر وا�وروثات وترك � استخدامه � �تلف ا�جاالت �آليات ا�كونية وا��عية

  .األوهام و�تباع ا�رافة والظن

  : اإلیضاح والتحلیل )2

  : ، ت�من فيما ي�أهمية بالغةاهللا اإل�سان بالعقل �ا � من  كرم :تكریم هللا لإلنسان بالعقل - أ

  . العقل من مظاهر ت�ر�م اإل�سان وتفضيله وتمي�ه  -

، وا�ق وا�اطل يم�، آلة ا�مي� واإلدراكالعقل  -
ّ

... به اإل�سان ب� ا�� وا��، وا�فع وا��

  . ...)اإليمان، ا�وحيد، ( ا��عيةا�قائق و، ..)الطب، ا�كيمياء(العلمية به ا�قائق  و�درك

 ا��يف خطاب اهللا، وهو الا��يف) سبب(مناط يعت� العقل  -
ّ
يوجه إال لعاقل؛ ��ك �م  ؛ ألن

ف اهللا ا�جنون لغياب عقله، وال ا�ص� لعدم اكتمال عقله
ّ
 .ي�ل

 .جتهاد ووصل ا�ين بقضايا ا�واقعهو أداة الس�نباط األح�م و�ديد اال -

   :ما ي�القرآن � إعمال العقل من خالل  حث :حث القرآن الكریم على استخدام العقل -ب

  : كث�ة، منها  �االتإ�  إعمال العقل واستخدامه �  ا�عوة  -1

  ا�بال، ا�سماء، ا�سحاب(و آياته ا�كونية ) القرآن(تدبّر آيات اهللا ا��عية(....      

  طلب العلم ا�افع. 

 صيل اإليمان ا�ّراسخ، ل�ابط العالقة ب� ا�الة الفكر�ة وا�الة اإليمانية إثبات العقائد، و�

 ).العقل وا�داية(

  ...).نعقل، تعقلون ( و�شتقاته ...)يتدبرون، أنظروا( أفعا�ب ذكرهو، العقل تمجيد -2

 .وا��أو� األ�اب أصحاب ا�كمة و العلماء، و مدح -3

  .ا�هل و�تباع ا�وىمن ا�حذير  -4

  .ذم ا�قليد األع� وا�مود � العادات دون تفك� -5

  .استقباح االستدالل بالظن و�تباع األوهام، وترك ا�جة وال�هان -6

  .�درك العقل مقاصد ال���ع، و�ق�س عليها تعليل األح�م ا��عية؛ -7

  : لموروثاتدور العقل في تمحیص األفكار وا -ج

ن العقل اإل�سان من ا�مي� ب� األف�ر وا�ورثات ا�صحيحة وا�اطلة -1
ّ
 .يم�

بالعقل يدرك اإل�سان ا�قائق العلمية وا��عية ال� تمكنه من معرفة العادات ا�س�ئة  -2

 .ا�توارثة واألف�ر ا�دامة ا�ن��ة

  .�� العقل صاحبه و�منعه من ا�وى والظن وا�رافة -3

  .بالعقل يتحرر اإل�سان من ا�قليد األع� وا�مود � العادات وا�قا�د دون تفك� -4

  : حدود استخدام العقل -د

ا�كون، و ا�لق أ�ار�ستخدم العقل � تدبّر اآليات ا��عية ، وا�كشف عن  :�ستخدم افيم -1

 إلخ... علقة با�حث العل��صيل اإليمان ا�ّراسخ،  و� ا�سائل اّ�جر��ية واّ�ظر�ة ا�تو

 �أ�ر القرآن باستخدام العقل ول�ن � حدود ما خلق �، فال �وز إعما�  :ال �ستخدم افيم -2

ها ا�صوص ا��عية �الفة
ّ
معرفة ك � ا�سائل الغي�ية، وال ا���ح ال اجتهاد مع ا�صألنه  ورد

كتصور ذا اهللا تعا�،  ا�سائل العقدية وال يعمل العقل كذ�ك �...حقيقة ا�ّروح، وعذاب الق�، 

العبادات أن �وض � لعقل � يم�نفإنها �سائل يق� العقل عن إدراكها، كما ال و�يفية صفاته 

  .، ال� �م ي�شف �ا اهللا ا�كمة من ���عها غ� ا�عللة

  :وجوب المحافظة على العقل -ھـ

�عة اإلسال من
ّ

ياتمقاصد ا��
ّ
قد حفظته لال� منها العقل، وا�مس،  مية ا�فاظ � ا��

  :ا���عة من جهت�

  :وذ�ك من خالل و�قيم أر�نه، ،� ما �افظ � العقل اإلسالموجب أ :من جهة ا�وجود -1
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 ةا   آنا و   

  : المعنى اإلجمالي للنصوص )1

�وضوع العقيدة اإلسالمية، وا�وسائل ا�تنوعة ال� �ستخدمها القرآن يدور �ور اآليات حول 

  .أجل ت�ب�تها،  و�ليص ا�اس من ال�فر وا��ك والعقائد ا�اطلة ا�كر�م من

  : اإلیضاح والتحلیل )2

  : لعقیدةمفھوم  ا - أ

  .ا�ّر�ط واإلح�موا�شد،  :من العقد، وهو :لغة -

وا�وم  ،ورسله ،و�تبه ،و�الئ�ته ،اّ�صديق ا�ازم ا�طابق �لواقع باهللا�  :العقيدة اإلسالمية -

 ما ثبت من األ�ور الغي�ية�ه و�هخ والقدر اآلخر،
ّ

  .، و�

  :اإلسالمیة أھّمیة العقیدة -ب

  .قبول األعمال� أساس  -1

قة بالغيب  -2
ّ
  .وحقيقة ا�ياة وا�وت�يب عن أسئلة اإل�سان ا�تعل

  .ا�رافات و تضبط سلوك الفرد و�فظه من اال�رافات -3

  .اة اهللاتدفع صاحبها إ� العمل واالجتهاد �حقيق �رض -4

ة اّ�� واّ�مك� والفالح � ا�ار�ن � -5
ّ
  .ا�سعادة وا�راحة ا�فسية  �قق -6       .ماد

  : كث�ة، نذكر منها وسائلاستخدم القرآن  :سائل القرآن في تثبیت العقیدة اإلسالمیةو -ج

، و�ثه � ا�دبّر ي�به القرآن ا�كر�م اإل�سان إ� ا�كث� من آيات اهللا � ا�كون: إثارة العقل -1

 �ذا ا�كون خالقا، وما��، ومدبرا �شؤونه، ي�ب� اإليمان به وتوحيده
ّ
  .وا�أ�ل فيها، �درك أن

ي�� القرآن ا�كر�م �طفة اإل�سان، من خالل تذك�ه بنعم اهللا عليه، و�يف أنه : إثارة ا�وجدان -2

�تفاعل  ا�كونية� آيات اهللا ومن خالل حثه � ا�دبر ، نه هو ا�نعم صاحب الفضلسبحا

  .األحاس�س مع حقيقة ا�ر�و�ية

�ش� ا�كث� من اآليات القرآنية إ� دالئل قدرة اهللا، و�راه� :ا�ذك� بقدرة اهللا و�راقبته -3

   ،  ...�و�، و�نزا� الغيث، و�فه ا�ر�اح وا�سحاب، و�نباته ا�زرعاعظمته، فتحدثنا عن إحيائه 

 ما يفعل، حيث ال  �� عليه مثقال قد كما �دثنا عن
ّ

رته سبحانه � �راقبة عبده، وعلمه ب�ل

  .وعقابهذرة من حا�، وهذا �ه  �عل العبد �ضع لعظمة اهللا و�� حسابه 

ذكر صفاتهم ا�سنة وعقائدهم ا�ّصافية، وما ينا�ونه من جزاء ب :رسم ا�صور ا�حببة �لمؤمن� -4

  .اس حذوهم و�قتدون بصفاتهم وعقائدهمدنيوي وأخروي، حّ� �ذو ا�ّ 

ا�اطلة،     م صفات ا�كفار وأفعا�م وعقائدهمذكر القرآن ا�كر� :رسم ا�صور ا�نفرة �ل�فر�ن -5

  .ال �ذو ا�ؤمنون حذوهمووما ينا�ونه من جزاء وعقاب؛ ح� ي�جروا عما هم فيه، 

ال� يقع فيها اإل�سان ن�يجة جهله  ناقش القرآن اال�رافات العقدية :مناقشة اال�رافات -6

عية والعقلّية
ّ

ة ا��
ّ
  .با��ل وال�هان ا�جة � أصحابها ، ح� يقيمبمختلف األدل
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  ا ا أ واة أا  

  :التعریف بالصحابیة راویة الحدیث )1

علم ال�ساء وأفقههن، من أ، ا��  ة� أم ا�ؤمن� ��شة بنت أ� ب�ر ر� اهللا عنهما ، زوج

سنة ،  18وعمرها  ، تو� عنها ا�رسول أحاديث 2210ومن ا�ك�ات �رواية ا�ديث ، روت 

  .�، وص� عليها أبو هر�رة  57توفيت سنة 

  :شرح المفردات )2

هم -
ّ
:  ��ئ عليه -.من ب� �زوم ، و� من قبائل قر�ش :  ا�خزومية -.جلب �م ا�ّم :  أهم

                  . أتتوسط : أ�شفع -.ا�رسول  �بوب: ِحب ا�رسول -.رأة فيتقدم �لشفاعة ت�ون � ا�

  .�ع يم� ) أيمن اهللا(، وأصلها من صيغ القسم:  أيم اهللا -.خطبة  أل�: فاختطب -

   :المعنى اإلجمالي للحدیث )3

د العدالة ، و�سي� تطبيق أح�م ا���عة اإلسالمية ا�ديث مدى حرص ا��  ي��

، بما فيهم اب�ته فاطمة ر� اهللا تمع مهما �نت ��نتهم وقرابتهم� �يع أفراد ا�ج القانونية،

رفض ا�شفاعة من أحب ا�اس إ�ه، من أجل ا�فاظ � أ�وال ا�اس، و�قيق مبدأ  حيثعنها، 

  .ا�ساواة ، ال� بغيابها �ل ا�الك كما حدث مع األ�م ا�سابقة

  :التحلیلاإلیضاح و )4

  :جّسد ا�ديث هذا ا�بدأ من خالل :)ا�ساواة(مبدأ العدالة القانونية � اإلسالم  -أ

  . إلغاء ا�سابات والفوارق االجتماعية � تطبيق األح�م ا��عية  -1

  .� تطبيق العدالة ا���ف وا�وضيع، والقر�ب وا�عيدعدم ا�فر�ق ب�   -2

  .بقة ي�من � ا�مي� ب� طبقات ا�جتمع بيان أن سبب هالك األ�م ا�سا -3

  .� تطبيق األح�م وا�دود طبقات ا�اسب�  عدم ا�فر�ق :مع� ا�ساواة -

  

  .العدالة االجتماعيةمبدأ �قيق  -1      : ا�جتمعتماسك آثار ا�ساواة �  -ب

  .من واالستقرارقيق األ�  -2                                                               

  .إعطاء ا�قوق ألصحابها  و إنصاف ا�ظلوم -3                                        

  .تطه� ا�جتمع من اآلفات االجتماعية -4                                        

  .ومشيوع ا�قة ب� ا�ا�م وا�حك -5                                        

  .� ا�وسط �ى ا�ا�م أو القا� إلسقاط حد من حدود اهللا: مع� ا�شفاعة � ا�دود -ج

  .حرام، و�رم أيضا � القا� قبو�ا: ح�م ا�شفاعة � األح�م  -د

   :اآلثار ا��تبة � ا�شفاعة  -ه

   .تفلت ذوي ا�اه  وا�سلطان من استحقاق  العقاب العادل  -1

  .ت ا�اسالقضاء باختالف  طبقا تمايز أح�م -2

  .وضياع حقوق ا�اسشيوع  ا�ر�مة   -3

  .انهيار سلطان  العدل والقانون  ا�ثبت  ��ولة وا�ا�  �لمجتمع  -4

  .االستخفاف ��ع اهللا وعدم تعظيمه  -5

  : واألحكامالفوائد  )5

 الفوائد األحكام

  .�ر�م ا��قة  -1

  .�ر�م ا�شفاعة �  ا�دود -2

  .وجوب إقامة ا�د � ا�سارق -3

  .وجوب تطبيق ا�ساواة � ا�دود -4

  .�اطر تعطيل ا�دود � ا�جتمعبيان  -1

   .ا�عوة إ� أخذ الع�ة من األ�م  ا�سابقة  -2

  �ساوي ا�اس  أمام القضاء  � اإلسالم -3

  حفظ ا�ال من مقاصد ا���عة اإلسالمية -4
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 ا  جموا ا ا و   

  :التعریف بالصحابي راوي الحدیث )1

صفية بنت عبد (  هو أبو عبد اهللا، ا�ز�� بن العوام ابن خو�� ر� اهللا عنه، ابن عمة ا�� 

، ومن الع�ة )من أنصاره وخواص أصحابه( سنة، حواري ا�رسول  16،  أسلم وعمره )ا�طلب

 سيفه � اإلسالم، روى  وة، ا�هاجر�ن �لح�ش وا����ن با�نة، 
ّ

أهل ا�شورى ا�ستة، وأول من سل

  .ه 36سنة  أحاديث قليلة،  تو� 

  :شرح المفردات  )2

        . ي�سول: �سأل ا�اس -.ي�ون � غ� عن غ�ه : �ستغ�  -.�موعة من ا�طب : حزمة  -

  .ردوه و�م يعطوه : منعوه -

  :المعنى اإلجمالي للحدیث )3

  قار أي عملـؤال ا�اس، وعدم احتـ� العمل، وا�عفف عن س� هذا ا�ديث   �ثنا ا�� 

  .من األعمال، مادام ��و�

  :اإلیضاح والتحلیل  )4

  :خالل ا�قاط ا�ا�ة من :العمل حث ا�ديث � -أ

 .ال�غيب � العمل وا�ث عليه بتحمل ا�شقة ا�فسية وا�دنية -

 .ا�عوة إ� تقبل � عمل ��وع -

  .ول وا�نف� منهذم ال�س -

��وع يعود � اإل�سان  ،فكري أو بد� ،� جهد ��ي :واإلنتاج � اإلسالم مفهوم العمل -ب

  .أو غ�ه با�فع والفائدة

    � ا�فس �ن �إلنفاق قد ي�ون واجبا إذا و�كنه األصل � العمل أنه مباح،  :ح�م العمل -ج

  .ب ا�الل ا�كس ة� مقتدر �د فرصاأل�ة ، � حق و 

��ع العمل وا�كسب � �  ا�جاالت  وا�يادين ا��وعة، من �ارة،   :�االت العمل -د

  .و� ما فيه منفعة مباحة  ال �ر فيها � الفرد وا�جتمع...وزراعة، وصناعة، وتعليم، ونظافة، 

  : فضل العمل  وآثاره -ه

  .�فظ العمل كرامة اإل�سان -1

  .ت الفرد و�غطي ت�ا�ف األ�ةيل� العمل حاجا -2

  .العمل عبادة يؤجر عليها صاحبها  -3

  . يوفر العمل ا�دمات وا�نتجات ال� ي�تفع بها ا�اس وا�ولة -4

  : ال�سول وحكمه -و

عند القدرة �   اإلسالم وقد حرمه" طلب ا�صدقة من ا�اس � ا�شوارع والطرقات"ال�سول هو 

  .رواه ا�خاري) �ل ا�صدقة  لغ�  وال �ي �رة  سوي ال : ( قال،  ا�كسب والعمل

   :حدود ال�سول -ز

، و� ا�االت أو عدم وجود فرصة  ا�كسب ا�الل  ن العمل،ال�سول  إال عند العجز ع �وزال 

�ي فقر مدقع أو ذي غرم مقطع أو ذي دم  :إن ا�سألة ال �ل إال �الثة: (� قو� ا�� ال� ب�نها 

 .واه أبو داودر) �وجع

  :ا�طالة وآثارها -ح

  ".إلعراض عن العمل مع القدرة عليها"ا�طالة �  

  : ومن آثارها ا�سلبية

  .تعطيل الطاقات وا�واهب -1                          

  .تعرض صاحبها ��ل واإلهانة -2

  .�عل صاحبها يع�ش �لة � ا�جتمع  -3

  .تفاع بها عدم استغالل خ�ات األرض واالن -4

  .�آلفات االجتماعية ا�ؤديان�شار الفقر  -5
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  :األحكام والفوائد )5

