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          فهذا ملخص للوحدات الّتعليمية ملادة العلوم اإلسالمية انتقيته من بعض 



املراجع و امللخصات اخلاّصة هبذه املادة و أرجوا من اهلل عّزو جّل أن أكون قد وفقت يف 
مجعه ليكون عونا لتالميذ األقسام النّهائية لتحضري هذه املادة الجتياز امتحان البكالوريا إن 

شاء اهلل .
 وأشكر كل من كان سندا يف إخراج هذا امللخص وهم كالّتايل :

األستاذ : مجال مرسيل  صاحب كتاب )العلوم اإلسالمية طبعة 2015( .
األستاذ : نور الّدين بوكامرة صاحب )مذكرة العلوم اإلسالمية طبعة 2015( .

األستاذ : حممد عثامن ضيفي  صاحب )املعني عىل تصور دروس العلوم اإلسالمية طبعة 
. )2013

األستاذ : حممد  هردويل  صاحب )ملخص العلوم اإلسالمية طبعة 2015( .
األستاذة : سالمي  صاحبة )ملخص الّسندات الّسنة الّثالثة رشيعة( .

الذين أستفدت من مراجعهم وملخصاهتم القّيمة .
و يف األخري هذا العمل املتواضع أقّدمه جلميع التالميذ عسى اهلل أن ينفعهم به ، وجيعله سببا 

للسمّو إىل الغرض النّبيل ،واهلدف الّشيف .وأن جيعله لنا صدقة جارية.

                                                                                            وكتبه األستاذ : دامة عمر
                                                                                   ثانوية العقيد حممد شعباين باجمدل

                                                                                    املوسم الّدرايس :2015/2014
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الوحدة األوىل :وسائل القرآن الكريم يف تثبيت العقيدة اإلسالمّية
01- مفهوم العقيدة : )سؤال طرح يف بكالوريا 2013(

لغة: من العقد : و هو الّربط و اإلبرام و اإلحكام والّشدُّ ...
وصفاته،  وأسامئه  وربوبيته  ألوهيته  يف  له  جيب  وما  تعاىل  باهلل  اجلازم  اإليامن  اصطالحا: 

ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه.
02- أمهية العقيدة اإلسالمّية: )سؤال طرح يف بكالوريا 2013(

- حتقيق الّصحة النّفسّية.                          - حترير اإلنسان من العبودية املزعومة .
- ال نجاة للعبد يوم القيامة إال إذا مات عىل العقيدة الّصحيحة .

- بالعقيدة يثبت اإلنسان يف املحن.         - َقُبول األعامل متوقف عىل حتقيق الّتوحيد .
- حتقيق األمن و االستقرار .                   - هنوض األمم مرتبط بالعقيدة .

03- وسائل تثبيت العقيدة: )سؤال طرح يف بكالوريا 2008و2010و2013و2014(
استعمل القرآن الكريم عّدة وسائل لتثبيت العقيدة يف نفوس املؤمنني اهلدف منها الّتأثري عىل 

النّفس اإلنسانية بوسيلة ما ، و من هذه الوسائل نذكر:
 أ- إثارة العقل :يدعو القرآن اىل الّتفكر و إعامل العقل يف اآليات العظيمة املشاهدة يف اآلفاق 

و يف األنفس ...
ب- إثارة الوجدان :وذلك عن طريق إثارة مشاعر اإلنسان وأحاسيسه حتى يستيقظ داخله 

بوبية.. وينفعل وجدانه، ويستفيق حلقيقة الرٍّ
مالحظة :أكثر آيات إثارة الوجدان هي إلثارة العقل و لكن نتعامل معها عن طريق الّتفكر 

و الّتدبر املنطقي .
ج- الّتذكري بقدرة اهلل و مراقبته :الّتذكري الّدائم بعظمة اهلل تعاىل وقدرته التي ال حتّد، وإشعار 
اإلنسان بعلم اهلل الّشامل وأنه رقيب عىل كل صغرية وكبرية، كل هذا يدفع القلب إىل اخلشوع 

واإلنابة هلل وحده.
د- رسم الّصور املحببة للمؤمنني :ذكر القرآن خصال وأخالق املؤمنني يف الّدنيا، وما يناهلم 

من عظيم األجر يف اآلخرة، هذا جيعلنا نحّب أن نعمل بمثل عملهم.
هـ- رسم صور الكافرين املنّفرة : بنّي القرآن الكريم حال الكافرين وسوء فعاهلم، وما يناهلم 
اليكون  كي  مشاهبتهم  عن  البعد  علينا  يستوجب  مما  واآلخرة،  الّدنيا  يف  شديد  عقاب  من 

مصرينا مثل مصريهم.
و- مناقشة اإلنحرافات :التي يقع فيها اإلنسان نتيجة جلهله تارة بالّدليل العقيل وتارة بالّدليل 

الّشعي، وإبطاهلا باحلجج القوّية.
مالحظة :األحكام و الفوائد املستخلصة لكل آية يف اجلزء الّثاين ) جزء الّسندات ( .
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الوحدة الّثانية :موقف القرآن الكريم من العقل
01-تكريم اهلل لإلنسان بالعقل : إّن العقل هو نعمة من نعم اهلل ومكرمة منه لبني آدم متيزهم 

عن سائر احليوان واجلامد، وترجع أمهيته يف القرآن الكريم إىل ما ييل:
-العقل منشأ الفكر ووسيلة النّظر، وبه مّيز اهلل اإلنسان عن سائراملخلوقات.

-العقل مناط التكليف، فلواله مل يكلف اإلنسان بأوامر ونواهي.
-العقل يملك طاقات إدراكية أودعها اهلل فيه ليقوم باالجتهاد .

02- حّث القرآن عىل إستعامل العقل: )سؤال طرح يف بكالوريا 2010( 
-حّث القرآن عىل الّتفكر والّتدبر والنّظر والّتأمل.

-حّث القرآن عىل حترير العقل البشريي من اخلرافة واجلهل.
- ذّم اهلل تعاىل الّتقليد وإتباع اآلباء والّتسليم للخرافات.

- فتح له جماالت االنطالق الواسع يف حدود الواقع يف حياته )االجتهاد(.
- األمر بالّتطهر من درن اجلاهلية .

03-حدود استعامل العقل:
 - رضورة استعامل اإلنسان عقله فيام يساعده عىل فهم الّدين والّتدبر يف اآليات الكونية 

والّشعية، ويف حدود ما خلق له.
وألزمه  الغيبية،  األمور  يف  واخلوض  اهلل  ذات  يف  الّتفكر  العقل  عىل  حظر  اإلسالم  إن   -

. بالّتسليم والّتوقف عند كل ما ورد عن اهلل تعاىل ورسوله
04- وجوب املحافظة عىل العقل: )سؤال طرح يف بكالوريا 2014(

حافظ اإلسالم عىل العقل من جانبني:
أ - من جانب الوجود: 

 - بالّدعوة إىل طلب العلم النّافع. 
 - الّدعوة إىل الّتدبر والّتفكر يف الكون.