  الفوائد  األح�م

  .��وعية ا�يع -1

  .�ر�م ال�سول -2

  .ا�ث � عدم احتقار العمل مهما �ن -1

  .ا�عوة إ� االنتفاع ��ات األرض واستغال�ا -2

  .� العمل وا�كسب ا��وع  ا�ث -3

                 .فف وا��ه عن سؤال ا�اسا�ع مدح -4

  

 ا  ل وواق ا  

   :الحقوق األساسیة للعمال )1

  .حق العا�ل � تقا� األجر .1

  .حق العا�ل � ا�راحة .2

  .حق العا�ل � ا�صول � �وطه .3

  .حق العا�ل � أداء ما اف�ضه اهللا عليه .4

  .حق العا�ل � ا�حافظة � كرامته .5

  .حق العا�ل � ا�شكوى وا�قا� .6

  .وا�عو�ض حق العا�ل � ا�ضمان .7

  .� أساس ا�كفاءة وا�هارةال� ت�ون   حق العا�ل � ال�قية .8

  .ا�ق � االستمرار � عمله إذا نقصت مقدرته .9

  :واجبات العمال )3

 .و�يفية أدائه  طلوب منها�العا�ل  معرفة .1

 .دون غش أو إهمال أو تقص� أو خيانة بإخالص وأمانة،ا�طلوب منه أداء العمل  .2

 .به ا��فا�شعور با�سؤو�ة �اه العمل  .3

 .ه بأحسن وجهؤداأإتقان العمل و .4

 .عدم استغالل العمل وأدواته � ا�صالح ا�شخصية .5

 :)طبیعة العالقة بین العامل وصاحب العمل(واجبات صاحب العمل نحو العامل  )4

ق به من أجرةأن ي�� �لعا�ل ماهية العمل وما ي. 1
ّ
  .تعل

  .أن يعا�ل العا�ل با�س� وا�عروف. 2

  .أال ي�لفه فوق طاقته. 3

  .دفع األجر � ا�وعد ا�حدد، وعدم ا�ماطلة � ذ�ك. 4

  .أال يبخس العا�ل حقه عن ا�عاقد. 5

  .ا�ر�ة بالعا�ل عند ا�طأ وا�صفح � حالة عدم ا�قص�. 6
  

 

   دةن واا أاف واا    

  :معنى االنحراف والجریمة في اإلسالم )1

  : االنحراف - أ

   .ا�يل :لغة -

  ".� سلوك ي�تب عليه انتهاك �لقيم وا�عاي� ال� ��م س� ا�جتمع": اصطالحا -

  : الجریمة -ب

  .من ا�رم، وهو ا�عدي :لغة -

 "� : اصطالحا -
ّ
 ".أو تعز�ر  أو قصاص �ظورات �عية زجر اهللا عنها �د
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  :أقسام الجریمة من حیث مقدار العقوبة )2

 .عز�را� وجرائمجرائم ا�دود، وجرائم القصاص،  :إ� عقو�تهاتنقسم ا�ر�مة �سب 

  :  أو الدیة القصاصجرائم  - أ

  : وا�ية القصاص تعر�ف -1

  .ا��بع وا�ساواة  :لغة -: القصاص  -

 ما فعل با�جِ� عليه": اصطالحا -                     
َ

   ". أن يفعل با�ا� مثل

ى إ� �� عليه، أو و�ه، أو وارثه �سبب ا�ناية": ةـا�ي -
ّ
  ".ا�ال ا�ؤد

  : م القصاص وا�يةئجرا -2

، عند )جر�مة ا�رح أو قطع األطراف( األعضاء و)   جر�مة القتل( � ا�فسالقصاص ي�ون 

  .و أو�ائه حق العفو بعوض ا�ية، أو بغ� عوضعليه أ ا�ناية العمد، و�لمج�ّ 

  :  الحدودجرائم  -ب

   . ا�نع :لغة -: ا�دود تعر�ف -1

 ".حقا هللا تعا� عقو�ة مقدرة �� �ب": اصطالحا -                               

  : جرائم ا�دود -2

  . قطع ا�دحدها : ا��قة -1

  . ةج� 100ا�رجم �لمحصن، ولغ�ه حده : ا�زنا -2

   .ج�ة 80 حده  :القذف -3

أو قطع األرجل  القتل أو ا�صلب، : حدها: )قطع الطر�قت�و�ن عصابات، ( ا�رابة -4

  .واأليدي من خالف، أو ا�� من األرض

 .ج�ة 40 ، أو80 حده :ا�مر �ب -5

  :  التعزیرجرائم  -ج

          .ا�أديب  :لغة - : ا�عز�ر تعر�ف -1

   ."عقو�ة غ� مقدرة �� �تهد القا� � تقديرها": اصطالحا -                                

�حرش، ا�سب وا�شتم � � ا�رائم عدا جرائم ا�دود والقصاص أو ا�ية، �: جرائم ا�عز�ر -2

و�عاقب عليها ...طفيف � ا�كيل وا��ان، ا�رشوة، ا��قة ال� �م تبلغ ا�صابمن غ� قذف، ا�

  ...ا�و�يخ، ا��، الغرامة ا�ا�ة، ا�سجن، ا�� : دا بـالقا� اجتها

 :والتعزير  الفرق بني احلد -

  التعزیر  الحد

.            عقو�ة مقدرة �� من اهللا تعا� -1

  .عقو�ة ثابتة ال يم�ن تغي�ها -2

.                                       ال تقبل ا�شفاعة  -3

  .�ددها القا�عقو�ة اجتهادية  -1

  .عقو�ة �رنة متغ�ة -2

  .يم�ن ا�شفاعة فيها، أو�فيفها -3

 :الفرق بني احلد والقصاص -

  القصاص  الحد

  .عدم جواز العفو -1

  .ا�دود حق اهللا هو الغالب فيها -2

ا�دود خاصة �رائم ا��قة وا�زنا والقذف  -3

   .و�ب ا�مر وا�رابة وا�ردة

   .عدم جواز ا�شفاعة -4

                   . انتفاء ا�ماثلة ب� ا�ر�مة والعقو�ة-5

  .جواز العفو -1

  .حق العبد هو الغالب � القصاص -2

  .القصاص خاص باالعتداء � ا�روح ا�دن -3

  

  .جواز ا�شفاعة -4

  .ا�ماثلة ب� ا�ر�مة والعقو�ة �قق -5
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  جرائم�ا��دود�

  

  أھم شروط الحد  دلیل الحد  الحد  التعریف  الجریمة
  یمعلّة التحر

  أو الحكمة من تشریع الحد

  )عند�الرسغ�(قطع�اليد��-  "أخذ�مال�خفية�من�حرز "  السرقة

��عا�� ْيِدَ�ُ�َما�: (قال
َ
�أ ُعوا

َ
ط

ْ
اق

َ
�ف

ُ
ة

َ
اِرق �َوالسَّ اِرُق َوالسَّ

�َعِز�ٌز�َحِكيٌم  ُھ
َّ
�َوالل ِھ�ۗ

َّ
�الل َن �ّمِ

ً
اال

َ
�

َ
�ن َسَبا

َ
�ك �ِبَما ) َجَزاًء

  .38املائدة�

  .بالغا�غ���مكرهأن�ي�ون�السارق�عاقال��-

ر�ع�دينار�(بلوغ�ال���ء�املسروق�النصاب��-

  ).ذ���

أن�ي�ون�ال���ء�املسروق�محفوظا�����-

  .حرز 

  .حفظ�املال�-

  .ردع�السارق�ومن�تحدثھ�نفسھ�بالسرقة�-

  . تط����السارق�من�ذنبھ�-

  "وطء�الرجل�امرأة�ال�تحل�لھ"  االزن

  .جلدة�لغ���املحصن�100 -

  .الرجم�للمحصن�-

  )من�لم��سبق�لھ�زواج: صناملح(

ْ�ُ�َما�(: قال��عا�� �َواِحٍد�ّمِ لَّ
ُ
اْجِلُدوا��

َ
اِ�ي�ف �َوالزَّ

ُ
اِنَية الزَّ

ِھ�ِإن�
َّ
�ِ���ِديِن�الل

ٌ
ة

َ
ف

ْ
م�ِ�ِ�َما�َرأ

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
�ت

َ
�َوال َدٍة�ۖ

ْ
�َجل

َ
ة

َ
ِمائ

اَ�ُ�َما�
َ

َ�ْد�َعذ
ْ

َ�ش
ْ
�َول ِخِر�ۖ

ْ
َيْوِم��

ْ
ِھ�َوال

َّ
ِمُنوَن�ِبالل

ْ
ؤ

ُ
نُتْم�ت

ُ
ك

ا
َ
ِمِن�َن ط ؤْ

ُ ْ
َن�امل �ّمِ

ٌ
ة   .2النور ) ِئفَ

  .أن�ي�ون�الزا�ي�عاقال�بالغا�غ���مكره�- 

أر�عة�(ثبوت�الزنا�باالع��اف�أو�الب�نة��-

  ).ش�ود
  .عدم�وجود�ش��ة��سقط�ا��د�-

  .حفظ�أعراض�الناس�-

  .منع�الناس�من�اق��اف�الفاحشة�-

  . تط����الزا�ي�من�ذنبھ�-

  .جلدة�80 -  "ب�الرمي�بالزنا�أو�نفي��س"  القذف

وا�(: قال��عا��
ُ
ت

ْ
�َيأ ْم

َ
�ل مَّ

ُ
ْحَصَناِت�ث

ُ ْ
�امل �َيْرُموَن ِذيَن

َّ
َوال

وا�
ُ
ْقَبل

َ
�ت

َ
�َوال

ً
َدة

ْ
�َجل َماِن�َن

َ
�ث اْجِلُدوُ�ْم

َ
�ف َ�َداَء

ُ
�ش ْرَ�َعِة

َ
ِبأ

اِسُقوَن  فَ
ْ
ِئَك�ُ�ُم�ال

َٰ
ول

ُ
َبًدا�ۚ�َوأ

َ
�أ

ً
َ�اَدة

َ
ُ�ْم�ش

َ
  .4النور�) ل

  .غ���مكره�أن�ي�ون�القاذف�عاقال�بالغا�-

  .أن�ي�ون�املقذوف�عفيفا�-

  .أال�يقدم�القاذف�ب�نة�ع���قولھ�-

  .حفظ�أعراض�الناس�-

  .زجر���لسن�عن�ا��ديث�����راض�-

  .تط����القاذف�من�ذنبھ�-

شرب�

  ا��مر

تناول��ل�ما�أسكر��و�خامر�" 

  "العقل
  .جلدة�80/ جلدة��40 -

�جلد�الن���: (�عدما�جلد�أر�ع�ن�قال�ع����-

�بكر وجلد ،أر�ع�ن و�ل��،ثمان�ن وعمر ،أر�ع�ن أبو

  .رواه�مسلم�)سنة�و�ذا�أحب�إ��

  .أن�ي�ون�الشارب�عاقال�بالغا�غ���مكره�-

  .أال�ي�ون�شارب�ا��مر�مضطرا�-

ارب�ا��مر�عاملا�بحقيقة�ما�أن�ي�ون�ش�-

  .ي�ناولھ

  .حفظ�العقل�-

  .ا��د�من�ا��رائم�امل��تبة�عن�ا��مر�-

  .تط����شارب�ا��مر�من�ذنبھ�-

  "إش�ار�السالح�وقطع�الطر�ق"  ا��رابة

  .القتل�-

  .أو�الصلب�-

�و�رجل��- ��يدي �قطع أو

  .من�خالف

  .أو�النفي�من��رض�-

��عا��   ( :قال
َّ
�ال �َجَزاُء َما َھ�ِإنَّ

َّ
�الل �ُيَحاِرُ�وَن ِذيَن

وا
ُ
ل �ُيَقتَّ ن

َ
�أ َساًدا

َ
�ف ْرِض

َ ْ
�� ��ِ� �َوَ�ْسَعْوَن ُھ

َ
       َوَرُسول

ٍف 
َ

�ِخال ْن �ّمِ ُ�م
ُ
ْرُجل

َ
�َوأ ْيِد�ِ�ْم

َ
�أ َع

َّ
ط قَ

ُ
�ت ْو

َ
�أ ُبوا

َّ
�ُيَصل ْو

َ
      أ

ُ�ْم�
َ
َيا�ۖ�َول

ْ
ن ُ�ْم�ِخْزٌي�ِ���الدُّ

َ
ِلَك�ل

َٰ
ْرِض�ۚ�ذ

َ ْ
ْوا�ِمَن�� ْو�ُينفَ

َ
أ

ِخرَ 
ْ

اٌب�َعِظيٌم�ِ����
َ

  .33املائدة�) ِة�َعذ

  .أن�ي�ون�ا��ا�ي�عاقال�بالغا�غ���مكره�-

  .إش�ار�السالح�من�طرف�املحار��ن�-

  .القبض�ع���املحار��ن�قبل�تو���م�-

  .حفظ��نفس�و�موال�و�عراض�-

  .ا��فاظ�ع����من�-

ردع�املحار��ن�ومن��سول�لھ�نفسھ�قطع��-

  .الطر�ق�وإش�ار�السالح
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  :لعامة من تشریع العقوباتالحكمة ا )3

  .�ساهم � القضاء � ظاهرة اإلجرام -1

   ) .العرض، ا�الالعقل، ا�فس، ا�ين، (�افظ � مقاصد ا���عة  -2

  .ردع ا�جرم� و� من �سول � نفسه ا�عدي � ا�اس -3

  .حفظ األمن واالستقرار � ا�جتمع -4

  .ية حدود اهللا � أرضه�ا -6     .تطه� ا�ا� من ا�نوب -5

 ما �به اهللا و�رضاه من األقوال واألفعال الظاهرة وا�اطنة( :مفھوم العبادة في اإلسالم )4
ّ

�.(  

  :أثر العبادة في مكافحة االنحراف والجریمة )5

  .ا�رائم وتوجهه بما �قق اجتناب ،وك الفردالعبادة امتثال أوا�ر واجتناب نواه تضبط سل -1

  .قر�ة يؤجر عليها صاحبهايعد طاعة وة ا�كف عن ا�ر�م -2

3-  
ُ
 العبادة �

َ
تن� عن الفحشاء  فا�صالة :م سلوك الفرد و�فظه من ا�رائم واال�رافاتو� ق

ئ ا�فس ا�توترة، ا�وضوء ووا�نكر، 
ّ
  ا�ز�ةويطفئ نار الغضب و�هد

ّ
من الفقر ا�ف� �لجرائم  �د

وهو �قق ، جرائم ج�سيةعنها من هوة وما ينجر جنة ووقاية من غلبة ا�ش وا�صومواالعتداءات، 

 عن ا�ظر ا�ف� �لفاحشة،  وغض ا�� .وا�حرمات ا�رائم عنالعبد   ت�فال�  ا�قوى
ّ
يصد

وقراءة ، رهم با�و�ة واإلقالع عن جرائمهما�نحرف� �شناعة أفعا�م و�أ� يذكر وا�� عن ا�نكر

ي عليهم، و�وجوب ا�فاظ � ا�قوق ا�عدس و�ثم تذكر القارئ �رمة ا�االقرآن ا�كر�م 

  .االبتعاد عن ا�رائم، وا�و�ة منهاو

ق � العبودية هللا، فال سلطان �وافع اإلجرامالعبادة تقوي صلة العبد بر -4
ّ
  .� صاحبها ّ�ه و�ق

   :في مكافحة الجریمة هراأثواإلیمان  )6

  ".ما وقر � القلب وصدقه العمل" اإليمان  -

  .في�ك ا�رائم وا�حرماتير� العبد � دوام ا�راقبة وا�شية �ر�ه،  يمان باهللاإل -1

  .ا�ؤمن، لعلمه أن ا�الئ�ة �� أعما� � صحيفته عنديورث ا�ياء اإليمان با�الئ�ة  -2

القارئ �رمة ا�عدي � ا�اس، ووجوب ا�حافظة �  يعّرف )القرآن مثال(اإليمان با�كتب  -3

  .�لتو�ة واإلقالع عن اال�رافاتقهم،  و�دعو حقو

، وا�حرمة �لجرائم واال�رافات �لسلوكا�نظمة �عل ا�ؤمن يقبل ��عتهم اإليمان با�رسل  -4

  .و�قتدي بأعما�م ا�سنة

  .خوفا من ا�سابيدفع ا�ؤمن إ� االبتعاد عن ا�رائم  اإليمان با�وم اآلخر -5

و��بح فيه نوازع  ،ير� � العبد ا�رضا بما قسم اهللا � من رزق اإليمان بالقضاء والقدر -6

  .الطمع وا�شع ا�س�بة �العتداءات وا�رائم

   :سبل محاربة الجریمة في اإلسالم -

  .)العبادة واإليمان( :وقائيةوسائل  -

  .) أو ا�ية القصاص، ا�عز�ر ، ا�دود (  :عقو�ات �عية -        

             ا�ناسبة �ا، فا�وسائل أعم  والعقو�ة��فحة ا�ر�مة  وسائلب�  ا�فر�ق ي�ب�: مالحظة

  :من العقو�ة، وتوضيح ذ�ك � ا�ثال اآل�

 قطع ا�د(حد ا��قة  :عقو�ة ا��قة.( 

 قطع ا�د(اإليمان، العبادة، حد ا��قة  :وسائل ��فحة ا��قة(. 
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 ةا و ا   

  :تعریف الربا )1

  .الفضل وا�ز�ادة وا�مو :لغة -أ

من غ� أن تقابل هذه ا�ز�ادة �ا �ري فيه ا�ر�ا،  ا�ز�ادة � أحد ا�دل� ا�تجا�س� :اصطالحا -ب

 .بعوض

  .�ّرم با�كتاب وا�سنة واإل�اع ا�ر�ا :حكمھ ودلیلھ )2

  .275ا�قرة  L ا�ّرَ�اM  :  9  8  7 : قال تعا�   :من القرآند�له  -

 آ�ل ا�ر�ا و�ُ  لعن رسول اهللا (  :قال جابر :ا�سنة منو -
َ
            : ه و�تبه وشاهديه، وقالوِ�

  .رواه �سلم) هم سواء 

  :الحكمة من تحریمھ )3

 .�سبُب العداوة وا�غضاء ب� أفراد ا�جتمع -1

 .و��نة ا�حتاج� يق� � ا�عاون  -2

 .يؤدي إ� �� الطبقية � ا�جتمع -3

 .واألزمات ا�ا�ة��ة هو سبٌب �حق ال -4

 ).استعمار اقتصادي(هو وسيلة من وسائل االستعمار ا�ديث  -5

   .حرم ا�ر�ا حفاظا � مال ا�سلم ح� ال يؤ� با�اطل -6

  :أنواعھ )4

ِ� عن اآلخر �  ز�ادةِ وهو ا�يع مع : ر�ا الفضل -أ   . متحد ا��سأحِد الِعوَضَ

  .حاال، أو بيع درهم بدرهم� القمح األقل جودةقنطار قمح جيد بقنطار ونصف من  بيع: مثا� -

ِب (: قال : د�له -
َ
ه

�
ُب بِا�

َ
ه

�
ةِ  ،ا�

�
ِفض

ْ
 بِال

ُ
ة

�
ِفض

ْ
ُ�ّ  ،َوال

ْ
ُ�� بِال

ْ
ِع�ِ  ،َِوال

�
ِعُ� بِا�ش

�
َوا��ْمُر بِا��ْمِر  ،َوا�ش

ِح 
ْ
ِمل

ْ
ُح بِا�

ْ
ِمل

ْ
لٍ  ،َوا�

ْ
 بِِمث

ً
ال

ْ
ا  ،دٍ يًَدا �ِيَ  ،َسَواًء �َِسَواءٍ  ،ِمث

َ
تُْم ِإذ

ْ
 ِش�

َ
يْف

َ
ِبيُعوا ك

َ
 ف

ُ
ْصنَاف

َ
ِذهِ األ

َ
ْت ه

َ
ف
َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
إِذ

َ
ف

 يًَدا �ِيَدٍ 
َ
ن

َ
  .رواه �سلم) �

  . ا�أجيلال� يأخذها ا�ائن من ا�دين نظ� ا��وطة  ا�ز�ادةوهو  ):ر�ا ا�اهلية(ر�ا ال�س�ئة  -ب

  .دج � ا�دين 1500دج واش�اط سداد  1000قرض ا�ائن  :مثا� � القرض -

بيع قنطار من القمح ا�يد بقنطار من القمح األقل جودة يُدفع �ؤجال، فا�دة : مثا� � ا�يع -

  .ا�زمنية تؤدي � الغالب إ� تغ� القيمة، فتكون ا�ز�ادة � أحد العوض�

ِس�: (قال أن ا��  ما رواه أسامة بن ز�د  :د�له -
�
َ�ا ِ� ال� َما ا�ر�

�
  .و�سلم رواه ا�خاري) ئَةِ إِ�

  ):األصناف الربویة(األموال التي یجري فیھا الربا  )5

  ....، ا�شع�، ا�لح، )ال�(القمح  :ا�طعومات - ....العمالت  + ا�هب والفضة :ا�قدان -

  : علة التحریم )6

  .ا�منية فيها، � الفضل وال�س�ئةعلة �ر�م ر�ا : ا�هب والفضة واألوراق ا�قدية -أ

  ....):القمح، ا�شع� (ا�طعومات  -ب

 ة
ّ
 .االقتيات واالدخارا�طعومات، �  �ر�ا الفضل  �ر�م عل

 الطعمية �، � ا�طعوماتر�ا ال�س�ئة  علة �ر�م. 

  ):للفھم(معنى االدخار، واالقتیات، والطعمیة  -

وت، وهو : االقتيات
ُ
  .القتصار عليه�يث ال تفسد عند ا ،تقوم ب�ية ا�سم باستعما�ما من الق

  .أعم من القوت، فقد ي�ناو� اإل�سان تقوتا، أو تأدما، أو تفكها، أو تداو�ا: الغذاء

  .و��ساكه الستعما� وقت ا�اجة ا�طعومإعداد : االدخار

 �لطعام ال ا�داوي، سواء �ن قوتا أو: الطعمية
ّ
                 ، مدخراغ� قوت � صفة �� ما أعد

  .أما إن �ن �لتداوي �م �ر فيه ال�س�ئة، غ� مدخر أو
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  :لقواعد العامة الستبعاد المبادالت الربویةا )7

�ساوي   :�ش�ط، )...ذهب بذهب، أو تمر بتمر(�ء ��سه � حال تبادل  :القاعدة األو� -1

  ).ا�أخ�(ا�فاضل و ال�س�ئة  :أي �رم، ال�سليم الفوري و  ا�دل�

، ) ذهب بفضة، أو قمح �شع�(ج�س ا�تبادل� و�ساوي العلة عند اختالف  :القاعدة ا�انية -2

  .ا�فاضل: و�وزا�أجيل، : أي �رمال�سليم الفوري فقط، : �ش�ط

�م  ،)ذهب �شع�، فضة بتمر( � ا��س والعلة معاإذا اختلف ا�تبادالن  :القاعدة ا�ا�ة -3

  .ا�أخ�ا�فاضل و :أي �وز، ال�سليم الفوري و ا�دل� �ساوي�ش�ط 

  : مسائل تطبیقیة )8

؛ ر�ا الفضل، تعت� من حاالكغ من القمح ا�رديء  100كغ من القمح ا�يد بـ  50مبادلة  -1

  .االقتيات واالدخارال� علتها � هذه ا�عا�لة  األصناف ا�ر�و�ة�كون القمح من 

 ر�ا ال�س�ئةن ، تعت� مإ� أجلا�ردئ  ا�مركغ من  50ا�يد بـ   ا�مركغ من  50مبادلة  -2

  .الطعميةال� علتها � هذه ا�عا�لة  األصناف ا�ر�و�ةمن  ا�مر�كون 

الفضل ، من ر�ا إ� أجلا�رديء  ا�شع�كغ من  100ا�يد بـ  ا�شع�كغ من  50مبادلة  -3

 -االقتيات واالدخار(من األصناف ا�ر�و�ة، و�وفر العلت� معا  ا�شع��كون  وال�س�ئة معا،

  . هذه ا�عا�لة�) الطعمية

، ل�س فيها ر�ا، الختالف ا��س�، حاالدج  16000.00من ذهب بـ ) غ5(مبادلة خاتم  -4

  .وعدم اشتمال ا�عا�لة � ا�أجيل

، �كون ر�ا ال�س�ئة، معا�لة �شتمل � إ� أجلكغ من ا�وز  2كغ من ا�طاطا بـ  6مبادلة  -5

  .الطعميةلتها ال� ع األصناف ا�ر�و�ةا�طاطا وا�وز من 

، ال تعت� ر�ا حاال Nokia 1100هاتفا من نوع   15بـ  ifoneمن نوع  واحدمبادلة هاتف  -6

 ا�واتف 
ّ
  .األصناف ا�ر�و�ةمن  ل�ستأو �جال، ألن

) و ا�ينار ا�ورو ( الختالف ا��س�، ل�ست ر�ا؛ حاالدج  16000.00يورو بـ  100مبادلة  -7

  .ا�أجيلوغياب 

ا�امعة ب�  لعلة ا�منيةدج إ� أجل، من ر�ا ال�س�ئة،  16000.00يورو بـ  100مبادلة  -8

  .ووجود ا�أخ�ا��س� ا�ختلف� ا�ر�و��، 

غ  حاال، ل�س ر�ا، �وجود ال�ساوي،  10غ  �سلسلة ذهبية تزن  10مبادلة خاتم ذهب يزن  -9

  .وال�سليم الفوري

  .ل، من ر�ا ال�س�ئة، ألنه �ش�ط ال�سليم الفوري � الطعميةإ� أجكغ �وز  2كغ برتقال بـ 1مبادلة  -10

دج دون اتفاق أو اش�اط � ا�ز�ادة،   ال  1000دج �صديقه ا�ي أقرضه  1500دفع صديق  -11

  .تعد هذه ا�عا�لة من ا�ر�ا، و�نما من حسن األداء والقضاء

  .ح�م ا�بادالت مع ا�عليل -12

  .كغ من ا�مر  إ� أجل 20كغ من القمح بـ  70بيع  -) أ(

  .أورو يدا بيد 150دينار جزائري بـ  19000بيع  -)ب(

  التعلیل  الحكم  المبادلة

الجنسین واتحاد علة المطعومیة، فیحرم حینئذ التأجیل  اختالف  )ال یصح(حرام   )أ(
  المفضي لربا النسیئة

  اختالف الجنسین وتوفر شرط التقابض في الحال  )یصح(جائز   )ب(
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 وا وا ت ال ا  نمق ا   

  

  : تكریم اإلسالم للبشر )1

اح�م اإلسالم ا�ات اإل�سانية و�ّرمها ت�ر�ما �ما بغض اّ�ظر عن ا�ين وا��س وا�لغة 

ف ال�� 70اإل�اء  M   b  a     `  _L :والعرق وا�لون، قال تعا�
ّ ُ
، ومن هذا ا�كر�م أن �

   .�عة نقية تر� حقوقهم و�فظ �صا�هم��

  : حقوق اإلنسانتعریف  )2

  . ضد ا�اطل، ومعناه ا��ء ا�ابت :لغةا�ق  -أ

 . �صلحة �ستحقة �� :اصطالحاا�ق  -ب

 .دونها أن يع�شوا ب�رامة ك�� ا�عاي� األساسية ال� ال يم�ن �لناس�  :حقوق اإل�سان -ت

  :قات العامةمن حقوق اإلنسان في مجال العال )3

ا�ياة، وحّرم القتل واالنتحار، وسائر أش�ل مقصد أوجب اإلسالم ا�فاظ � : حق ا�ياة -1

ي 
ّ
  .، واعت� قتل نفس واحدة كقتل �يع ا�اس، وّ�ع القصاص صونا �لحياة� ا�فسا�عد

  .151األنعام  M   Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇL: قال سبحانه :ا��ل -

اهللا وال حقوق  حدودأباح اإلسالم �إل�سان حّر�ة ا��ف � غ� تعد �  :�ق � ا�ر�ةا -2

 � �ليص ا�اس من االستعباد وا�ّرق � 
ّ

  .ا�كفارات ���عاته ��ز�ة و بعضا�خلوق�، وحث

 !).م� استعبدتم ا�اس وقد و�تهم أمهاتهم أحرارا ؟:(يقول عمر بن ا�طاب   :ا��ل -

 هكفلوقد " توف� ا�ماية �ألفراد � أنفسهم وأعراضهم و�تل�تهم"وهو  :ا�ق � األمن -3

ي �  اّ�اس
ّ
 بأي نوع من أنواع االعتداء �العتقال بدون حق، وا�عذيب، اإلسالم، فحّرم ا�عد

  .يةا�ردعالعقو�ات ��ك و�عت و�قة األ�وال واالعتداء � األعراض، و�و �زاحا،  وال�و�ع 

 ( :   :ا��ل -
ً
  .رواه أبو داود) ال �ل �سلم أن يروع �سلما

  :ونذكر من أهميته � استقرار ا�جتمعاتاية بالغة �ألمن؛ ألهميته ا�ك�ى، وقد أو� اإلسالم عن

 .وا�ال من مقاصد ا���عة ا�عت�ة األمن � ا�ين وا�فس والعقل و العرض -

 .� ا�شعور باألمن وا�قة�ارسة ا�شعائر ب�ل أمان يدفع إ -

 .األمن � العرض �عل ا�جتمع �سوده العفة والطهارة -

 .األمن � ا�ال �شجع االس�ثمار وازدهار االقتصاد -

  : ونذكر من االنع�سات االقتصادية �ألمن

  .واإلبداعتوف� ا�و ا�ناسب �لعمل  -3.                 �شجيع االس�ثمار وازدهار االقتصاد -1

  ت�شيط حر�ة دوران األ�وال -4.            ت�س� حر�ة تنفل األشخاص وا�ضائع -2

، �ثا عن األمن، خر� أرض اهللا، وا�روج من ب� آل �ق �إل�سان ا�نقل :ا�ق � ا�نقل -4

وقد اعت� اإلسالم عدم ا�نقل � حاالت الظلم  …ا��وعة وطلبا �لرزق، والعلم، وا�سياحة

  .تقص�ا وظلما �لنفس م�ن دفعهي ال  ا�ي

  .15 ا�لك M?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4L : قال تعا� :ا��ل-

ة أقّر اإلسالم : ا�ق � حر�ة ا�عتقد -5
ّ
ا�ق ، وما يتفرع عنها من االعتقاداختيار ا�ين وحر�

  .ون� عن اإلكراه � ا�ين، ��طة ا�فاظ � ا�ظام العام �لمجتمع اإلسال�، � �ارسة ا��ائع

  .99يو�س  M F  E  D  C  B  AL :قال تعا� :ا��ل-

 اإلسالم اإل�سان � إعمال العقل وا�فك� � ا�كث� من اآليات، : حر�ة ا�رأي والفكر -6
ّ

�ث

كما ذّم ا�قليد األع� ا�عّطل �لفكر وا�فسد �لّرأي، وحث � ا�شورى وطرح اآلراء ومناقشتها، 

 
ّ

ي � أفرادها�
ّ
  . ذ�ك بضوابط �عية، �فظ األمة من ا�ساس بمقدساتها، و ا�عد

 ( :قال تعا� :ا��ل-
َ
ون

ُ
ِقل

ْ
ع

َ
� 

َ
ال

َ
ف
َ
  .50 األنعام M®  ¬L  :وقال سبحانه، �68س ) أ

      �ؤ�د � أهمية العلم ودوره، ألول ا�ي جاءت به رسالة اإلسالم�ر اوهو األ :حق ا�علم -7

  .وا�عوة وا�ناء، ة اإل�سان بر�هعالق �

  .1العلق  M    O  N  M  L  KL  :قال تعا� :ا��ل-
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 و ا  ت اا  

 :اختالف الدین في واقع الناس )1

ل        وا�عا�تجاوز عقدة االختالف، وا�سلم مطالب باالختالف � ا�ين واقع يع�شه ا�اس، 

  :�ألسباب ا�ا�ة ؛�دم االستخالف � األرض �ال إ�ابياتعا، أصحابهمع 

   .اإل�سان �لوق �كّرم بغض ا�ظر عن دينه و�ونه وج�سه/ 1

  .االختالف ا�اصل ب� ا�اس � ا�ين واقع بمش�ئة اهللا تعا� ا�كونية، و�كمة منه سبحانه /2

ار ومعاقبتهم � ضال�م،  /3
ّ
ف ا�سلم بمحاسبة ا�كف

ّ
   . و�نما ذ�ك �ا�ك يوم ا�ين�م يُ�ل

4 / 
َ
ف ا�سلم باإلنصاف مع � ا�اس بما فيهم ا�كفار، كما يطال

ّ
ب بنصحهم و�اد�هم ي�ل

  .بال� � أحسن

 :أسس عالقة المسلمین بغیرھم )2

�فتح �ال ا�واصل يم�ن من تبليغ رساالت اهللا، و غ�هم�  تعّرف ا�سلم� :ا�عارف -1

M    L: قال تعا�واإلطالع � أخالق اإلسالم من خالل معرفة أهله، ، وا�قارب و االستفادة

O  N  MP  L  13ا�جرات.  