 - حتصني العقل باإليامن. 
ب- من جانب العدم: 

- حتريم كّل ما يتلف العقل ويعطل طاقته كاخلمر واملخدرات. 
- النّهي عن الّتقليد األعمى وإتباع اهلوى واخلرافة والغلو. 

- الّتحذير من االنحراف الفكري.
مالحظة :األحكام و الفوائد املستخلصة لكل آية يف اجلزء الّثاين ) جزء الّسندات ( .
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الوحدة الّثالثة :الّصحة النّفسية و الّصحة اجلسمية يف القرآن الكريم 
أوال : الّصحة النّفسية : )سؤال طرح يف بكالوريا 2011و2014(

الّذات، بحيث يامرس اإلنسان حياته  هي حالة طمأنينة واتزان وتوافق مع   : 01-مفهومها 
ممارسة طبيعية خالية من الّشذوذ واالنحراف.

02-كيف حيقّق القرآن الّصحة النّفسية:)سؤال طرح يف بكالوريا 2011و2014( حيققها بالوسائل 
الّتالية : 

اهلل وحده   عبادة  اإلنساين هي  الوجود  الغاية من   : واملصري   للوجود  الّصحيح  بالفهم   - أ 
واملصري هو إما إىل اجلنّة أو النّار .

ب - قوة الّصلة باهلل  : فهي  أمر أسايس يف البناء النّفيس للمسلم حتى تكون حياته خالية من 
القلق واحلزن والغم وتتم تقوية الّصلة باهلل بذكره والّتقرب إليه واجتناب معصيته .   

جـ - بالّتزكية واألخالق : املسلم حيمل نفسه عىل مكارم األخالق ويراقبها وحياسبها وحيسن 
عالقته مع اآلخرين فيكون مرتاح البال مطمئن النّفس  .                                       

ثانيا : الّصحة اجلسمية:
01-مفهومها : هي احلالة التي يكون فيها اإلنسان صحيَح البدن خاٍل من كّل مرض .

02-مظاهر العناية بالّصحة اجلسمية:وتتمثل يف ماييل : )سؤال طرح يف بكالوريا 2011و2013و2014(
أ - اإلعفاء من بعض الفرائض :  حيث رّخص اهلل للمريض واملسافر أن يفطر و ملن يترّضر 

باملاء  أن يتيّمم بدال عن الوضوء.  
ب - الوقاية من األمراض  : عن طريق األمر بالّطهارة )الوضوء و اإلغتسال (وحتريم أكل 
امليتة و اخلمر وما يندرج يف حكمها كاملخدرات وحّرم الّزنا وكل العالقات غري املشوعة.     
الّطيبات و حثه عىل ممارسة  وذلك بأمره األكل من   : القّوة بمفهومها احلديث  جـ - تنمية 

خمتلف أنواع الّرياضة لتقوية اجلسم كالّسباحة و الّرماية و ألعاب القوى .   
د - تطبيق أسس الّرعاية الّصحية : دعا اإلسالم إىل تطبيق أسس الّرعاية الّصحية الّثالث و هي : 
                                      أ - الوقاية : عن طريق تشيع الوضوء والنّظافة بشكل عام و احلث 

عىل الّتوسط و اإلعتدال يف األكل والّشب و العبادة والعمل و حتريم الّزنا وأكل امليتة .
                                      ب - العالج : أَمَر اإلسالم بالّتداوي والعالج عند حدوث املرض.

                                            ج - الّتأهيل: فآيات القرآن الكريم هتدف إىل رفع املشقة عن اإلنسان 
فال يكلف إال من كان أهال لألداء وذلك قصد منع العجزو يكون ذلك بالّتدرج يف عالج 

احلاالت املرضية املصتعصية .
مالحظة :األحكام و الفوائد املستخلصة لكل آية يف اجلزء الّثاين ) جزء الّسندات ( . 
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 الوحدة الّرابعة :القيم يف القرآن الكريم
01-مفهوم القيم : )سؤال طرح يف بكالوريا 2014( هي جمموعة من املبادئ و األخالق 

الفردية و األرسية و اإلجتامعية و السياسية التي حثنا القرآن الكريم عل الّتمسك هبا 
ليكون االنسجام و األمن يف صفوف املجتمع . 

02-القّيم الفردية :
الّصدق: هو: قول احلّق ومطابقة الكالم للواقع، ومن آثاره: انتشار الّثقة بني النّاس،  

وراحة الّضمري وطمأنينة النّفس .
الّصرب: هو:  حتّمل املشّقة وعدم إظهار اجلزع، أمهيته: متاسك املجتمع - حتقيق األهداف و 

القضاء عىل الكثري من اآلفات كاحلسد و اليأس...
اإلحسان: هو:  األسلوب العميل يف تقديم اخلري إىل اآلخرين من موقع احلق الذي 

يمتلكونه، أمهيته: نشالّتعاون والّتآخي بني النّاس_ هو أعىل مراتب الّتعامل مع اهلل 
والّتعامل مع البش.

العفو: هو: الّتجاوز عن الّذنب واخلطأ وترك العقاب عليه«، أمهيته: فيه دفع للمخطئني 
ليصلحوا -فيه بذر اخلري ونش املحّبة .   

03-القّيم األرسية :
وتكون  احلقوق«،  تبادل  عىل  القائمة  الّزوجني  بني  احلسنة  »املعاملة  باملعروف:  املعارشة 

بحسن املعاملة، وببذل اإلحسان، وكف األذى واحتامله أيضا.
الّتكافل األرسّي: هو الّرباط الذي حيفظ األرسة من الّتفكك واالهنيار.

أمهيته: هو الّتكاتف بني أفراد األرسة و تعاوهنم لفعل اخلري ودفع الرّضّ .
وال  األرس  تقوم  ال  أمهيتهام:  الّزوجية،  العالقة  مركز  والّرمحة  املوّدة  تعترب  والّرمحة:  املوّدة 

يستمر بناؤها إالّ باملوّدة والّرمحة واملحّبة والعطف .
04-القّيم االجتامعية :

الّتعاون: هو سمة املجتمع املسلم، وإن جمتمعا يفشوا فيه الّتعاون ال يضيع فيه حّق أحد، وال 
يشتكي فيه خملوق.

البناء  عملية  يف  واملسامهة  املشاركة  يف  ودوره  موقعه  بأمهية  الفرد  شعور  هي  املسؤولية: 
والنّهوض باملجتمع، عن طريق القيام بام جيب عليه من مسؤوليات اجتاه ربه ونفسه، واجتاه 

أرسته وجمتمعه.
أن تقىض  إىل   ، واملساواة   والنرّصة  العون واحلامية  تقديم  تتمثل يف  صفة شاملة  الّتكافل: 

حاّجة املضطر، ويزول هّم احلزين، ويندمل جرح املصاب.
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04-القيم الّسياسّية :
العدل: العدل مقصد رئييس ورضوري يف حياتنا، فبه حيصل الّتمكني يف األرض والتأييد من 

اهلل، أمهيته: نش الّثقة واستقرار املجتمع ألّن العدل أساس امللك _ حلول األمن.
النّظر،  وجهات  تبادل  خالل  من  وذلك  الّسديد،  الّرأي  لبلوغ  أسايس  مقّوم  الّشورى: 
واستخراج الّرأي من غري قصد الوصول إىل أصوب اآلراء وأصلحها واحرتام رأي اآلخر. 
والبالد  النّاس  شؤون  وإدارة  الّدولة  سياسة  هلم  وّكلت  الذين  املسلمني  أمر  لويل  الّطاعة: 
الّسمع والّطاعة باملعروف، والّدعاء هلم بالّصالح واهلداية، والنّصيحة هلم، وحيّرم اخلروج 

عليهم بسبب ما يرتتب عن ذلك من مفاسد عظيمة.
مالحظة :يف هذه الوحدة تعطى للمتعلم آيات و يستخرج منها القيم .)ُانظر اجلزء الّثاين (

الوحدة اخلامسة :املساواة أمام أحكام الّشيعة اإلسالمية
01-الّتعريف بالّصحابية راوية احلديث :هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الّصديق ريض 

اهلل عنهام زوجة الّرسول ، أفقه النّساء، روت عنه علام كثريا، وهي ممن ولد يف اإلسالم، 
ومل يتزوج النّبي  بكرا غريها، وال أحّب امرأ ة حبها، ُر ِو َي هلا: 2210 حديثا، تويف عنها 

رسول اهلل  وعمرها 18 سنة، وتوفيت ريض اهلل عنها سنة 57 هـ .
02-رشح املفردات: 

 أ مّههم : أي: جلبت إليهم مًها وقلًقا بسبب ما وقع منها.
ا ملخزو مية: نسبة إىل خمزوم بن يقظة.

 جيرتئ : من اجلرأة، أي يتقدم ليشفع .
. ِحبُّ : أي: حمبوب، فقريش كانوا يعرفون منزلته عند النّبي 

 أ ْيُم اهلل : اسم وضع للقسم.
03-اإليضاح والتحليل: 

أ -معنى املساواة: عدم الّتفريق بني أفراد املجتمع أغنيائهم وفقرائهم،أقويائهم وضعفائهم 
يف تطبيق األحكام واحلدود.

ب- أثر املساواة عىل متاسك املجتمع: 
-انتشار األمن وحصول الّطمأنينة يف نفوس النّاس.

-إلغاء الفوارق واملحاباة والّطبقية بني أفراد املجتمع.
-يكسب العدالة هيبتها، بحيث يتقّيد النّاس بالقانون.

جـ -حكم الّشفاعة يف األحكام: الّشفاعة يف األحكام هي :الّتوسط لدى احلاكم إلسقاط 
حّد من حدود اهلل . وقد أفاد احلديث تريمها )سؤال طرح يف بكالوريا 2010و2014(.
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د - اآلثار املرتتبة عىل الّشفاعة: )سؤال طرح يف بكالوريا 2010و2014(
-انتشار اجلريمة يف املجتمع.

-تشجيع أصحاب النّفوذ عىل الّتخلص من العقاب.
-إهدار العدالة والقانون.

-ظهور الّطبقية يف املجتمع.
04- األحكام والفوائد املستخلصة: 

-حتريم الّسقة وبيان عقوبتها. -حتريم الّشفاعة يف احلدود إذا بلغت الّسلطان.
-احلّث عىل إقامة حدود اهلل وتطبيقها، وحرمة تعطيلها.

-تعطيل احلدود يؤدي إىل شيوع اجلريمة والفساد يف األرض.
- من أسباب هالك األمم الّسابقة، حماباهتم يف إقامة احلدود.

الوحدة الّسادسة :العمل و اإلنتاج يف اإلسالم و مشكلة البطالة
01- الّتعريف بالّصحايب راوي احلديث: 

أبو عبد اهلل الزبري بن العوام بن خويلد ريض اهلل عنه ، حواري رسول اهلل  وابن عمته، 
وهو أحد العشة املشهود هلم باجلنّة، وأحد الّستة أهل الّشورى، ومن املهاجرين إىل احلبشة، 

وهو أّول من سّل سيفه يف سبيل اهلل، روى أحاديث قليلة، تويف سنة 36 هـ.
02- رشح املفردات: 

 َأ ْحُبَلُه : جمموعة من احلبال.  َفَيْأِت: أي يذهب.
 َيْسَتْغنِي : يستعفف. َيْسأ َُل النَّا َس : أي: يطلب ويتسول.

03- اإليضاح والتحليل: 
أ - مفهوم العمل واإلنتاج يف اإلسالم )سؤال طرح يف بكالوريا 2009( : كل جهد مشوع يبذله 

اإلنسان، يعود عليه أو عىل غريه باخلري والفائدة، سواء كان هذا اجلهد جسميا أو فكر يا.
ب- حكمه: حّث اإلسالم عىل وجوب العمل والكسب املشوع.

جـ- جماالته: منه: العمل الفكري كالّتعليم والقضاء، والعمل البدين كاحلرف اليدوية.
د - التسول وحكمه: تعريفه: هو مّد اليد للغري قصد سؤاهلم.

احلاالت  ومهانة، وجتوز يف  ذل  من  فيه  ملا  النّاس،  الّتسول وسؤال  اإلسالم  حكمه: حّرم 
التالية: 01- الفقر الّشديد، 02- الّدين الكبري والّثقيل، 03- لدفع دية عن شخص ما.

هـ - البطالة وآثارها: 
تعريفها: هي القعود عن العمل مع القدرة عليه ، أو عدم توافر العمل.
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آثارها : )إذا سئلت عن آثار العمل اعكس هذه اآلثار(
الّسقة   ( اإلجتامعية  واآلفات  للفقر  النّفس.-سبب  واحتقار  واملواهب  الّطاقات  -تعطيل 

الّتسول...(-تؤدي إىل ركود احلياة اإلقتصادية. -جتعل صاحبها عبئا عىل غريه. 
04- األحكام والفوائد املستخلصة: )سؤال طرح يف بكالوريا 2009(

- احلّث عىل العمل لتحصيل الّرزق.
- بيان فضل العمل باليد.