 ،يتعا�ش ا�سلمون مع غ�هم من أصحاب ا�يانات األخرى، و�قبلون بهم :ا�عا�ش -2

    M  J  I  :قال سبحانهقائما � األخالق اإلسالمية ا�سامية،  و�تواصلون معهم  تواصال إ�ابيا، 

Y  X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  KZ         ^  ]  \  [L  8ا�متحنة.   

، فيما فيه ا�� وا�فع وا�صالح، وقد �ن هذا اآلخر�نا�عاون مع  �يباح �لمسلم: ا�عاون -3

تنص � �ساعدة ا�ضعفاء  -معاهدة-قبل ا�بوة ِحلفا  ، فقد ح� هدي ا�� 

  .رواه ا�يه�) �و أد� به � اإلسالم ألجبت: (تاج�، ون�ة ا�ظلوم�، وقال وا�ح

مع انقطاع ا�رابطة ا�ي�ية مع اآلخر بال�فر، تب� هناك روابط أخرى : ا�روابط االجتماعية -4

  :�مع ا�سلم� مع غ�هم، وتتمثل �

، )��م آلدم وآدم من تراب: ( إخوة ألب واحد، قال هما�اس � اختالف: رابطة اإل�سانيةا�-أ

و� ذ�ك أمارة � وحدة ا��س ال��ي     M F  EL : و كث�ا ما خاطب اهللا تعا� ا�ميع بقو�

 .ورابطته اإل�سانية

و� أشد قوة من األو�، حيث تضاف إ�ها �موعة من األوصاف ا�ش��ة، : رابطة القوميةا�-ب

والعادات، ��ك جعل اهللا ا�رسل من أقوامهم، لقوة ا�رابطة ف�شارك ا�رء قومه ا�لغة وا�صالح 

  .ب�نهم

�شعر اإل�سان فطر�ا با�ذاب �و مقر سكناه و�سقط رأسه، و�و من �شار�ه : رابطة اإلقامة -ج

 .هذه القواسم ا�ش��ة

و� كذ�ك أقوى من ا�روابط ا�سابقة، حيث يلتحم ا�رء مع وا�يه وزوجه : رابطة العائلةا� -د

      من أثر � حياة اإل�سان، �ا وأبنائه وأقر�ائه، وقد خص اإلسالم هذه ا�رابطة بأح�م كث�ة، �ا 

 .وما ي�تب عنها من حقوق وواجبات

 :حقوق غیر المسلمین في بلد اإلسالم )3

يَلزم ا�ولة اإلسالمية �مل �سؤو�اتها ا�اه ر�ياها غ� ا�سلم�، و�اية  :حق ا�ماية -1

 را�ة ا�نة: (هم و أ�وا�م وأعراضهم، ومنع ا�عدي عليهم، قال دمائ
ْ
دا �م يَُرح

َ
) من قتل معاه

  .رواه ا�خاري

حيث توفر ا�ولة �م ظروف ا�ياة ا�الئمة عند العجز والفقر، ومن  :حق ا�أم� عند العجز -2

بيت ا�ال وفرض �  فأخذه إ� ،ل ا�اسأرأى عمر بن ا�طاب شيخا يهوديا �سسنة ا�لفاء أن 

  . و�ذ�ك وضع قانون ا�ضمان االجتما� �� ا�واطن� ،وألمثا� معاشا

، فيُمنح �م حق ا�دين، و�ارسة 256ا�قرة  MÔ  Ó    Ò  ÑL  :قال تعا�: حق حر�ة ا�دين -3

  .ودعوة ا�اس إ�هاا�اطلة ا�شعائر، دون ال�و�ج لعقائدهم 

ي�فل اإلسالم لغ� ا�سلم� حق العمل، وا�كسب  :� ا�سياديةوتو� ا�وظائف غ حق العمل -4

  .ا��وع، وتو� ا�ناصب وا�وظائف، باس�ثناء ا�ناصب ا�ساسة �لقضاء واإلمامة
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 :واجبات غیر المسلمین في بلد اإلسالم )4

 و�را�و� ��بة سنو�ة تعطى بدال من ا�ز�ة، وت�ون مقابل توف� ا�ماية،  :أداء ا�ز�ة -1

  .القدرة ا�ا�ة ألهل ا�مةا�ا�م فيها  

  . وهو ��بة أخرى تفرض � �الك األرا� :أداء ا�راج -2

إذ ال �وز �م �الفتها، و� بدورها �فظ حقوقهم : نظم وقوان� ا�ولة اإلسالمية اح�ام -3

  .ا�ي�ية، وحر�اتهم ا��وعة

اس بعقيدتهم و��عتهم، وا�جاهرة ��ب وعدم ا�س: اح�ام شعائر ا�سلم� و�شاعرهم -4

  ...ا�مور، وأ�ل ا���ر

   ..�ناء ا�كنا�سوشعائر ال�فر، � ��جاهرة:عدم �� ديانتهم و�ظهار طقوسهم -5

  . وا�خابر، وا�وسسة، و ا�ساس بأمن ا�سلم� ودو�هم :ترك قتال ا�سلم� -6

  .فساد والفو�ك�� الفاحشة وا�رذيلة وال:  ترك ما فيه منكر -7

  غیرھمب ینأسس عالقة المسلم/ 1
 

  ا�عارف            ا�عاون             ا�عا�ش            ا�روابط االجتماعية

  حقوق غیر المسلمین في بلد اإلسالم/ 2

 

 لعجز             ا�ماية         حر�ة ا�دين    العمل وا�كسب وتو� ا�وظائف غ� ا�سيادية      ا�أم� عند ا

  

  أداء ا�ز�ة وا�راجواجبات غیر المسلمین في بلد اإلسالم                        / 3

  ال�ام نظم وقوان� ا�ولة اإلسالمية                                                                                                       

  اح�ام شعائر ا�سلم�                       

  ترك قتال ا�سلم�                       

  .عدم �� ديانتهم و�ظهار طقوسهم                      

  .ترك مافيه منكر                      

 آنا  وا ا ا� �

  

  : المعنى اإلجمالي للنصوص )1

ا�صحة بقسميها ا�فسية وا�سمية، فقد اعت� القرآن ا�كر�م يدور �ور اآليات حول �وضوع 

  .بهذا ا�انب ا�هم � حياة اإل�سان، وحرص � ا�حافظة عليه من خالل وسائل ومظاهر �تلفة

  : اإلیضاح والتحلیل )2

  الصحة النفسیة : أوال  

         وا�راحة ا�فسية، أن ي�ون  اإل�سان � حالة طبيعية، من الطمأن�نة" :مفھوم الصحة النفسیة -1

   :وت�من أهميتها � كونها. "يعا� من االضطراب والقلق ال

 .ت�فل االستمتاع با�ياة  والع�ش � أمان واستقرار .1

 .ا�ياة �شا�تمنح القدرة � ا�صمود و�واجهة  .2

 .�ساعد � االندماج � ا�جتمع وا�فاعل مع أفراده .3

 .�بداعتم�ن من اإلنتاج والعمل ب�فاءة و .4

   : كیف یحقّق اإلسالم الصّحة النفسیة -2

ا�عاناة ا�وجودية، ال� تؤرق  ت�شأ عناأل�راض ا�فسية أغلب   :الفهم ا�صحيح �لوجود وا�ص� -أ

هذه وا�وت، وا�ص�، وقد أبان  القرآن ا�كر�م واالبتالء، عقول ا�ائر�ن � فهم معا� ا�ياة، 

اس، وأظهر �م ال ا�قائق
ّ
  .و� �قيق العبودية هللا تعا�، �يل األجر � اآلخرةغاية من ا�وجود ، �لن

ا�صالة ا�ص� و، ��كر، وتالوة القرآن وتدبره، وبفعل الطا�توت�ون  :تقو�ة ا�صلة باهللا -ب

تذهب  فقوة ا�صلة باهللا....، وا�خدرات، وا�مور والفواحش، ��زنا ترك ا�حرماتو.... وا�صدقة

ي ا�روح، وت�سبها قوةالقلق واالض
ّ
  .طراب، وتغذ

ا�ح� باألخالق ا�ميدة، وا�صفات ا�رفيعة، ��صدق، وا�ص�، والعفو،  :ال��ية واألخالق -ج

 .�عل ا�ؤمن مطمئنا وسط قومه، �بو�ا عندهم، �رتاحا ب�نهم... واإلحسان
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  الصحة الجسمیة: ثانیا

يها اإل�سان صحيح ا�دن، خا�ا من � ا�الة ال� ي�ون عل :مفھوم الصحة الجسمیة -1

 .األ�راض، متوازنا � سلو�ه وت�فاته

  :العنایة بھامظاھر   -2

ف :اإلعفاء من بعض الفرائض - أ
ّ
ف،  وأسقط اإلسالم خف

ّ
بعض ا���ف �را�ة لقدرة ا��

  : حفاظا � صّحته، ومن أمثلة ذ�كو

م، .1
ّ
ص ا�يم

ّ
  .�رضبدال عن ا�وضوء والغسل، عند العجز وا رخ

ص اإلفطار  .2
ّ
 .�لمسافر وا�ر�ض رخ

  .، تقديما أو تأخ�ا حال ا�سفرو�ع الظهر�ن، والعشاءين، أذن � ق� ا�صالة ا�ر�اعية  .3

وقاية ا�سلم من األ�راض،  و�ظهر ذ�ك من  حرصت تعا�م اإلسالم � :ا�وقاية من األ�راض -ب

  :خالل ال���عات ا�ا�ة

بها من األدران وجعلها �طا �صحة العبادة، ومطهرة �صاح، )لا�وضوء والغس(���ع الطهارة  .1

  .إ�زام بدوام ا�طهر ر�ط الطهارة بالعبادةو� ، ا�سية وا�عنو�ة

              ، �ا � ذ�ك وا�عا�ة ا�زوجية أثناء ا�يض��زنا،  الفواحش�ر�م ���ع ا�زواج و .2

  .من األ�راض واألذى

 .وا�م، �را�يتة و�م ا�� أ�ل�ر�م  .3

 .و� ما من شأنه إحداث ا��ر واألذى�ر�م ا�خدرات وا�مور،  .4

  .ا�ؤدي �لتخمة وا�دانةا�� عن اإل�اف � ا�أ�ل وا��ب،  .5

ارسة ا�ر�اضة و� ،)...العسل، ا�� ( باأل�ل ا�ص�وذ�ك  :تنمية القوة بمفهومها ا�ديث -ج

  .رواه �سلم) إ� اهللا عز وجل من ا�ؤمن ا�ضعيف ا�ؤمن القوي خ� وأحب: (قال  ا��وعة،

، حيث حرص اإلسالم � توجيه تعا�م ت� ا�سلم ا�وقاية: و� :تطبيق أسس ا�ر�ية ا�صحية -د

، )تداووا عباد اهللا: (، فيباح �لمر�ض ا�داوي وا�رقية ا��عية، قال والعالجا�الك وا�رض، 

يعرف با�صحة  وهو ما    با�هام ال� �تاج إ� صحة وقوة  �لقيامو��ون  ، ا�أهيلوثالث األسس 

لة،
�
� ا�درج  با�أهيليلحق كما  صيام، وا�در�ب �ض�ا �لمعر�ة، ��سحور إعدادا �وم ا� ا�ؤه

  .عالج حاالت اإلدمان ا�ستعصية

  

 : ا و  

  :التعریف بالصحابي راوي الحدیث )1

                 بأ� هر�رة،  قدم ا�دينة �م خي�   و�،  كناه ا�رسول عبد ا�ر�ن بن صخر ا� هو

حديثا، تو�  5374، أ�� ا�صحابة رواية �لحديث، روى سلم � يد ا�� أو، �   7  � ا�سنة

  .�با�دنية ا�بو�ة، ودفن با�قيع 57سنة 

  :شرح المفردات )2

  . ا�وقفبعد ا�وت، و�س� ا�صدقة ا�ستمر نفعها : صدقة جار�ة -. توقف : انقطع -

  .معنو�ا مبه سواء �ن ماديا أ ي�تفع� منتوج عل�  :علم ي�تفع به -

  ذكرا أو أن�،   ا�و� ا�صالح :و� صالح  -
ّ
  .فه اإل�سان و�ذكر وا�يه با��ء ر�ة بهم وحبا �م �ل

  :المعنى اإلجمالي للحدیث )3

    ، )صـدقة جار�ـة(مـن وقـف بعـد ا�ـوت، ا�نيـا � ا�ديث حث � ترك األثر ا�صالح ا�افع � 

و�نما يب� سـار�ا  صاحبهاوعلم  نافع، وذر�ة صا�ة، وأجر هذه األعمال ا�الثة ال ينقطع بعد �وت 

  . ، وألن صاحبها هو ا��سبب فيها�ا فيها من ا�فع العام، ا�ائم وا�تواصل ؛�ستمرا

 :اإلیضاح والتحلیل )4

تعت� ا�صدقة ا�ار�ة من أجل الطا�ت ال� يتقرب بها العبد إ� ر�ه،  :فضل ا�صدقة ا�ار�ة -أ

  .�سب األجور ا�كث�ة وا�سنات ال� ال تنقطعا��فل االجتما� وو� باب عظيم من أبواب 
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بالعلم يعرف ا�ق و�عبد اهللا بما �ستحق، وهو �مل صاحبه � حسن  :فضل العلم ا�افع -ب

، كما يعد ��ال مهما � بناء ا�ضارة وا�طور، وخدمة ا�اس � دنياهم األخالق وا�شية من اهللا

  ...واقتصادهم وصحتهم

حسن ال��ية سبب � صالح األوالد وا�جتمع، و� ت�سب  :فضل ال��ية ا�صا�ة �ألوالد -ج

الح ألن ص ؛ا�ستمر اآلباء ا��ف � ا�نيا والعز � اآلخرة، كما ت�ون س�با � األجر وا�واب

  .األبناء � م�ان حسنات اآلباء

  :ا�وقف -د

اعتباره من العبادات ال�  -. / ال�غيب � ا�وقف -:خالل ما ي� من :حث ا�ديث � ا�وقف -1

  .�ع ا�وقف مع أ�ور فاضلة �لعلم ا�افع وصالح األوالد./ ال ينقطع أجرها بعد ا�وت

  :ا�وقف تعر�ف -2

  .ا��س وا�نع  :لغة  -

، )ح�س ا�ال و�ف منافعه � س�يل اهللا:(، أو هو )ح�س األصل و�س�يل ا�مرة(  :طالحااص -

  .، و�عل منافعه وثماره � س�يل اهللاوال يورث وال يوهب ال يباعفاألصل ا�وقوف 

  . .�ستحب :حكمه -3

 خراجها ي�ون ، وقف أرض  ...وقف أرض �ناء �سجد، أو �س�ش�، أو مدرسة،  :أمثلته-4

  . ...، وقف ب� �صالح ا�ارة وا�سافر�ن ...، أو ا�تا�ح طلبة العلم، أو ا�ر��صال

   :ا�وقف آثار -5

  .�لوقف آثار إ�ابية � �ستوى الفرد وا�جتمع واالقتصاد

   :� �ستوى الفرد -أ

ح تز�ية .1
ّ
  .وا�سد والطمع، ا�فس وتطه�ها من ا�خل وا�ش

  .�سان�صيل األجر ا�ي ال ينقطع بموت اإل .2

   :� �ستوى ا�جتمع -ب

  . و�قيق �صا�هم انتفاع ا�اس به .1

  . ان�شار روح ا�عاون وا��فل االجتما� ب� أفراد ا�جتمع .2

  . بناء �تمع متماسك �سوده ا�حبة .3

  ). الفقر، ال�سول، ا�طالة(االجتماعية ا�سلبية الظواهر القضاء �  .4

  .وا�جتمعات جيالب� األ  ا�واصل ا�ضاري�قق نو� من  .5

   ):ا�ردود االقتصادي(� �ستوى االقتصاد  -ج

  .ا�ساهمة � اس�ثمار األ�وال وتنميتها، و��شاء �شار�ع اقتصادية .1

  .�فيف العبء ا�ا� وا�سؤو�ات ا�لقاة � �تق ا�ولة  .2

  .معا�ة �ش�ة الفقر و�قيق تداول األ�وال ب� األغنياء والفقراء .3

  .توف� مناصب ا�شغلوطالة �قليص من ا�ا�ساهمة � ا .4

  :األحكام والفـــوائــد )5

  الفوائد  األح�م

 .��وعية ا�وقف -1

 استحباب ا�صدقة ا�ار�ة -2

  

                 .ا�ث � ترك األثر ا�صالح بعد ا�وت - 1

  .��وعية ا�وقف واستحبابه -2

   .ـ العلم ا�افع يعود � صاحبه با�� بعد وفاته3

  .ا�عوة إ� حسن تر�ية األوالد -4
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 لل ام وق اا  :اثوا ا   