- ال حتل املسألة مع القدرة عىل العمل.
- ال ينبغي احتقار العمل واالستحياء منه ولو كان بسيطا.

الوحدة الّسابعة :مشوعّية الوقف
01-الّتعريف بالّصحايب راوي احلديث: 

   عبد الّرمحن بن صخر الّدويس ريض اهلل عنه نسبة إىل قبيلة دوس باليمن، محل عن النّبي
علام كثريا، قدم املدينة يف الّسنة الّسابعة للهجرة، أسلم عىل يدي النّبي   والزمه مالزمة 
تاّمة، فكان بذلك أكثر الّصحابة رواية للحديث، روى 5374 حديث، تويف سنة 57 هـ ودفن 

بالبقيع.
02-رشح املفردات: )سؤال طرح يف بكالوريا 2011(

اْنَقَطَع َعنُه َعَمُلُه : أي:  توقف ثواب عمله. 
إالّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة : وهي كل ما يرتكه العبد وقفا هلل تعاىل لفئة معينة أو جهة خمصوصة، 

وهي مما يدوم نفعه ويتجدد.
 ِعْلٌم ُينتَفُع بِِه : أي يستفاد منه، وهو كل منتوج علمّي ينتفع به النّاس بعد وفاة صاحبه، كمن 

عّلم النّاس، ومن ترك كتابا، أو من اخرتع آلة...
 َوَلٌد َصالٌِح َيدُعوا َلُه : هو الولد الّصالح الذي خيلفه اإلنسان، والذي يتذكر والديه بالّدعاء، 

ألهنام أحسنا تربيته.
03-اإليضاح والتحليل: 

أ - مفهومه: )سؤال طرح يف بكالوريا 2011(  : لغة: احلَْبُس وامَلنُْع.
اصطالحا: َحْبُس األْصِل و َتْسبِيُل املنَفَعِة.

ب- حكمه: الوقف جائز رشعا، وهو مندوب إليه. 
جـ- املردود االقتصادي له: )سؤال طرح يف بكالوريا 2011( 

-املسامهة يف استثامر األموال وتنميتها، وإنشاء مشاريع اقتصادية. 
-ختفيف العبء املايل عىل الّدولة.-املسامهة يف توفري مناصب الّشغل. 
-معاجلة مشكلة الفقر، وحتقيق تداول األموال بني األغنياء والفقراء.

09 ِقيُق األُْمنِيَِّة بَِتْلِخيِص ُدُروِس الُعُلوِم اإِلْساَلِميَِّة َتْ



آثاره: 
-ينفع صاحبه يف الّدنيا واآلخرة. 

-حتقيق املحّبة واألخّوة بني املسلمني. 
-القضاء عىل اآلفات اإلجتامعية، كالفقر والّتسّول والبِطالة. 

-تربية النّفوس عىل العطاء وحّب اخلري لآلخرين. 
04-اإلرشادات واألحكام املستخلصة: )سؤال طرح يف بكالوريا 2011(

- مشوعية الوقف يف اإلسالم.
- العلم النّافع يعود عىل صاحبه باخلري.

-  دعوة الولد الّصالح لوالديه تنفعهام بعد موهتام.
- تنوع موارد احلسنات التي ينتفع هبا املسلم يوم القيامة.

- يف الّصدقة اجلارية حتقيق ملبدأ الّتكافل بني املسلمني.
مالحظة: يف احلديث جمموعة من القيم )سؤال طرح يف بكالوريا 2011(

 قيم اجتامعية : ) الّتكافل .الّتعاون ( مستنبطة من ) صدقة جارية .علم ينتفع به( . 
 قيمة أرسية : ) املودة والرمحة ( مستنبطة من ) ولد صالح يدعو له ( .

الوحدة الّثامنة :توجيهات الّرسول يف صلة اآلباء باألبناء
01-التعريف بالصحايب راوي احلديث: 

هو النّعامن بن بشريبن سعد األنصاري ريض اهلل عنهام ، أّول مولود لألنصار بعد 04 أشهر 
من اهلجرة ، وكان من أمراء معاوية، فوال ه الكوفة مّدة، ثم ويل قضاء دمشق، ثم ُويَل عىل 

محص وتويف هبا سنة 64 هـ ، ُروَي له ُ 114حديثا .
02- رشح املفردات: 

 عطّيًة : هبة، هدية. الَ َأْرىَض : ال أقبل. 
. َسائَِر : بقية.  ُتْشِهَد : أي: حتى تنال موافقة الّرسول 

03-اإليضاح والّتحليل:
أ - العدل بني األبناء وخماطر الّتفريق بينهم: )سؤال طرح يف بكالوريا 2008(

حّث اإلسالم عىل املساواة يف املعاملة بني األبناء، واعترب اخلروج عنذلك ظلام ، وقد دّل 
احلديث النّبوي عىل وجوب العدل بني األبناء يف قوله  : چ َواْعِدُلوا َبنْيَ َأْوالَِدُكْمچ  فاألمر 

يفيد الوجوب.
خماطر التفريق بني األبناء:)سؤال طرح يف بكالوريا 2008و2013(

واآلفات  اجلرائم  انتشار  األرس.-  تفكك  األبناء.-  بني  والكراهية  -انتشارالعداوة 
اإلجتامعية.-عقوق الوالدين. -األزمات النّفسية عند األبناء.- الّشعور بالّظلم.
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ب - الّرمحة والّرفق باألبناء: 
من املشاعر النّبيلة التي أودعها اهلل يف قلبي األبوين شعور الّرمحة والّرفق باألوالد والعطف 
عليهم، وهو شعور كريم له يف تربية األوالد ويف إعدادهم وتكوينهم أفضل النّتائج وأعظم 

اآلثار.
جـ - حسن الرتبية وتوجيه األبناء: 

القيام هبذا الواجب العظيم يتطلب فهام تاما هلذه املسؤولية حتى تؤدى عىل الوجه املطلوب، 
وتقديم  ودنياهم،  دينهم  أمور  وتعليمهم  وتقويمهم،  وتأديبهم،  األبناء،  توجيه  من  بد  فال 

النّصيحة هلم.
04- األحكام والفوائد املستخلصة: )سؤال طرح يف بكالوريا 2008(

-مشوعية اهلبة لألوالد.
- مشوعية اإلشهاد عىل اهلدايا.

-جواز الّرجوع يف اهلبة إذا كان فيها ظلم ألحد األبناء.
-وجوب العدل بني األبناء.

-العدل بني األبناء سبب لصالحهم وبرهم بوالدهيم.
الوحدة الّتاسعة :أثر اإليامن والعبادات يف اجتناب االنحراف واجلريمة

01-معنى اجلريمة واالنحراف يف اإلسالم: 
تعريف اجلريمة: )سؤال طرح يف بكالوريا 2012(

 هي حمظورات رشعية  زجر اهلل تعاىل عنها بحد أو تعزير أو قصاص.
تعريف االنحراف: )سؤال طرح يف بكالوريا 2014(

 هو كل سلوك يرتتب عليه انتهاك للقيم واملعايريالتي حتكم سري املجتمع.
02- أقسام اجلرائم من حيث مقدار العقوبة: 

أ- تعريف القصاص: لغة: تتبع األثر.
اصطالحا: هي أن يفعل باجلاين مثل ما فعل باملجني عليه، وجيب يف القتل العمد، واجلرح 

العمد.
هي ما يعطى من مال ألهل املقتول عوضا عن دمه، وجتب يف القتل اخلطأ،  تعريف الّدية: 

وشبه العمد.
ب - تعريف احلّد : )سؤال طرح يف بكالوريا 2012( لغة: احلاجز بني شيئني، املنع. 

اصطالحا: عقوبة مقدرة رشعا وجبت حقا هلل تعاىل.
جـ - تعريف التعزير: )سؤال طرح يف بكالوريا 2012( لغة: الّلوم واملنع. 

اصطالحا: عقوبة غري مقدرة رشعا جيتهد القايض يف تقديرها.
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 03-احلكمة من تشيع احلدود:  )سؤال طرح يف بكالوريا 2012(
-تساهم يف القضاء عىل اجلريمة.-حتافظ عىل مقاصد الّشيعة. 

-حتفظ أمن املجتمع واستقراره. -معاقبة اجلاين وردعه دون غريه. 
-مراعاة احلالة النّفسية ألولياء املجني عليه. -تطهري اجلاين باحلدود. 

04- مفهوم العبادة يف اإلسالم )سؤال طرح يف بكالوريا 2008(: لغة: اخلضوع والّتذلل. 
اصطالحا: اسم جامع لكّل ما حيّبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل الباطنة والّظاهرة.

05-أثر العبادة يف مكافحة اإلنحراف واجلريمة: )سؤال طرح يف بكالوريا 2008و2014( 
-تقوية الّصلة باهلل وفيها حتقيق ملعنى العبودية.

-من ثمرات العبادة استقامة سلوك الفرد.
-اعتبار الكّف عن اجلريمة عبادة، يثاب عليها املسلم.

06- اإليامن وأثره يف مكافحة االنحراف و اجلريمة:
هو قول بالّلسان وعمل باجلوارح واعتقاد باجلنان، يزيد بالّطاعة وينقص باملعصية، وهو 

قوة عاصمة متنع العبد من الوقوع يف احلرام، فهو يريب العبد عىل استشعار رقابة اهلل تعاىل، 
فكلام قوي ايامن العبد ابتعد عن كّل ما ييسء إىل نفسه أو غريه.

فائدة :
الفرق بني احلّد و الّتعزير:

-أن احلّد عقوبة مقدرة من اهلل عّز وجّل أما الّتعزيرفهو عقوبة تقديرية)اجتهادية(من 
القايض. 

- احلّد عقوبة ثابتة أما الّتعزير فهو عقوبة متغرية بحسب حالة وطبيعة اخلطأ املرتكب.
الفرق بني القصاص واحلّد :

- جرائم القصاص احلق فيها ألولياء القتيل، أو املجني عليه إن كان حيًا.أما احلدود 
فأمرها إىل احلاكم، فال جيوز إسقاطها بعد أن تصل إليه.

- جرائم القصاص قد ُيعفى عنها إىل بدل كالّدية، أو يعفى عنها بال مقابل؛ ألهنا حق 
آدمي.أما احلدود فال جيوز العفو عنها، وال الّشفاعة فيها مطلقًا ألهنا حق هلل تعاىل.

فائدة :
الوسائل التي رشعها اهلل تعاىل ملكافحة اجلريمة : )سؤال طرح يف بكالوريا 2012(

  أ - وسائل تشيعية و قانونية :تتمثل يف ) احلدود ، القصاص ، الّتعزير (.
ب- وسيلة اإليامن ) باليوم اآلخر ، بالقدر خريه ورشه ...( و العبادات ) الّصالة ، الّزكاة ، الّصوم (
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الوحدة العارشة :اإلسالم والّرساالت الّساموية الّسابقة
01- وحدة الّرساالت الّساموية : )سؤال طرح يف بكالوريا 2013(

الّرساالت الّساموية تشكل وحدة متالمحة و جوهرا مشرتكا يتمثل يف:
أ- وحدة مصدرها:مجيع الرساالت مصدرها واحد هو وحي اهلل عز وجل لذلك سميت 

"ساموية" لتدل  عىل مصدرها أي أهنا من عند اهلل .
يف  نجمعها  أن  يمكن  مشرتكة  أهداف  لتحقيق  الّرساالت  كّل  جاءت  غايتها:  وحدة  ب- 

النّقاط الّتالية: * وجوب توحيد اهلل عّز وجّل وإفراده بالعبادة.
                         * إصالح املجتمع وإقامته عىل األخالق الفاضلة.

                         * تقويم الفكر املنحرف وتصحيح العقائد الباطلة.
                         * تأكيد أخّوة األنبياء وتصديق بعضهم لبعض.

 02 - الّر�سالت ال�ّسماوية :

أوال : اإلسالم: )سؤال طرح يف بكالوريا 2010و2013(
 أ- تعريفه : لغًة : مشتق من االستسالم ، وهو اخلضوع واالنقياد .

         اصطالًحا : اخلضوع واالستسالم واالنقياد هلل رب العاملني يف كل أوامره و نواهيه.
              هو الدين الذي جاء به حممد صىل اهلل عليه وسلم من ربه.

                 اإلسالم هو اإلستسالم هلل بالّتوحيد واإلنقياد له بالّطاعة والرباءة من الّشك وأهله .
ب- عقائده :

  عقيدة اإلسالم مبنية عىل ستة أركان و هي أركان اإليامن املتمثلة يف :اإليامن باهلل ومالئكته 
ورسله وكتبه واليوم اآلخر والقضاء خريه و رشه .

 ج- كتابه : القرآن و هو كالم اهلل املنزل عىل حممد  بالّلفظ العريب املتعبد بتالوته املنقول إلينا 
بالّتواتر املعجز بلفظه و معناه .