أو :ا  

  : تعریف الھبة )1

  .ا��ع وا�فضل � الغ� و�و بغ� ا�ال :لغة -

  .عقد يفيد نقل ا�لكية بغ� عوض :اصطالحا -

 .�اع��وعة بالقرآن وا�سنة واإل ا�بة :مشروعیة الھبة )2

   :د�لها من القرآن -أ

 .92آل عمران   M 0 / . - , + * ) (' & % $ # " ! L: قال تعا� -

 .02 ا�ائدة MÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿L: وقال سبحانه -

   :د�لها من ا�سنة -ب

َاب�وا(: أنه قال عن ا��  عن أ� هر�رة  -
َ

َهادُوا �
َ
  .رواه ا�خاري )�

َجبُْت ، (: قال وعنه أيضا أن ا��  -
َ َ
َراٍع أل

ُ
ْو ك

َ
 ِذَراٍع أ

َ
ْو دُِ�يُت إِ�

َ
�  

ٌ
َراع

ُ
ْو ك

َ
 أ

ٌ
� ِذَراع ِدَي إِ�َ

ْ
ه

ُ
ْو أ

َ
َو�

ُت 
ْ
ِبل

َ
ق
َ
 .رواه ا�خاري)  ل

  :الحكمة من تشریع الھبة )3

  .تؤلف ب� القلوب وتذهب وغر ا�صدور .1

  .تعمل � تمت� ا�روابط والعالقات .2

  .تطهر ا�فس من ا�شح وا�خل وا�قد وا�سد .3

  .كسب األجر وا�سنات وا�قرب إ� اهللا .4

  :أركان الھبة )4

  .هو ا�ال ا�ت�ع به :ا�وهوب -3                              .دم ا�بةقوهو من ي :ا�واهب -1

  .� ما يقت� اإل�اب والقبول :ا�صيغة  -4                     .هو ا�ستفيد من ا�بة :ا�وهوب � -2

م :اثا  

  : تعریف المیراث )1

  .انتقال ا��ء من قوم إ� آخر�ن :لغة -

  .ن األسباب ا��عيةانتقال ا�لكية من ا�يت إ� ورثته، �سبب م :اصطالحا -

من يرث العلم ا�ي يعرف به  :وهو) علم الفرائض(علم ا�وار�ث  س��والعلم ا�رتبط با��اث  - 

  .ومن اليرث، ومقدار ما �� وارث من ال��ة

  .ا��اث ��وع بالقرآن وا�سنة واإل�اع  :مشروعیتھ )2

   :د�له من القرآن -أ

                  - . /  ! " # $ % & ' ) ( * + ,M: قال تعا� -

4 3 21 0 L  07ال�ساء. 

 .11ال�ساء  M  k j i h gf e d cL: وقال سبحانه -

   :د�له من ا�سنة -ب

وا(: قال رسول اهللا  -
ُ
ِق

ْ
�

َ
رٍ  أ

َ
ك

َ
 رَُجٍل ذ

َ
ْو�

َ
ِأل

َ
َرائُِض ، ف

َ
ف
ْ
ِت ال

َ
ْ�ق

َ
َما أ

َ
ِلَها ، �

ْ
ه

َ
 بِأ

َ
َرائِض

َ
ف
ْ
  .رواه �سلم )ال

َركَ (َ وقال  -
َ
ِتهِ  َمْن ت

َ
ِلَوَرث

َ
 ف

ً
  .رواه ا�خاري) َماال

  : الحكمة من مشروعیتھ )3

  .           ا�وز�ع العادل �ل��ة وعدم احت�رها .1

  .ة والقرابة�قيق ا��فل ب� أفراد األ� .2

  .منع ا�صومة و�قيق صلة األرحام .3

  .ضمان حق ا�رأة � ا��اث و���ع ذ�ك .4

  .�ص� األبناء وا�ورثة من آفة الفقر .5
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   :الحقوق المتعلقة بالتركة )4

  : ومن ا�قوق ا�رتبطة بها ).ما ي��ه ا�يت من أ�وال وحقوق(: ال��ة

  .ا�يت ��ز�ة وا�رهن وفاةا�قوق العي�ية ا�تعلقة بع� ال��ة قبل  .1

  .�ؤن ا�جه� و� ما يلزم ا�يت من وفاته ح� دفنه .2

  .قضاء ديون ا�يت وتقديم دين العباد � دين اهللا تعا� .3

  .تنفيذ وصايا ا�يت � حدود ا�لث إذا �نت لغ� ا�ورثة .4

  .تقسيم با� ال��ة � ا�ورثة .5

  : أسباب اإلرثمن  )5

  .ال�سب جهة األبوة وا�نوة واألخوة والعمومة�شمل رابطة  :ال�سب ا�قي� -أ

  .يتوارث ا�زوجان بقيام عقد ا�زواج ا�صحيح ب�نهما :ا�زواج ا�صحيح -ب

  : شروط المیراث )6

  .حكما ��فقود ا�ي ��م القا� بوفاته مع احتمال حياته حقيقة أو: �وت ا�وّرث -أ

  .أو حياة تقدير�ة ��مل حياة حقيقية و�و بلحظة،: حياة ا�وارث بعد �وت �وّرثه -ب

  . من جهة ال�سب وا�زوجية: العلم با�هة ا�قتضية �إلرث -ت

  : من مونع المیراث )7

  .��وفاة � حادث س� مثال و�م يعلم أيهما مات أوال :ا�شك � أسبقية ا�وفاة -أ

فُِر (: ال توارث ب� ا�سلم� وغ�هم، قال  :اختالف ا�ين -ب
َ

�
ْ
 ال

َ
فَِر َوال

َ
�

ْ
ُمْسِلُم ال

ْ
 ا�

ُ
 يَِرث

َ
ال

ُمْسِلمَ 
ْ
  .رواه ا�خاري )ا�

 : (نع م�اثه لقول ا�� فإذا قتل ا�وارث �وّرثه مُ  :القتل العمد -ت
ُ

 يَِرث
َ

 ال
ُ

اتِل
َ
  .واه ال�مذير) الق

  

 : الوارثون من الرجال )8

  .األخ ا�شقيق -5. ابن االبن و�ن نزل  -4. االبن -3. من قبل األب و�ن عالا�د  -2. األب -1

  . العم ا�شقيق -10.  ابن األخ ألب -9.  ابن األخ ا�شقيق -8.  األخ ألم -7.  األخ ألب -6

 .ا�زوج -14.  ألب ابن العم -13.  ابن العم ا�شقيق -12.  العم ألب -11

  :الوارثات من النساء )9

  .بنت االبن -5.  ا�نت -4.  ا�دة من قبل األم -3.  من قبل األب ا�دة -2.  األم -1

 . ا�زوجة -9.  األخت ألم -8.  األخت ألب -7.  األخت ا�شقيقة -6

  : الفرائض وأصحابھا )10

  .��ةقدرا معلوما من ال ا�شارعأصحاب الفرائض هم ا�ين جعل �م  -

 .والفرض هو ا�صيب ا�ي قدره ا�شارع �لوارث -

  مستحقھ  الفرض  مستحقھ  الفرض

  النصف

2

1
  

 .الزوج .1
 .البنت .2
 .بنت االبن .3
 .األخت الشقیقة .4
  .األخت ألب .5

  الثلثان

3

2
  

  .البنتان الصلبیتان فأكثر .1
  .بنتا االبن فأكثر .2
  .األختان الشقیقتان فأكثر .3
  .ن ألب فأكثراألختا .4

  الربع

4

1
  

  .الزوج .1
  .الزوجة .2

  الثلث

3

1
  

  .األم .1
  .اإلخوة ألم .2

  الثمن

8

1
  

  .الزوجة .1

  السدس

6

1
  

  .األب .1
  .األم .2
  .ألب الجد .3
  .الجدة ألم أو ألب .4
  .األخت ألب .5
 .األخ أو األخت ألم .6
  .بنت االبن .7



 ا دة ا ي دروسما ا  ا  / راا 2019 -2018ا ذاد اإ : وا    /19 ص . 

 

ف فرض ا�وارث باختالف ا�االت و�قق ا��وط، وتوضيح اختالف الفروض �تل: �الحظة -

  :فيما يتعلق با�زوج وا�زوجة � ا�دول ا�ا�

  الشروط  الفرض  الوارث

  الزوج
2

1
  .إذا لم یكن لزوجتھ فرع وارث  

4

1
  .إذا كان لزوجتھ فرع وارث  

  الزوجة
4

1
  .إذا لم یكن لزوجھا فرع وارث  

8

1
  .إذا كان لزوجھا فرع وارث  

  : المرأةمیراث الرد على شبھة   )11

ا��اث وّ�ع ذ�ك � نصوص ا�و�، � ح� قد حرمت منه عند ا�رأة حقها � اإلسالم أعطى  -

  .قبائلبعض األ�م وال

�لمرأة نصف ما �لرجل                ) فقط 4(و� بعض ا�االت � أساس العدل، يقوم ا��اث � اإلسالم  -

 �كون ا�سؤو�ات ا�ا�ة ا�لقاة � ا�رجل أ�� من ا�رأة، ف� غ� ��فة با�فقة وال بدفع ا�هر

  ...و�و �نت غنية

وحاالت ، � من ا�رجلال ترث ا�رأة نصف ما �لرجل دائما، و�نما هناك حاالت ترث فيها ا�رأة أ� -

  .وحاالت ترث ا�رأة وال يرث ا�رجل، ث�ساوي ا�رجل � ا��ا

  

  

  

  

  وت اوا ا   

  .�ش�ك ا�رساالت ا�سماو�ة � ا�صدر والغاية : وحدة الرساالت السماویة )1

  .سماو�ةت ��ك سمي  ؛�سماو�ة �ها � ا�صدر ا�ر�ا�تتحد ا�رساالت ا :وحدة ا�صدر -أ

  :جاءت ا�رساالت �حقق �يات �ش��ة، مثل  :وحدة الغاية -ب

  .ا�عوة إ� توحيد اهللا و�فراده بالعبادة .1

  .ا�جتمع � القيم ا�راشدةة توجيه االستخالف � األرض و�قام .2

  .ا�نحرف وتصحيح العقائد ا�اطلة تقو�م الفكر .3

   .تأ�يد أخوة األن�ياء وتصديق بعضهم �عض .4

  .من عقاب اهللا ، وت�ش�هم بما أعده �لطائع� منهم من جنات ا�عيم  �اساإنذار  .5

  : الرساالت السماویة )2

أو :ا 

 : تعريف اإلسالم -1

     .االنقياد  واالس�سالم وا�ضوع:  لغة  -أ

   :اصطالحا -ب

    .يع ا�رسل�االس�سالم وا�ضوع هللا � � أوا�ره ونواهيه، وهو بهذا ا�ع� دعوة �: العاما�ع� 

 .إ� ا�اس �فة به ا�� �مد  بعث ا�ين ا�ي اسم : ا�ع� ا�اص

اإليمان باهللا، و�الئ�ته، و�تبه، ورسله، وا�وم اآلخر : و� :)أركان اإليامن(عقائد اإلسالم  -2

  .والقضاء خ�ه و�ه

، بواسطة � ن�يه �مد  �م اهللا ا��ل: (بأنه، و�عرف ا�كر�م القرآن هو :كتاب اإلسالم -3

وقد حفظه اهللا من ا�حر�ف  .)تعبد بتالوته وا�نقول با�واترا� ،ا�عجز ،با�لفظ العر� ،ج��ل

  .دون غ�ه من ا�كتب ا�سماو�ة
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م :اما 

  :تعريفها -1

راة ، متممة �ا جاء � ا�و�كملة �رسالة �و�  ،ع��  أنزلت � سيدنا� ا�رسالة ال� 

   .وجهة إ� ب� إ�ائيلمن تعا�م، وا�

  : إ� و�رجع سبب �سميتها با��انية

  و� قر�ة ا�سيد ا�سيح نا�ة  -

   .52: آل عمران : M  Ç  Æ  Å  ÄLقول ع�� أو  -

  .ن�وا ا�سيحأتباعها  ا�ين  إ� أو -

  .�سيح �لناس، غفران ا�نوب، ا�طيئة والفداء، �اسبة اا�ثليث   :)بعد التحريف: (عقائدها -2

  .)روح اهللا( وروح القدس ،)ع��( اهللا األب، �سوع االبن: ثالثة عندهم  اإل�:  ا�ثليث -1

جـل أضـ� بابنـه مـن  يعتقدون أن ال��ـ�ة متل�سـة �طيئـة آدم، واهللا : ا�طيئة والفداء -2

  .ا�اس ألنه �بهم�ليص 

وسيكون  ،ن �اسب ا�اس يوم القيامةيعتقدون أن ا�سيح هو م: �اسبة ا�سيح �لناس -3

  .استعدادا ��ك ، يم� ا�رب  كر�، جا�سا �

و� . ا�نوب عند االع�اف أمامه،يعتقدون أن �لقس�س القدرة � مغفرة : غفران ا�نوب -4

 .عقيدة ينكرها ال�و�ستانت

  .و�تكون من العهد القديم والعهد ا�ديد: ا�كتاب ا�قدس :اـبهـتـك -3

  .، و�لحقات أخرىا�وراةو�توي �  :عهد القديمال -1

، و��يل �وقا، و��يل �رقص، و��يل م�إ�يل : ا�تمثل � اإل�يل�  �توي: العهد ا�ديد-2

  .كرسائل بو�سو� أسفار أخرى، ، يوحنا

 : األساسية فرقها -4

ال� �كمها  ،األم � روما إ� ا�كن�سة ي�ت� أتباعها، )ا�ذهب العال�(وتع�  :ا��ثو�ك -1

  .ا�ابا: ا�� األعظم، ا�س�

ا�كن�سة ا��قّية ال� انفصلت إ�  أصحابهاي�ت� ، )مذهب ا�ق(حيث تع�  :ودو�سثألرا -2

  .ا � القسطنطي�ية ثّم اإلسكندر�ةها�كن�سة األم � روما، وا�ذت مقر نع

لنت االنفصال عن ا�كن�سة األم، طا�ت و� فرقة أع، )ا�حتجون(معناها : ل�و�ستانتا -3

  .باإلصالح ووضع نظام خاص بها �الف كث�ا عقائد ا��ثو�ك

 :دا 

 .، وا�تمثلة � ا�وراةإ� ب� إ�ائيل � ا�رسالة ال� بُعث بها ن� اهللا �و�  :تعريفها. 1

  .)يعقوب (اء ن� اهللا إ�ائيل أ�� أبن يهوذا -       :و�رجع سبب �سمية أتباعها يهودا إ�

  .أي ت�نا ورجعنا: هدنا إ�كإنا : قو�م أو -

            .عند قراءة ا�وراة أي يتحر�ون يتهّودونأو ألنهم  -

 .اأي ما�وا عنه: �و�  ��عةعن  هادواأو ألنهم  -

 )بعد التحريف: (عقائدها -2

  .بصفات ال��ووصفوه ، )يهوه(إ�ا خاصا بهم سّموه  ألنفسهم ا�هود جعل .1

  .ميلهم وحبهم �لوث�ية .2

 .عبدوا العجل وقدسوا ا�ية .3

 ).وهو ن� من أن�ياء ب� إ�ائيل(عز�ر ابن اهللا : قا�وا .4

 .�ن أبناء اهللا وأحّباؤه: قا�وا .5
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 .عقيدتهم ال تت�م عن ا�وم اآلخر وال ا�عث وال ا�ساب .6

  .هوديةديانتهم خاصة بهم فال ي�سب إ�ها إال من �نت أمه ي .7

  .يعتقدون بتابوت العهد ا�ي �توي � أ�واح ��عتهم وعصا �و� وروح اإل� يهوه .8

 : اـبهـتـك -3

ِسفر ا�كو�ن، ِسفر ا�روج، ِسـفر العـدد، ِسـفر ا��نيـة،  : ا�مسة األسفاروتتمثل �  :ا�وراة -1

  .، و�لحقات أخرىسفر ا�الو��

 :تبها ا�اخامات، و�عظمونه أ�� منها، وهو جزآنوهو تفس�ات و�وحات �لتوراة ك: ا�لمود -2

  .اإلكمال: ومعناه ،)�ارا(ا��ح و�س�، وومعناه ا�عرفة أو ا���عة ا�كررة :)ا�شنا(ا�� و�س�

 : األساسية فرقها -4

زعموا أن اهللا �ن �اطب �يعهم أي ا��شددون ، �سمون باألحبار أو ا�ر�ان�� ،  :الفر�سيون  -1

   . �سألة با�صوت� � 

�ساب وا�نة وا�ار و� �سمية من األضداد ؛ ألنهم �شهورون بإن�ار ا�عث وا :ا�صدقيون  -2