 ثانيا : النّرصانية: )سؤال طرح يف بكالوريا 2010(
أ- تعريفها:هي الّرسالة التي جاء هبا عيسى عليه الّسالم إال أن الّتحريف قد طاهلا ، وسميت 

بذلك نسبة لبلدة النّارصة التي ولد فيها املسيح ، أو نسبة للحواريني الذين نرصوا املسيح .
ب- عقائدها : )سؤال طرح يف بكالوريا 2012(

 * التثليث: اإلله مركب من ثالثة )األب و اإلبن)عيسى عليه الّسالم ( و روح القدس (.
* اخلطيئة و الفداء: ومعناه أن اهلل أرسل ابنه إىل األرض وتركه ليصلب ليكفر خطايا البش 

وعىل رأسهم آدم.
العايص  باح)اعرتف(  إذا  الّذنوب  يغفر  الّدين  رجل  أن  يعتقدون  فهم  الّذنوب:  غفران   *

أمامه بذنبه.

13 ِقيُق األُْمنِيَِّة بَِتْلِخيِص ُدُروِس الُعُلوِم اإِلْساَلِميَِّة َتْ



* حماسبة املسيح للنّاس: اعتقادهم أن املسيح هو من يتوىل احلساب يوم القيامة.    
جـ- كتبها :

- العهد القديم: ) الّتوراة ( التي تعّد أصال للّديانة النرّصانّية ) املسيحّية (.
-العهد اجلديد : ) اإلنجيل ( و املعتمد منها عندهم : إنجيل متّى ، إنجيل مرقس ،إنجيل 

لوقا ، إنجيل يوحنا.
د- فرقها :)سؤال طرح يف بكالوريا 2012( أهم فرق النّصارى هي : 

الكاثوليك : وهم الذين ينتمون إىل الكنيسة الغربية ) روما (يرأسها احلرب األعظم )البابا(.
األرثوذكس : وهم الذين ينتمون إىل الكنيسة الّشقية وهلم بطارقة وال خيضعون للكنيسة 

األم )روما(.
من  الكثري  يف  الّسابقتني  الفرقتني  خالفت  جمموعة  وهم   ) :)اإلصالحيون  الربوتستانت 

العقائد .
 ثالثا : اليهودية: )سؤال طرح يف بكالوريا 2010(

 ، طاهلا  قد  الّتحريف  أن  إال  الّسالم  عليه  موسى  هبا  جاء  التي  الّرسالة  هي  تعريفها:  أ- 
أبناء يعقوب أو ألهنم يتهودون ) يتحركون (عند قراءة  وسميت بذلك نسبة ليهوذا أحد 

الّتوراة ، وقيل غري ذلك .
                   هي ديانة العربانيني املنحدرين من إبراهيم عليه الّسالم واملعروفني باألسباط من 

بني إرسائيل الذين أرسل اهلل إليهم موسى عليه السالم مؤيدًا بالّتوراة .
ب- عقائدها : )سؤال طرح يف بكالوريا 2012(

- زعمهم أن عزيرا ابن اهلل.
- جلوا هلم إهلا خاصا  هبم سموه ) هَيَْوْه (

- زعمهم أهنم أبناء اهلل وشعبه املختار.
- بغضهم وعداوهتم للمالئكة .

- عبادهتم للعجل والكبش واحلية لدهائها .
- وصفهم لألنبياء بام ال يليق هبم كإهتامهم عيسى أنه ابن زنا.

جـ- كتبها : أهّم كتب اليهود :
 العهد القديم: وهو الذي وصل إىل اليهود بواسطة األنبياء و هو ينقسم إىل قسمني:

الّتحريف وهو مقسم إىل  أنه طاله  الكتاب الذي أنزل عىل موسى إال  الّتوراة : وهو   - *
مخسة أسفار ) سفر الّتكوين ، سفر اخلروج،سفر العدد ، سفر الّتثنية ، سفر الاّلويني (.

* - الّتلمود : وهو رشوحات للّتوراة كتبها احلَاَخاَمات ومنزلتها لدى اليهود أهّم من منزلة 
الّتوراة .
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03 - تريف الّديانات الّساموية الّسابقة: إن الّديانة النرّصانية والّديانة اليهودية، مّسها الكثري 
من الّتحريف والّتبديل عرب الّزمن، حتى فقدت الكثري من الّتعاليم الّساموية، بل أصبحت 

ديانات وثنية رشكية.
04 - عالقة اإلسالم بالّديانات الّساموية األخرى: )سؤال طرح يف بكالوريا 2010و2013(

 هي عالقة تكامل و تصحيح ما انحرف منها  و تصديق ما تبقى من أجزاء الّديانات األصلية  
و جتديد لتتناسب و خصوصيتها يف أهنا رسالة إىل العاملني  .

الوحدة احلادية عش :من مصادر الّتشيع اإلسالميّ
01 -  مفهوم مصادر الّتشيع  : هي األدّلة التي جعلها اهلل دليال عىل األحكام و منها الكتاب 

والّسنة واإلمجاع والقياس واملصالح املرسلة وغريها.
 02 - من مصادر الّتشيع :

أوال : اإلمجاع : )سؤال طرح يف بكالوريا 2008و2012(
 أ- تعريفه : لغًة : له معنيان :

- العزم والّتصميم   ٹ ٹ چ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ چ ]يوسف: 15[
ابن ماجة[  أي ال تتفق أمتي عىل  َعىَل َضاَلَلة   چ               ]رواه  ُأَمتِي  َتِمُع  جَتْ - اإلتفاق  قال : چالَ 

ضاللة .
 ب -اصطالًحا : هو اتفاق مجيع املجتهدين من املسلمني يف عرص من العصور بعد وفاة النّبي 

  عىل حكم رشعي.
 جـ - حجيته : )سؤال طرح يف بكالوريا 2012(

  إتفق مجهور املسلمني عىل أن اإلمجاع حّجة و أّنه دليل من أدّلة الّشيعة اإلسالمية.
  *  أدّلة حّجية اإلمجاع: 

  - من القرآن الكريم :  ٹ ٹ چ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ    چ ]النّساء: 115[

و وجه االستدالل أن اهلل توّعد من خالف سبيل املؤمنني بجهنّم، وال يتوّعد هبا إالّ عىل فعل 
حمّرم، فّدل ذلك عىل أن ترك سبيل املؤمنني حمّرم واتباعه واجب.

اَللَة   چ ]رواه ابن ماجة[   - من الّسنّة  :قال : چَل َتْتَِمُع اأَُمِتي َعَلى �سَ
و وجه االستدالل أّن ما اجتمعت عليه األّمة صواب . فيكون إمجاعهم معصوما من اخلطأ .