   ...ا�لمود و

فكرهم قر�ب من الفر�س��، اتصفوا بعدم ال�سامح والعدوانية ، أطلق عليهم اسم : ا�تعصبون  -3

    .ا�سفاك� 

عملهم � ال�سخ وا�كتابة ، فا�ذوا ا�وعظ وظيفة  عرفوا ا���عة من خالل :ا�كتبة أو ال�ساخ -4

    .�م ، �سمون با�كماء

قرنا، ومع�  20هم قلة من ا�هود ظهروا بعد �و� عليه ا�سالم بنحو  :القراؤون) العنانية( -5

  .القراؤون ا�تمسكون با�كتاب وحده

طور � مقرا �ا، و�عتقد قمة جبل ال ، تتخذ هذه الفرقة)�افظ(تع� �مة سا�ري : ا�سا�ر�ون  -6

  . ا�ائيل أفرادها أنهم ا�ساللة ا�قيقية �شعب ب�

 :تحریف الرساالت السماویة السابقة )3

وهذا ما جعل  ، �ألهواء وا�صالحعلت هذه ا�كتب �وافقة جُ وا�وراة واإل�يل،  طالت يد ا�حر�ف

ة ا�وحيـد،  ومـن أدلـة ، وتمـيالن عـن عقيـدا��انية وا�هودية تنحرفان عن الطر�ق ا�صحيح

  :  ا�حر�ف

 .االختالف ا�كب� ا�وجود ب� �سخ كتبها، وح� ب� أسفار ال�سخة ا�واحدة  .1

 .ضياع أصول هذه ا�كتب .2

 .إساءتها هللا تعا� وأن�يائه  .3

  .عقيدة اإلسالملقرآن و��الفتها  .4

   :عالقة اإلسالم بالرساالت السماویة السابقة )4

ما طرأ عليها من ا�بديل  وتصحيحب� من صحيحها غ� ا�حّرف،  �ا )تصديق(تأ�يد   � عالقة

�كون اإلسالم  وهيمنة اإلسالم رسالة تمت بها رسائل اهللا لعباده ، باعتبار ،وت�ا�لوا�حر�ف، 

ا�كث�  ، حيث جدد اإلسالمو�ديد،  ، وحاكمة عليهارسالة ��ية ناسخة �ا قبلها من ا�رساالت

 .�ائع ا�سابقةأبطل ورفع ا�اإلسالم  ألن و�سخمن ا��ائع،  
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 ا در ا    

  :يمصادر التشریع اإلسالم مفھوم )1

ا اهللا أدلة � األح�م ا��عية، ��كتاب وا�سنة، واإل�اع، والقياس، � األصول ال� جعله

  .وا�صالح ا�رسلة

  :مصادر التشریع من )2

 ع :أوا  

 :مجاعتعريف اإل -1

  .  � ا��ء .العزم وا�صميم -1  :� معنيان: لغة -أ

  .� ا��ء االتفاق -2                              

� ع� من العصور   وفاة ا�رسولبعد ا�سلم� هو اتفاق �يع ا�جتهدين من  :اصطالحا -ب

  .�� عم�� ح�م 

 : )للفهم( رشح التعريف -

  .االش�اك � االعتقاد، أو القول، أو الفعليراد به  :االتفاق -

  .� ا�جتهدين دون �الفة :�يع -

ا�ين بلغوا درجة االجتهاد � ا���عة، و�ء بهذا ا�وصف إلخراج من �م ي�ن  :ا�جتهدين -

  .�تهدا من العلماء � ا���عة

  .لماء ا�صارى وأحبار ا�هودقيد �رج به أهل االجتهاد من غ� ا�سلم�، كع :ا�سلم�من  -

ه � حياته يرجع إ�ه � معرفة األح�م : بعد وفاة ا�رسول  -
ّ
  .، والع�ة حي�ئذ با�و�ألن

  .� زمان �دد، كع� ا�صحابة، أو ع� أئمة ا�ذاهب، أو الع� ا�ا� :ع� من العصور -

  .و�ة، و أح�م العادات وغ�هاا��عية، �ألح�م ا�لغغ� األح�م  إلخراج :ح�م �� عم� -

 :حجية اإلمجاع -2

<   ?  @  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  :قو� تعا� :من القرآن -أ

O  N  MP      R   QL 115: ال�ساء.  

و�تباع غ� س�يل ا�ؤمن� � ا�وعيد والعقاب،  �ع اهللا ب� �شاقة ا�رسول : وجه ا�اللة -

  .ما اتفقوا عليه، ف�ن ما اتفقوا عليه واجب اإلتباع كذ�ك وس�يل ا�ؤمن�

   :من ا�سنة -ب

  .رواه ابن ماجة) ال �تمع أم� � ضاللة(:  قول ا��  -

 يد اهللا مع ا�ماعة( :وقو�  -
ّ
  .رواه ال�سا�) فإن

  .رواه أ�د) من خالف ا�ماعة قيد ش� فقد مات ميتة جاهلية: (وقو� -

  .رواه أ�د) ما رآه ا�سلمون حسنا فهو عند اهللا حسن: (ن �سعود ر� اهللا عنهما رواه اب -

  .أفادت األحاديث عصمة األمة عن ا�طأ وا�ز�ل، واستحالة اجتماعها � غ� ا�ق:وجه ا�اللة -

  :هو � نوع� :أنواع اإلمجاع -3

  .�ش� ��ح رأيهو اتفاق ا�جتهدين �  :إ�اع ��ح -أ

، فيعلم بقية أهل االجتهاد بذ�ك،             ا�جتهدين برأيه بعضهو أن يقول  :سكو�إ�اع  -ب

  .روال يظهر منهم إقرار وال إن�ا

 :أمثلة اإلمجاع -4

   .إ�اع ا�صحابة � تور�ث ا�دة ا�سدس -

  .ن � �صحف واحدإ�اع ا�صحابة � �ع القرآ -

  .إ�اع األمة � �ر�م تمثيل ا��  – 
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م :سا  

   :تعريفه -1

  . ا�قدير وا�ساواة: لغة -أ

  .�ساواة أ�ر أل�ر آخر � ا��م ا�ابت �؛ الش�اكهما � علة ا��م :اصطالحا -ب

  : حجية القياس -2

  : ي� بما�هور العلماء � أن القياس د�ل من أدلة األح�م ا��عية، �ب العمل به، واستد�وا 

  2: ا�� M´  ³  ²L : و� تعا�ق  :من القرآن -أ

  . أ�ر اهللا تعا� باالعتبار، والقياس نوع منه :وجه ا�اللة -

أفأحج  ،إن أ� أدر�ته فر�ضة ا�ج(: فقالت  إ� ا�رسولخثعمية جاءت ا�رأة  :من ا�سنة -ب

: الق. )نعم: (قالت ) أ�ان ينفعه ذ�ك؟ ،أرأيت �و �ن � أبيك دين فقضيته : (فقال �ا )عنه؟

  .رواه ما�ك )ين اهللا أحق بالقضاءفدَ (

 ��وعية قضاء   قياس ا�رسول: وجه ا�اللة-
َ
 ��وعية قضاء �  ا�ي هو ا�ج، ين اهللاد

َ
ين د

  .، د�ل � اعتبار القياسالعباد

  :بلغ عمل ا�صحابة بالقياس �رتبة ا�واتر، ومن أمثلة عملهم بالقياس :من عمل ا�صحابة -ج

  ).اعرف األشباه واألمثال وقس األ�ور برأيك(  :طاب أل� �و� األشعري�اقول عمر بن  -

  .عمل ا�صحابة بالقياس و�لوغ ذ�ك �رتبة ا�واتر د�ل � اعتبار القياس :وجه ا�اللة-

 :أركان القياس -3

  .وهو األ�ر ا�ي ورد ا�ص �كمه ):ا�ق�س عليه(األصل  -1

  .هيرد ا�ص � حكمه و�راد معرفة حكم وهو األ�ر ا�ي �م ):ا�ق�س(الفرع  -2

  .الفرعب و�لحقوهو ا��م ا��� ا�ابت �ألصل  :ا��م -3

  .، وا�ي من أجله �ع ا��م � األصلو� ا�وصف ا�ش�ك ب� األصل والفرع :العلة -4

  استخراج األر�ن من مثال قياس ا�خدرات � ا�مر -

  العلة   الفرع  الحكم  األصل 

  اإلسكار وإذھاب العقل  المخدرات  امحر  الخمر 

  

 : رشوط القياس -4

  .أن ي�ون األصل معلوم ا��م -1

  . أن ي�ون الفرع �هول ا��م، وأن تقوم علة األصل فيه -2

  .أن ي�ون ا��م ا�راد تعديته معقول ا�ع�، ثابتا بالقرآن أو ا�سنة أو اإل�اع -3

 .ر معها ا��م وجودا وعدماأن ت�ون العلة ظاهرة منضبطة، و أن يدو -4

 .عند �ح أر�ن القياس نذكر ا�عر�ف و ا��ط معا: �الحظة

 :أمثلة القياس -5

 .ا�مر الش�اكهما � علة اإلس�ر ا ��ر�م ا�خدرات قياس -

  .قياس �ر�م �ب ا�وا�ين وسبهما � �ر�م قول أف �ما لعلة اإليذاء والعقوق -

  .لعلة ا�منيةو�ر�م ا�ر�ا � وجوب ا�ز�ة ة � ا�هب والفضة قياس األوراق ا�قدي -

 :ا ا:  

   :تعريفها -1

  .غ� ا�حددة معناها ا�طلقة :معناها ا�نفعة، وا�رسلة: ا�صلحة :لغة  -أ

ن ال د�ل م ،بناء � �صلحة ،نص فيها وال إ�اع � اس�نباط ا��م � واقعة ال :اصطالحا -ب

 .ا��ع � اعتبارها أو � إلغائها
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يرى ا�ا�كية أن ا�صلحة ا�رسلة د�ل من أدلة اس�نباط األح�م ا��عية � ا�سائل  :حجيتها -2

 :�ستدل� بما ي� ،ال نص فيها وال إ�اعال� 

  .�ع اهللا األح�م �حقيق �صالح العباد، ودفع ا�ضار عنهم -1

 .لح تتغ� بتجدد ا�زمان والظروفا�وادث تتجدد، وا�صا -2

 .روعيت ا�صلحة بنحو أوسع من القياس � اجتهادات ا�صحابة وا�ابع� وأئمة االجتهاد -3

   :رشوط العمل هبا -3

 .ة�الئمة �قاصد ا���عأن ت�ون . 1

 .أن ت�ون �مة �ميع ا�اس ول�ست خاصة ببعضهم. 2

 . �ست وهميةأي حقيقية ول،أن ت�ون معقولة � ذاتها . 3

 : أمثلة عن املصالح املرسلة -4

  .� عهد أ� ب�ر � �ع القرآن ا�صحابة اتفاق -

  .اتفاق ا�صحابة �  است�ساخ القرآن � عهد عثمان -

  .    اإل�زام بتوثيق عقود ا�زواج –

    .وضع قوان� خاصة با�رور -

  :على مرونة التشریع )مرسلةاإلجماع، القیاس، المصالح ال(المصادر الثالثة داللة  -

 .لمسائل ا�ديدة ال� ل�س فيها نصنصل إ� األح�م ا��عية � بها -

  .استمرار�ة ا���عة وخلودها وصالحيتها �� زمان و��ن هذه ا�صادر تضمن -

  

  

 
  

 ا ا  :ا وأ ا   

أو :ا  

  : تعریف النسب )1

  . والقرابة اال�حاق :لغة -أ

 .صلة اإل�سان بمن ي�ت� إ�هم من اآلباء واألجداد :اصطالحا -ب

  :أسباب النسب )2

قيام ا�رابطة ا�زوجية ب� ا�رجل وا�رأة عند ابتداء ا�مل، ي�سب و�ها إ�ه ب: ا�صحيح ا�زواج  -

مع� متفق عليه، و) ا�و� �لفراش و�لعاهر ا�جر(: قال . مبا�ة، وال �تاج إ� سبب آخر

  .الفراش ا���، أما ا�زا� فل�س � إال ا�يبة والعقو�ة صاحب �لزوج ا�ديث أن ا�و� ي�سب 

  :طرق إثبات النسب  )3

  .��حا بأنه و�هوهو اع�اف ا�رجل ب�نوة و�ه، : با�نوة اإلقرار -1

  .و�شهادة رجل�، أو رجل وا�رأت� � بنوة ا�� ،اإلشهادوتتمثل �  :ا��نة ا��عية -2

كشف آ� �سجل عليه : (و� من وا�وسائل ا�ديثة، وتعّرف بأنها )ADN( :ا�صمة ا�وراثية -3

صورة واقعية حقيقية �لصفات ا�وراثية �إل�سان، وال� تتطابق � نصفها مع األم ا�قيقية و� 

 ).نصفها اآلخر مع األب ا�قي�

  : حقوق الطفل مجھول النسب )4

هل �سب الطفل ألسباب
ُ

دة ��روب وا�كوارث الطبيعية والعالقات ا�حرمة، و� ا�الة  قد �
ّ
متعد

ّمل الطفل خطأ �م يق�فه، وقد كفل اإلسالم 
ً

حقوقا تضمن � �جهول ال�سب، األخ�ة ال �

  :ومن هذه ا�قوقاالندماج � ا�جتمع وا�ياة بصفة طبيعية، 
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  .� شؤونه، وتوف� ا�اجات األساسية �لحياة  يته  وتر��ته و القياموذ�ك بر� :ا�ر�ية وا�كفالة/ 1

  .� سجالت ا�الة ا�دنية و�سجلبمنحه اسما �ستعارا، ولقب أ�ة �ستعارة، : ا�و�ة/ 2

  .فت�بت � األخوة � ا�ين، وا�واالة فيه، ح� ال يع�ش مهمشا منبوذا :األخوة وا�واالة/ 3

  .معته أو يؤذيه نفسياوعدم ا�عرض بما ��ء إ� س: حفظ ا�كرامة/ 4

ل به لمش�ة ا�ادية�ا�ل ا���  :استحباب ا�وصية/ 5
�
، فهو و�ن �م ا�وصية عند ا��اث �لمتكف

  .وصية � حدود ا�لثي�ن من ا�ورثة ا��عي�، إال أنه �وز �لكفيل أن يو� � 

م :ا 

 .ا��عية إ�اق و� الغ� با�فس و�عطاؤه صفة ا�نوة: تعریف التبني )1

  .حّرم اإلسالم ا��ّ� وأبطل �سبة األبناء لغ� آبائهم :حكمھ ودلیلھ )2

M   j  i   h  g :، وقالM Z  Y  X  W L :قال سبحانه :ا��ل من القرآن -

l  km  u  t  s   r  q  p  o  n L  ]5-4:األحزاب[.  

 .رواه ا�خاري) نة عليه حراممن اد� إ� غ� أبيه وهو يعلم فا�: (قال   :ا��ل من ا�سنة -

  :التبني تحریمالحكمة من  )3

  .ا�فاظ � رابطة األ�ة ال� � رابطة ا�رحم وا�م ا�حرم -1

  .إقرار ا�ق والعدل وا�عد عن ا�كذب وال�و�ر واالد�ء -2

  .خاصة � ا��اثاأل�ة،  ضمان حقوق -3

  .حفظ األ�ساب من االختالط والعالقات من االختالل -4

ف  -5
ّ
، أو �ليل ما حرم اهللا كتكش قد ي�ون س�با � �ر�م ما أحل اهللا ��زواج من ابنة ا�ت���

  .وهو ل�س من ا�حارم ، زوجة ا�ت�ّ� و�ناته أمام ا�ت��� 

  

 :ا  

 : تعریفھا )1

  . االل�ام وا�ضم :لغة -أ

 .االل�ام بضم ا��يم وضمان حقوقه :اصطالحا -ب

  .و��وعيتها  دلت ا�صوص ا��عية � استحباب ا�كفالة :یل مشروعیتھاحكمھا ودل )2

  . 37آل عمران M Ê  ÉL :ا�سالم ا�ر�م عليه تعا� � كفالة ز�ر�ا  قو�  :من القرآنف -

ا: ( قول ا�� :من ا�سنةو -
َ
ن
َ
  أ

ُ
فِل

َ
َ�ِيمِ  َو�

ْ
ةِ  ِ�  ا�

�
َن
ْ
ا ا�

َ
ذ

َ
ك

َ
ارَ  ه

َ
ش

َ
ب�ابَةِ  َوأ َطىَوا بِا�س�

ْ
وُس

ْ
جَ  ، � ر�

َ
 َوف

ُهَما
َ
ن
ْ
ًئا بَ�

ْ
�

َ
  .ا�خاريرواه ) ش

  : الحكمة من تشریعھا )3

  .توف� ا�و األ�ي ا�ناسب �لنمو الطبي� وا�سوي �لي�يم -1

  .ر�ية شؤون ا��يم والقيام ب���ته وتعليمه وا�فقة عليه -2

  .�اية ا��يم من االستغالل واآلفات واال�رافات -3

  .عاون وا��فل ب� أفراد ا�جتمع�قيق ا� -4

  .ا�عبد و�سب األجر وا�واب -5

 : حل مشكلة المحرمیة في الكفالة )4

أجن�يا عن ا�كفيل ) ا�كر أو األن�(ل�ست ا�كفالة س�با من أسباب ثبوت ال�سب، فيب� ا�كفول 

عند ا�لوغ، ب�نهما، وما ي�تج عنها من حرج  �ش�ة ا�حرمية، و�م�ن حل )رجال �ن أو ا�رأة(

  .أما  با�رضاع  ا��فل أبا وا��فلة مثال ، حيث يص�با�رضاع

  .�ر�م ا��ّ�، و���ع ا�كفالة :من سبل حمافظة الرشيعة عىل األنساب -
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 آن اا  ا   

  : المعنى اإلجمالي للنصوص )1

                 اإل�سان  اتقعالل شا�لةيدور �ور اآليات حول �وضوع القيم واألخالق، ال� جاءت 

  .ت�تظم ا�ياة و��ون األمن واالستقرار� �ستو�ات �تلفة، ح� 

  : اإلیضاح والتحلیل )2

و�ا أثر إ�ا�  القرآن ا�كر�مئ واألخالق ال� حث عليها � �موعة من ا�باد :مفهوم القيم  -أ

 .� الفرد واأل�ة وا�جتمع وا�سياسة

  .سياسيةو، اجتماعية، فردية، أ��ة :)نواعهاأ( أصناف القيم -ب

 ا�ص�، ا�صدق، العفو، اإلحسان: القيم الفردية: أوال.  

  :، و��ون � �راتب ثالثقول ا�ق ومطابقة ا��م �لواقعوهو  :ا�صدق -1

 العمل إ�هبإخالص : ا�صدق مع اهللا. 

 بقول ا�ّق �م وعدم خداعهم :ا�صدق مع ا�ّاس. 

 وتقص�ها بعيو�هابمصارحتها واالع�اف  :ا�صدق مع ا�ّفس.... 

نصف اإليمان،            وهو ، ح�س ا�فس � فعل �ء أو تر�ه ابتغاء وجه اهللا :يعرف بأنه :ا�ص� -2

   :� أنواع ثالثة و يأ�، ا�واثق� � اهللاصفة ا�ؤمن�  و

 صالة، وا�صيام، وا�صدقا���ص� � : )الطاعة( ص� � ا�أ�ور...  

 كذب ا�ترك ا�دخ� وا�ظر ا�حرم، و��ص� عن : )ا�عصية( وص� عن ا�حظور...  

 ص� � ا�وت، وا�رض، والفقر : )ا�الء( وص� � ا�قدور��...  

، ومغفرة اهللا تعا�، قال ا�رفعةلتمس تو�ه ،  "ا�نب وترك العقابا�جاوز عن "هو  :العفو -3

  .22ا�ور  َّاك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث ُّ  :سبحانه

العبادات ( تقديم ا�� �آلخر�ن، واإلتيان با�طلوب �� � ا�وجه ا�سنوهو  :اإلحسان -4

وأفراد  ��وا�ين، واألزواج، واألبناء، ا�خلوق� وسبحانه، ا�الق  معي�ون  و، )وسائر أعمال ال�

   ...مد يد العونصدقة ا�ار�ة، ا�: ومن صوره .��يوانات وا�باتات با� ا�خلوقاتوح�  ا�جتمع،

  :ثرهاآوأهمية القيم الفردية  -

طمأن�نة ا�فس ونيل الفرج  -3. تمي� ا�صالح ا�� من غ�ه -2. نيل �بة اهللا ورضاه  -1

  . تمت� العالقة ب� األفراد و�� ا�حبة ب�نهم  -5. إ�نة ا�اس وحفظ �صا�هم  -4  .وا�سعة

 عا�ة با�عروف،ا��فل األ�يوا�ر�ة، ا� �ودةا: القيم األ��ة: ثانيا.  

طف ا�حبة وا�رأفة، و و�  :وا�ر�ة ا�ودة -1
ّ
وأفراد األ�ة ، � ا�شاعر ا�افئة ب� ا�زوج�ا�ل

  .�ستقرا وال� تثمر جوا أ��ا ا�واحدة، 

 ، وال� ت�ونوأفراد األ�ة ب� ا�زوج�وا�عا�ة  ا�عا�لة � حسن  :ا�عا�ة با�عروف -2

  .19ال�ساء )خص حص: (قال تعا�، با�س� واالح�ام

أعباء جلب ا�نافع وتقديم ا�دمات، و�مل أفراد األ�ة � تضامن وهو  :ا�ّ�فل األ�ي -3

تر�ية األبناء، ،  خدمة اا�وا�ين: ومن مظاهره� � حسب �وقع وقدرته، ا�ياة ماديا ومعنو�ا، 

  ...� ا��وفاتواالقتصاد  األ�ة، وتوجيههم، اإلنفاق �

   :وآثرهاأهمية القيم األ��ة  -

      .األبناء واألمهات من ال��د وا�ضياع �� -2. رار والطمأن�نة داخل ا�يتاالستق �قق -1

      .�قيق القدوة ا�سنة � ا�يت -4. منافع فردية تعود باإل�اب � الفرد وا�جتمع �قق -  3

  .� ا�و ا�ناسب داخل األ�ة ل��ية األبناء تر�ية مثا�ة توف -5

 ا�عاون، ا��فل االجتما�،ا�سؤو�ة: القيم االجتماعية: ثا�ا.   

ة �ش��ة، و��ون ب� األفراد :ا�عاون -1
ّ
واأل�  ،وهو العمل سو�ا بغية �قيق �يات �م

  .وا�ما�ت، ومن ضوابطه أن ي�ون � الّ� وا�قوى
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فع العامة وا�اصة، بغية �قيق ا�نا، ب� أفراد ا�جتمع تظافر ا�هود"وهو  :ا�ّ�فل االجتما� -2

، واإل�نة ا�دنية، ��صدقة: و�أخذ صورا �تلفة ،"، � ا�ستو�� ا�ادي وا�عنويودفع ا�فاسد

  ...وا�عليم وا�وجيه

       �تمعه، وا�اه ا�متل�ت العامة وا�اّصة، شعور الفرد باّ��يف وسط  ا�سؤو�ة :ا�سؤو�ة -3

  .و� د�ل ا�و� والفهم

  : ثرهاآأهمية القيم االجتماعية و -

 � مظاهر الفقر وا�ؤس وا�ر�مة تق� -2. واالستقرار االجتما� واالقتصادي�قق األخوة  -1

فراد ا�جتمع وا�وقوف مع ا�ضامن ب� أ �قق -4. �جتمعات�صالح األفراد واأل� وا �قق -3

  .ةتمت� العالقات االجتماعيتعمل �  -5.    الفقراء وا�حتاج� 

 العدل، ا�شورى، الطاعة: القيم ا�سياسية: رابعا.  

، و�عطاء ا�قوق ألصحابها مهما �ن ، وهو وضع األ�ور � نصابهالظلمالعدل ضد ا :العدل -1

  .هو ال استقرار إال بتحقق ج�سهم أو دينهم ،

و� ، إ� ا�رأي ا�سديد ا�وافق �لصوابو� عرض اآلراء ومناقشتها بغية ا�وصول  :ا�شورى -2

 .سائل ال� �م يرد فيها ح�م ��أ ال ت�ون إال � ا� ومن أح�مهامن ��ات ا��م ا�راشد، 

تعد � وال  � غ� معصيةوعدم �الفتهم،  سالم � الطاعة ا�واعية �لح�محث اإل :الطاعة -3

  .�ظام واالستقراراالطاعة من حفظ هذه �ا �   حدود اهللا،

  : أهمية القيم ا�سياسية وأثرها  -

باب  �سد -3. استقرار ا�جتمع و�قيق أمنهتعمل �  -2. وشعبها�واصل ب� ا�ا�م  �قق -1

  .واستمرارها ا�ولة استقرار�قق   -5. ا�طرف والغلو �  تق� -4. �ألزماتلول ا� وتوجدالفتنة 

  

  

 ق ـــــــحـــــلـم  

 ا�صدق، ا�ص�، العفو، اإلحسان :القيم الفردية.  

 ا�ودة وا�ر�ة، ا�عا�ة با�عروف، ا��فل األ�ي :القيم األ��ة.  

 ا�عاون، ا��فل اإلجتما�، ا�سؤو�ة :القيم اإلجتماعية.  

 العدل، ا�شورى، الطاعة :القيم ا�سياسية.  

  من األسئلة � ا�فر�ق ب� القيمة وا�صنف وا�وع نماذج

  -  134آل�عمران�  -    َّ ٰذ يي ىي ُّ  :قال��عا��

  .فردية: ا�صنف  -.اإلحسان: القيمة = دلت اآلية � قيمة قرآنية، اذكرها وصنفها  -

  .فردية: ا�وع  - .اإلحسان: القيمة  =دلت اآلية � قيمة قرآنية، اذكرها و�� نوعها  -

  .فردية: ا�صنف . - اإلحسان: ا�وع = دلت اآلية � قيمة قرآنية، ب� نوعها وصنفها  -
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 لت ا ء ءا     

  :التعریف بالصحابي راوي الحدیث )1

هو ا�عمان بن �ش� بن سعد األنصاري ا�زر�، ابن عمـرة و�شـ� ر� اهللا عنهمـا، أول �و�ـود 

ــة  14نصــار بعــد ا�جــرة بـــ �أل                ، شــهرا، ســ�ن ا�شــام وو� إ�ــرة ا�كوفــة � عهــد معاو�

  .ه 64حديثا، تو� �مص سنة 114روى 

  :شرح المفردات  )2

فيكون شاهدا   �� ا�رسول : �شهد - .عقد يفيد نقل ا�لكية بغ� عوض: ، و�هبة: عطية -

  اس�جع :رد –. اأقسطوا وال تظلمو :اعد�وا –. خافوه  وأطيعوه  :اتقوا اهللا -.با� :سائر -.و�وافقا

  :المعنى اإلجمالي للحدیث )3

، ر� اهللا عنهابهبة، فطلبت منه زوجه عمرة بنت رواحة  ابنه ا�عمان    ال�ش� بن سعد خّص 

، و�نما تها��وعي �م ينكر عليه ا�بة �ألوالدبذ�ك،  ،  فلما أخ� ال�شُ� ا�َ�  إشهاد ا�� 

، وأ�ره أن يت� اهللا و�عدل ب� أبنائه، فرجع أن اختص ا�عمان بالعطية دون سائر و�ه عليه أن�ر

 .عن خطئه، واس�جع العطية من و�ه ال�ش� 

  :اإلیضاح والتحلیل  )4

  :ا�ديث � العدل من خالل ما ي� حث: حث الحدیث على العدل بین األوالد - أ

  ).�واواعد(األ�ر ا���ح به  -1

  . اعتبار ا�فر�ق ب� األوالد أ�را منافيا �لتقوى -2

       .عن ا�شهادة � معا�لة ل�س فيها عدل ب� األبناء امتناع ا�� -3

  :وجوب العدل بین األوالد -ب

  .وجوب العدل ب� األبناء � ا�بات )أوالد�ماتقوا اهللا واعد�وا ب� (:  قول ا�� يفيد

  

ان�شار العداوة وا�غضاء ب�  -2/    .�شتت األ�ة وتفّرق أفرادها -1 :نھممخاطر التفری�ق بی� -ج

ــائهم وعــدم بــّرهم -3/ .أفــراد األ�ة              .قطــع األرحــام وعــدم صــلتها -4/  . عقــوق األبنــاء آلب

  .ان�شار اآلفات االجتماعية واالضطرابات ا�فسية -5

وا�الطفة ا�بات، واالهتمام، وحسن ا�عا�لة، العدل �   :من مظاھر العدل بین األوالد -د

  .. .واالستماع

  : الرحمة والرفق باألبناء -ھـ

، إضافة إ� ا�قبيل با�بات والعطاياوا�فضل عليهم ب� األوالد  العدل :مظاهر ا�ر�ة وا�رفقمن 

� وا�رفق، وقد �ن هذا من
ّ
 هج ا�� وا��م ا�سن، وغ� ذ�ك من ا�عا�الت ال� ت�ون با�ل

  .رواه أ�د) إذا أراد اهللا بأهل بيت خ�ا أدخل عليهم ا�رفق: (وهو القائل، وا�وجيه � ال��ية

   :حسن تربیة وتوجیھ األبناء -و

ف اهللا بها اآلباء واألمهات، 
ّ
�م: ( قال ا��تر�ية األبناء �سؤو�ة عظيمة وخط�ة، �

�
 راٍع، �

م ُ�
�
  و�

ٌ
  :� ��� ا�سؤو�ة ، وهذهرواه ا�خاري) هِ َرِ�ي�تِ  عنْ  �سُؤول

�ســتوجب تلقيــنهم اآلداب واألخــالق، وترو�ضــهم � األحــ�م  :�ســؤو�ة روحيــة أخالقيــة -أ

هم با�نان ا�الزم
ّ
 ...ا��عية منذ صغرهم، و�ناء شخصيتهم اإلسالمية وا�وطنية، ومد

 ...ياة من مأ�ل و�ل�س و�س�نوذ�ك با�فقة عليهم، وتوف� متطلبات ا� :�سؤو�ة مادية -ب

  : من خالل ا�قاط ا�ا�ةتظهر ، ال��و�ةوا�ماذج  ا�حطاتبعض و� ا�ديث 

  .�نعكس � طاعتهم آلبائهمو ،، �ا �شعرهم با��نة وا�با�فضل � األبناء با�بات: األو�

  .�ل�عا�رجوع  بيان ا�رجعية ال� يعرف بها ا�صواب وتفك بها ا�الفات، و�: ا�انية

  . العدل ب� األبناء، وهو درس تطبي� عم�، يغرس فيهم قيمة العدل واإلنصاف: ا�ا�ة

ي � حدود اهللا تعا� : ا�رابعة
ّ
  .ا�رجوع إ� ا�ق عند ت�ينه، وعدم ا�عد

  .تصحيح ا�طأ عند وقوعها�سارعة إ� : ا�ا�سة

  .� يقتدون بهحتقديم األب ا�موذج األمثل ألبنائه : ا�سادسة
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  :األحكام والفوائد )5

  الفوائد  األح�م

  .��وعية ا�بة �ألوالد -1

  . وجوب العدل ب� األوالد -2

  .جواز اإلشهاد � ا�بة -3

  .وجوب تقوى اهللا تعا� -4

  .ا�ث � تقوى اهللا -1

  .العدل ب� األوالدا�ث �  -2

  .بيان فضل ا�صحابة ورجوعهم �لصواب -3

  .ا�سؤال �عرفة ح�م اهللا ورسو� ا�ث � -4

  

 

  و   لا داعا     

   :المناسبة والظروف )1

من ذي ا�جة من ا�سنة العا�ة ) 9(� حجته ا�وحيدة، يوم عرفة، � ا�اسع  ا��  ألقاها

MN  M  L  K     O  :، حيث نزل قو� تعا�)عرفة(�لهجرة من فوق جبل ا�ر�ة ) 10(

U  T  S  R  Q  PV  L  من ا�سلم�، ألف  140 �و ، وقد ح� ا�طبة3ا�ائدة

 ُ   .سمع ا�اسور�يعة بن أمية بن خلف �

   :شرح المفردات )2

، شهر�م ا�اسع من ذي ا�جة: يوم�م هذا. ا�وف من اهللا وطاعته وعدم عصيانه: تقوى اهللا

      .باطل :�وضوع .ول�س � قائمة �ف بهال أع: �ت قد� .�كة: ب��م هذا .ذو ا�جة: هذا

 .ر�ا ال�س�ئة: ر�ا ا�اهلية .ا�أر ��ماء ال� أهدرت � ا�اهلية إبطال: دماء ا�اهلية �وضوعة

       .ا�ر�ا ا�نعقد � ا�اهلية يبطل � اإلسالم، ول�س ألهله إال رأس ا�ال: �وضوع ر�ا ا�اهلية

                                                         .� ا�اهلية به العباس عم ا�� ا�ر�ا ا�ي تعا�ل  :ر�ا العباس

 .�وروثات ا�اهلية و�لفاتها :مآثر ا�اهلية. دم ابن ر�يعة ا�ي أهدر � ا�اهلية: دم ابن ر�يعة