جـ - أنواع اإلمجاع : )سؤال طرح يف بكالوريا 2008( اإلمجاع نوعان :
01 -  اإلمجاع الرّصيح:هو اتفاق مجيع املجتهدين عىل قول أو فعل رصاحة دون خمالفة أحد .
بقية  فيعلم  عمل  أو  بقول  املجتهدين  أحد  يقول  أو  يعمل  أن  الّسكويت:هو  اإلمجاع   -  02

املجتهدين بذلك فال يظهرون معارضة ما .
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د - أمثلة عن اإلمجاع : )سؤال طرح يف بكالوريا 2008(
* إمجاع الّصحابة عىل مجع املصحف يف عهد أيب بكرالّصديق ريض اهلل عنه .

* إمجاع الّصحابة عىل توريث اجلدة الّسدس.
* إمجاع الّصحابة عىل حتريم الّزواج باجلدة .

ثانيا : القياس :)سؤال طرح يف بكالوريا 2012و2013(
 أ- تعريفه : لغًة : الّتقدير و املساواة .

 اصطالًحا : مساواة أمر )الفرع ( ألمر آخر )األصل (يف احلكم الثابت له الشرتاكهام يف علة 
احلكم.أو هو : مساواة فرع ألصل يف حكم رشعي إلشرتاكهام يف علة احلكم .

 ب - حجيته : )سؤال طرح يف بكالوريا 2012و2013(
  ذهب مجهور العلامء إىل أن القياس حجة و أنه دليل من أدلة الّشيعة  جيب العمل به.

*  أدلة حّجية القياس: 
 -  من القرآن الكريم :  ٹ ٹ چ ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ ]احلش: 02[

املرء حاله  باالعتبار أن يقيس  الكفار، واملراد  باالعتبار بحال  أمر  وجه االستدالل أن اهلل 
بحاهلم ليعلم أنه إن فعل مثل فعلهم استحق جزاء مثل جزائهم، وما أمر اهلل به فهو واجب.
 ،  ِّمن الّسنة  : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم، َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن ُجَهْينََة، َجاَءْت إىَِل النَّبِي  - 
ي َعنَْها،  جَّ َفَلْم حَتُجَّ َحتَّى َماَتْت، َأَفَأُحجُّ َعنَْها؟ َقاَل: »َنَعْم ُحجِّ ي َنَذَرْت َأْن حَتُ َفَقاَلْت:چ إِنَّ ُأمِّ
ِك َدْيٌن َأُكنِْت َقاِضَيًة؟ اْقُضوا اهللََّ َفاهللَُّ َأَحقُّ بِالَوَفاِءچ ]رواه البخاري[   َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعىَل ُأمِّ

و وجه االستدالل أن رسول اهلل    قاس دين اهلل عىل دين العباد .
جـ - أركان القياس : للقياس أربعة أركان هي : )سؤال طرح يف بكالوريا 2013(

01 -  األصل ) املقيس عليه (:وهو املسألة املقيس عليها. و قد يطلق األصل عىل الّدليل 
املثبت للحكم، وقد يطلق عىل احلكم نفسه .

02 -  الفرع ) املقيس (:وهو ما مل يرد حكمه ويراد معرفة حكم الّشع فيه.
03 -  العّلة :وهي الوصف الذي يشرتك فيه األصل والفرع .والذي من أجله رشع احلكم 

يف األصل .
04 -  احلكم : وهو حكم الّشع الذي ثبت يف األصل، سواء أكان حتريام أم وجوبا أم إباحة 

أم غري ذلك .
د - رشوط القياس :  

01 -  أن يكون حكم األصل املقيس عليه ثابًتا، إما بنص، أو إمجاع، أو باتفاق اخلصمني عليه 
02 - أن يكون حكم األصل املقيس عليه معقول املعنى لُتمكن تعدية احلكم، كاإلسكار يف 

اخلمر.
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03 - أن يكون حكم الفرع مساوًيا حلكم األصل، فال يصح قياس واجب عىل مندوب .
04 - أن تكون العلة موجودة يف الفرع كوجودها يف األصل.

05 - أن تكون العلة وصًفا مناسًبا وصاحلًا لرتتيب احلكم عليه .
06 - أن يكون القياس يف األحكام الّشعية العملية؛ إذ ال يصح إجراء القياس يف العقائد 

والّتوحيد .
هـ - أمثلة عن القياس : 

    * حتريم املخدرات قياسا عىل حتريم اخلمر لعّلة اإلسكار .
    * حتريم رضب الوالدين قياسا عىل حتريم الّتأفف لعّلة األذية .

    * وجوب الّزكاة يف األوراق النّقدية قياسا عىل الّدينار الّذهبي و الّدرهم الفيض الشرتاكها 
يف عّلة واحدة و هي الّثمنية.

ثالثا : املصلحة املرسلة : )سؤال طرح يف بكالوريا 2009و2012و2014( 
 أ- تعريفها :  هي استنباط احلكم يف واقعة ال نص فيها وال إمجاع ، بناء عىل مصلحة ال دليل 

من الّشارع عىل اعتبارها وال عىل إلغائها .
  رشح التعريف : اعتبارها : أي أن الّشارع مل يأمر هبا .  إلغائها :  أي أن الّشارع مل ينهى عنها .

 ب - حجيته : )سؤال طرح يف بكالوريا 2012و2014(
  ذهب مجهور العلامء إىل أن املصلحة املرسلة حّجة و أهنا دليل من أدّلة الّشيعة اإلسالمية 

جيب العمل به.
     *  أدّلة حّجية املصلحة املرسلة: 

01 -  أن الّشع جاء لتحقيق املصالح وتكثريها ودفع املفاسد وتقليلها.
و  رضورات  املجتمعات  عىل  ،ويطرأ  أيضا  واملصالح  وتتجدد  تتغري  احلوادث  أن    -  02

حاجيات تستدعي أحكاما معينة .
03 -  مراعاة الّصحابة للمصالح املرسلة .كجمع القرآن وتدويني الّدواوين و صّك النّقود 

وغريها...
جـ- رشوط العمل هبا :)سؤال طرح يف بكالوريا 2009و2014(لتكون املصلحة معتربة جيب توّفر 

عدد من الّشوط منها:01 -أن ال تكون مصادمة لنص أو إمجاع أو مصلحة أرجح .
                                            02 -أن تكون عامة وليست مصلحة شخصية .