تطابق : هي�تهك استدار .إ� شهر آخر حرمة ا�شهرتأخ�  :ال��ء .تانعر�� تانقبيل :هذيل�ث و

�� قبيلة عر�ية،  :رجب �� .ذو القعدة، ذو ا�جة، �رم: ثالثة متوا�ة. ا�زمان مع ما أ�ر اهللا به

 :�واطئوا .نها �نت �صه بمز�د من ا�عظيم، و ال تؤخر حرمتهوأضيف شهر رجب إ�ها أل

لسن :يوط� .غ� شديد: غ� م�ح .�وافقوا
ُ

 و�
ّ
: بلغ ا�شاهد الغائب� .أس�ات :عوان .يأذن

  .�نقل ا�سامع ا�طبة لغ�ه

  :ا�نود اآلتية  خطبة ا�� تضمنت : تحلیل نص الخطبة )3

  .االفتتاح �مد اهللا وا�ناء عليه، وا�وصية بتقوى اهللا ثم اإلشارة إ� قرب أجله -1

ئات ا�مد هللا �مده و�ستعينه و�ستغفره ونتوب إ�ه ونعوذ باهللا من �ور أنفسنا ومن س�

  ....    فإ� لع� ال ألقا�م بعد �� هذا...أوصي�م بتقوى اهللا وأحث�م � طاعته....أعما�ا

  .حرمة ا�ماء واأل�وال واألعراض، حيث شبه حرمتها �رمة ا�زمان وا��ن بيان  -2

أعراض�م حرام علي�م إ� أن تلقوا ر��م كحرمة وإن دماء�م وأ�وال�م : أيها ا�اس 

  ...أال هل بلغت ا�  ، هر�م هذا � ب��م هذا/� شيوم�م هذا 

  .ا�ث � أداء األمانة لعظمتها، و�ر�م و�بطال أفعال و مآثر ا�اهلية ��ر�ا وا�أر -3

� �ء من أ�ر ا�اهلية �ت قد� ، أال و�ن من ائتمنه عليها إ�عنده أمانة فليؤدها  تفمن �ن

ول�ن ل�م رؤوس أ�ـوال�م  و�ن ر�ا ا�اهلية �وضوع،  ...�وضوع، ودماء ا�اهلية �وضوعة

و�ن أول دمائ�م أضع دم ابن ... و�ن أول ر�ا أبدأ به ر�ا ع� العباس... ال تظلمون وال تظلمون 

  ....ر�يعة

  .ا�حذير من كيد ا�شيطان وعداوته، وترصده البن آدم � صغار األ�ور و�بارها -4

و�كنه قد ر� أن يطاع  أن يعبد بأرض�م هذه أبدا،من إن ا�شيطان قد ي�س س، فأيها ا�ا

  .رون أعمال�م فاحذروه � دين�مفيما سوى ذ�ك �ا �ق
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حرمة ا�العب باألشهر ا�رم تقديما وتأخ�ا �حر�م ما أحل اهللا و�ليل ما حّرم، و�عالنه  -5

 تطابق ا�زمن مع ما أ�ر اهللا به.  

�لونه �ما و�ر�ونه �ما  ،يضل به ا�ين �فرواأيها ا�اس إنما ال��ء ز�ادة � ال�فر 

و�ن ا�زمان قد استدار كهي�ته . �وطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا و�ر�وا ما أحل اهللا

  ...يوم خلق اهللا ا�سماوات واألرض

  .، وا�ذك� �قوق ا�زوج�ا�وصية بال�ساء و األ�ر �سن ا�عا�ة -6

 ل�م � �سائ�م حقا،  إن...واستوصوا بال�ساء خ�ا  ...� ال�ساء  اتقوا اهللاأيها ا�اس 

  ... ل�سائ�م علي�م حقا و

  .أيضا ا�ماس ا�داية � القرآن وا�سنة وا�مسك بهما، و�يان أن العصمة من ا�ضالل بهما -7

  ، كتاب اهللا وسنة ن�يه إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أ�را ب�نا،تر�ت في�م  ما 

أخذ ا�ال دون إذن صاحبه، وا�حذير من ال�فر الظلم وذك� باألخوة اإليمانية، و�ر�م ا� -8

  .وا�كف� واالقتتال

ال �ل ف اسمعوا قو� واعقلوه، تعلمن أن � �سلم أخ �لمسلم، وأن ا�سلم� إخوة، أيها اّ�اس

عض�م رقاب بعدي كفارا ي�ب ب نفال ترجع... ال�رئ مال ألخيه إال عن طيب نفس منه 

  .بعض

  .أساس ا�فاضل ب�نهم أن ا�قوى اإلشارة إ� ال�ساوي ب� ا�لق، و�يان -9

و�ن أبا�م واحد، ��م آلدم وآدم من تراب ، أ�رم�م عند اهللا  ،ا�اس، إن ر��م واحدأيها 

  .أال هل بلغت. أتقا�م ، ول�س لعر� � عج� فضل إال با�قوى

  

  

 :ھا الخطبةاألحكام والتوجیھات التي تضمنت )4

  .بيان حرمة ا�ماء واأل�وال واألعراض -1

  . �ر�م ا�ر�ا -2

 .وجوب حفظ األمانة وأدائها -3

 .بيان حرمة ا�زمان وا��ن ا��ين قيلت فيهما ا�طبة -4

 .بيان أن ا�طاب �وجه �� ا�اس -5

 .ا�رسالة بيان تبليغ ا��  -6

 .� تبليغ ا�رسالة إشهاد ا�صحابة  -7

 .سنةوجوب ا�مسك با�كتاب وا� -8

 .ا�حذير من عداوة ا�شيطان و�يده -9

 .إلغاء شعائر ا�اهلية وتقا�دها -10

 .بيان ��نة ا�رأة � اإلسالم، وا�ذك� �قوقها -11

 .شؤون األ�ة، وا�قوق ا�زوجيةبقضايا ا�رأة وعناية اإلسالم  -12

 .��ية رسالة اإلسالم من خالل �اطبة ا�اس �يعا -13

ا�سماء واألرض و (اإلشارة إ� �سألة ا�لق  ا�ث � ا�أ�ل وا�فكر من خالل -14

 ).ا�زمان
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 ةا ت اا    

أو: اا  

  : اتعریفھ )1

  .من ا�ر�ح، وهو ا�ز�ادة وا�ماء: لغة -أ

  :اصطالحا -ب
ُ

  .ي بثمنه ور�ح معلومبيع ما اش�

  :�� �ألدلة ا�ا�ة ةجائز : اودلیلھ احكمھ )2

M    C   B  A: ، وقو�275ا�قرة  M  9  8  7L : تعا�  دخل � عموم قو�ت  :آنمن القر - 

G  F  E  DL 29: ال�ساء  

من ير�� : (أنه �ن �ش�ي الع� فيقول ورد عن عثمان بن عفان  :عمل ا�صحابةمن  -

 ُ� 
ْ
 ق

َ
  .بلا�: عقلها. اإلبل بأ�ا�ا: الع�. س� ا�يه� )ها، من يضع � يدي دينارال

  : الحكمة من تشریعھ )3

  .ا�رج عنهما�ضيق وسد حاجة ا�اس ورفع  -1

  .من أبواب االس�ثمار وا�مو�ل اإلسال� اباب تعد -2

3-  
ُ
 ت

ّ
   .معرفة األثمان ومقادير ا�ر�حمن اك�ساب ا��ة ا�جار�ة، من خالل ا�اهل با�يع  نم�

  : اشروطھ )4

  .أن ي�ون العقد األول صحيحا -1

  .من األول معلوماأن ي�ون ا� -2

  .معرفة مقدار ا�ر�ح -3

  .�توي ا�را�ة � ا�ر�ا ا�حرم، وال ت�ون ذر�عة إ�هأال  -4

  : امثالھ )5

  .دج ر�ح 500 +دج، و��يعها برأس ما�ا ا�علوم  �1000ش�ي أحدهم سلعة بـ  -

م :ا   

  : تعریفھ )1

   .ا�جزئة: لغة -أ

، بثمن �ؤجل، يؤدى مفرقا � أجزاء معلومة، � أوقات عقد � مبيع حاال :اصطالحا -ب

  .معلومة

  .وال�سهيل � ا�اس ة ا�الة � جواز ا�يع ،جائز لعموم األدل : حكمھ ودلیلھ )2

  .،  واآلية �شمل ا�يع نقدا وا�ؤجل275ا�قرة  M  9  8  7L : تعا� عموم قو�   :من القرآن -

  .رواه �سلم )اش�ى من يهودي طعاما إ� أجل( أن ا��  عنهار� اهللا عن ��شة   :ا�سنةمن  -

ا��وعة، وال� � بيع قائم � �اء العبد حر�ته مقابل  ا��تبةيقاس �   :ا�عقولمن  -

  .�سيدهيدفعها أقساط 

  : الحكمة من تشریعھ )3

 ح� العته، ا�رج عنهم، فا�ائع �تاج إ�ه �ضمان �سو�ق سلسد حاجة ا�اس ورفع ا�ضيق و

  .تتكدس �سبب الغالء، وا�ش�ي يتم�ن من ا�سداد ع� أقساط �ر�ة، ومدة زمنية دون عناء

  : شروطھ )4

  .                                            أال ي�ون ذر�عة إ� ا�ر�ا -1

  .أن ي�ون ا�ائع ما�� �لسلعة -2

    .   أن ت�ون ا�سلعة ا�بيعة �سلمة حاال ال �ؤجال -3

  .أن ي�ون األجل وا�من معلوم� -4

  .أن ي�ون ا�من وا�سلعة �ا ال �ري ب�نهما ر�ا ال�س�ئة -5

  . أن ي�ون ا�من دينا ال عينا -6

  . �دة س�ت� معلومة تدفع � أقساط) دج 45000(بـ ) دج 000 30(�اء تلفاز ثمنه حاال : مثالھ )5
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 :فا  

  .ه سميت العبادة ا�افلة �فاا�ز�ادة، ومن: لغة -أ : تعریفھ )1

  . بيع ا�قد ج�سا ��س، أو بغ� ج�س :اصطالحا -ب                    

  .ا�هب، والفضة، واألوراق ا�قدية: وا�قد هو                    

  : حكمھ ودلیلھ )2
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  .رواه �سلم) ك

  : ن تشریعھالحكمة م )3

م، فا�اس � حاجة إ� تملك ا�قود ، وفتح باب ا�عاون ب�نهمن أجل ا��س� � ا�اس�ع 

  .ا�ختلفة لقضاء حوا�هم

  : شروطھ )4

  .�نبا �ر�ا ال�س�ئة )ال�سليم الفوري(ا�قابض قبل االف�اق باألبدان ب� ا�تعاقدين  -1

  .�نبا �ر�ا الفضل )هب، أو فضة بفضةذهب بذ(ا�ماثل وال�ساوي عند ا�اد ا��س  -2

  : حكم األوراق النقدیة المعاصرة )5

أجناس �تلفة، فا�ينار ا�زائري ج�س، واألورو ج�س، العمالت ا�عا�ة، واألوراق ا�قدية  -1

  ...وهكذاوا�والر ج�س، وا�رهم ا�غر� ج�س، 

، فعند ا�اد ا��س  �ش�ط )ةا�هب والفض(�ألوراق ا�قدية ا�عا�ة نفس أح�م ا�قدين  -2

  .�ش�ط ال�سليم الفوري فقطال�ساوي وال�سليم الفوري، وعند اختالف ا��س 

  .� نفس ا�جلس غ ذهب 10غ ذهب �سلسلة تزن 10بيع خاتم يزن  -  :أمثلتھ )6

  .)� نفس ا�جلس(حاال  دج 000 15دوالر بـ  100بيع  -                    

 ا ا  ا   

  : تعریفھا )1

  .االختالط: لغة -أ

  .اتفاق ب� اث�� أو أ�� بقصد القيام ب�شاط اقتصادي مع� ابتغاء ا�ر�ح :اصطالحا -ب

  .بالقرآن وا�سنة واإل�اع و��وعة  ا���ة جائزة :حكمھا ودلیلھا )2

       ين ىن  نن من زن رن مم ُّ : قو� تعا� � م�اث اإلخوة من األم    :القرآنمن   -

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب  ُّ : وقو� ،12ال�ساء  َّ زيري ٰى

 .، وا�لطاء هم ا���ء24ص  َّ جخ

 : قال اهللا عز وجل: (فيما يروي عن ر�ه، قال عن ا��  عن أ� هر�رة  :ا�سنةمن   -
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ْ
  .رواه أبو داود)  بَ�

  .ا�فاصيلأ�ع ا�سلمون � جواز ا���ة � اإلسالم، واختلفوا � بعض    :اإل�اع -

   :الحكمة من تشریعھا )3

  .حاجات ا�اس وتوف� متطلباتهم، ورفع ا�ضيق وا�رج عنهم سد  -1

  .�قيق ا�عاون وا���ل ب� أفراد ا�جتمع -2

  .ة �كسب ا�ال وتنميته ، وتوف� فرص العمل، و��ال مهما يق� � ا�طالةتعد ا���ة وسيل -3

  .�سيد ا�شار�ع ا�ك�ى ال� ي�تفع بها عموم األمة -4

   :أنواع الشركات وأقسامھا -4

  .)أبدان(��ة أعمال   -2.                            ��ة أ�وال -1: أقسام ثالثةا���ة � 

  .و��ة وجوه -3                                      
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  : اال/ 1

  .، و��ة القراضفاوضة��ة ا�وعنان، ��ة ال

 1/ ��ة العِ نان: 

  .أن �ش�ك شخصان � ما�ما، � أن يتجرا به وا�ر�ح ب�نهما :تعریفھا -1

  .� عمومها جائزة عند �يع الفقهاء :حكمھا -2

حيث يتقاسمان العمل ، حانوت بيع ا�واد الغذائية مثال �مبلغ مع�، باش�اك تاجر�ن  :مثالھا -3

 .وجلب ا�سلع و�يعهما، � أن ي�ون اق�سام األر�اح حسب رأس مال � واحد منهما

  : ا�فاوضة ��ة/ 2

  : تعریفھا -1

  .من ا�فو�ض، أي أن يفوض � ��ك اآلخر با��ف:لغة -أ

  .معينة، � أن �ش�� � مال، � عمل ��وط أن يتعاقد اثنان فأ�� :اصطالحا -ب

خاري، وألنها رواه ا�) �وطهم �ا�سلمون : ( لقو� جائزة عند أ�� أهل العلم،  :حكمھا -2

 .29ال�ساء  M G F E D C B AL: عقد � �ارة بال�ا�، واهللا يقول

احبه � حر�ة ا��ف عند اش�اك تاجر�ن � مال �ما، مع تفو�ض � ��ك �ص :مثالھا -3

 .حضوره وغي�ته

  )ار) ااض  /3

  دفع ا�ا�ك ما� لعا�ل، �عمل فيه، وا�ر�ح �ش�ك ب�نهما: تعریفھا -1

 . ��وعة :حكمھا -2

دج �اجر يتاجر فيه، � أن ت�ون  500 000دفع ا�ا�ك مبلغا من ا�ال قدره مثال  :مثالھا -3

  .ر�احمن األ %�50سبة ر�ه 

  )أو ا اان( ال  /2

   .يتعاقد اثنان فأ�� � أن �ش�� � عمل مع� و�ق�سمون ا�ر�حأن  :تعریفھا -1

" # $ % & ' ) ( * + , - M :ة لقو� تعا�جائز :حكمھا -2

 A @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

C B L هو نوع من ��ة األبدانفالغانمون ��ء بقتا�م و .41 األنفال. 

 

  .اش�اك بناءين � بناء سور، � أن ي�ون ا�ر�ح ب�نهما � قدر عمل � منهما :مثالھا -3

  

  : اه/ 3

أن �ش�ك وجيهان عند ا�اس أو أ��، من غ� أن ي�ون �ما رأس مال، � أن : تعریفھا -1

، وما فضل عن ذ�ك من ر�ح ثمنه ألصحابه، و��يعاه ثم يوفون )�ؤجل(�ش��ا ماال بال�س�ئة 

  .ي�ون �شا� ب�نهما

ال �ال أو العمل و�هما معدوم هنا، والشتمباطلة ألن ا���ة إما أن ت�ون � ا :حكمھا -2

  .�فاوضة � ��ك �آلخر ب�سب غ� �دود) الغرر(ا�عا�لة � ا�هالة 

و�عد بيعها، �سدد رأس ما�ا، وما فضل من اش�اك وجيهان � �اء شاحنة إ� أجل،  :مثالھا -3

  .ر�ح يق�سم ب�نهما

  

  

  تم �مد اهللا وتوفيقه 

  