                                                   03 -أن تكون معقولة فلو عرضت عىل العقول السليمة قبلتها.
د - أمثلة عن املصالح املرسلة : )سؤال طرح يف بكالوريا 2009و2014(

01 - مجع القرآن الكريم يف عهد أيب بكر ريض اهلل عنه.02 - تسجيل عقود الّزواج وتوثيقها 
يف الّدوائر احلكومية والقضائية .03 -صّك النّقود .04 - إشارات املرور ...
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الوحدة الّثانية عش :حقوق اإلنسان يف جمال العالقات العاّمة والّتعامل الّدويل
أ -  تكريم اإلسالم للبش  : 

           كّرم اهلل اإلنسان وفّضله عىل كثري من خلقه ومنحه عقال وأرسل له الّرسل وسّخر له 
الكون ،ورّتب عىل هذا الّتكريم جمموعة من احلقوق والواجبات املقيدة بأوامره و نواهيه .

 ب - تعريف حقوق اإلنسان :
تكفل  التي  و  متييز  اجلميع دون  فيها  يتساوى  و  لإلنسان  اهلل  التي وهبها  احلقوق       هي 
لإلنسان ممارسة حياته الكريمة يف جمتمعه و يمكن حتديدها و محايتها و املحافظة عليها عن 

طريق األنظمة و القوانني عىل املستوى الوطني و الّدويل.
جـ -  من حقوق اإلنسان يف جمال العالقات العامة  :)سؤال طرح يف بكالوريا 2014(

01 -  حق احلياة : فال جيوز ألحد إزهاق روح بغري حق حتى لو كانت روحه ) االنتحار( أو 
روح جنني مل يولد )اإلجهاض( .ٹ ٹ چ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ چ ]املائدة: 32[ 
ويعرب الّرسول  عن ذلك املعنى أصدق تعبري فيقول: چلزوال الّدنيا أهون عىل اهلل من قتل 

رجل مسلم چ  ]رواه الرتمذي[
02 -  احلق يف احلرية: فال جيوز اسرتقاق النّاس و استعبادهم بغري حق وقد ولدهتم أمهاهتم 

أحرارا.
03 -  احلق يف الأمن : )سؤال طرح يف بكالوريا 2012( أراد اإلسالم لإلنسان أن يامرس حقه يف 
احلياة يف أمن وطمأنينة لذا قّرر مجلة من األحكام والعقوبات التي تكفل لإلنسان محاية من 
كل رضر أو اعتداء عليه، ليتسنى له أن يامرس حّقه يف احلياة احلّرة اآلمنة  قال  چ املْسلُِم 

َمْن َسلَِم امُلْسلُِموَن ِمن َيِدِه َولَِسانِِه چ   ]رواه م�سلم[ .
04 -  احلق يف التّنقل:  أقّر اإلسالم حرية الّتنقل مطلقة يف املباحات والّسفر للّتجارة والّتكسب 
وطلبا لألمن و غري ذلك.  ٹ ٹ چ  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ]النّ�ساء: 97[ 
العقيدة وحّرية  احلق يف حّرية   )2010 املعتقد: )سؤال طرح يف بكالوريا  احلّق يف حّرية    - 05
ممارسة الّشعائر الّدينية لكّلّ أفراد املجتمع من احلقوق التي أقّرها اإلسالم وحتقيقًا هلذا احلق 

رفع اإلكراه عن اإلنسان يف عقيدته . ٹ ٹ چ ی  جئ    حئ  مئ   چ ]البقرة: 256[ .
06 -  حّرية الّرأي و الفكر: )سؤال طرح يف بكالوريا 2010( أقّر اإلسالم هذا احلق يف أوسع 
نطاق بمنح كل فرد احلّق يف النّظر والّتفكري وإبداء رأيه بطرق سليمة وواضحة بعيدا عن 

اإلستهزاء بقّيم الّدين ومقّومات األّمة كاالستهزاء باألنبياء و الّصحابة....
القرآن األمر  نزل من  ما  أّول  الّتعلم وحّث عليه وكان  الّشع يف  رغب  التّعلم:  07 -  حق 

بالقراءة أما الّسنة فقد قال   چ طلُب العلِم فري�سة على كِل م�سلٍم چ   ]رواه ابن ماجة[ . 

ِقيُق األُْمنِيَِّة بَِتْلِخيِص ُدُروِس الُعُلوِم اإِلْساَلِميَِّة18 َتْ



04

الوحدة الّثالثة عش :حقوق العامل وواجباهتم يف اإلسالم 
01 - نظرة اإلسالم إىل العمل  : 

 نظر اإلسالم إىل العمل نظرة احرتام و متجيد ، و ربط كرامة اإلنسان به ، و جعله من فرائض 
اإلسالم ، و من أفضل العبادات .فحّث عليه و أمر به يف كثري من اآليات و األحاديث  و نّفر 

من الّتسول و ذّم البطالة.
 02 - احلقوق األساسية للعامل : )سؤال طرح يف بكالوريا 2009و2013( 

أ - حق العامل يف األجر: من حق العامل أن يعطى أجره دون نقصان وهلذا قال :چ أعطوا 
األجري أجره قبل  أن جيّف عرقه چ    ]رواه ابن ماجة[ 

ٹ  حّق   للجسد  فإن  طاقته  فوق  يكلف  أن  جيوز  فال  اإلرهاق:  عدم  و  الّراحة  حق   - ب 
َسِدَك  جِلَ ...َفإِنَّ  چ   : ولقوله   ]286  : چ    ]البقرة  ٹچٹ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ا....چ ]رواه ابن ماجة[ َعَلْيَك َحقًّ
بسبب  يلحقه  الذي  الرّضر  عن  الّتعويض  يف  احلق  فللعامل  الّتأمني:  و  الّضامن  حق   - جـ 

صاحب العمل .
د - حق العامل يف أداء واجباته الّدينية: كالّصالة و الّصوم و احلّج ...

هـ- حق العامل يف الّشكوى و حقه يف الّتقايض: ألن إقامة احلق و العدل تقوي الّصلة بني 
العامل و صاحب العمل .

و- حق العامل يف املحافظة عىل كرامته : فال جيوز سبه أو إهانته أو احتقاره أو غشه .
ز - حق العامل يف الرّتقية : وفقا لكفاءته و جدارته و ما يقدمه من جهد و ابداع .

03 -  واجبات العامل  : 
1 -  أن يعرف ما هو املطلوب منه و أن يكون عاملا به .2 -  أن يؤدي عمله عىل أحسن وجه.
3 - الّشعور باملسؤولية اجتاه العمل الذي يقوم به و اتقانه .4 - األمانة و اإلخالص و عدم 
اخليانة و الغش.  5 -عدم استغالل عمله يف مصاحله الّشخصية  أو مصالح قرابته  دون حق 

رشعي  .
04 -  طبيعة العالقة بني العامل وصاحب العمل  : )سؤال طرح يف بكالوريا 2009(

جعل الّشع لكل من العامل واألجري حقوقا و واجبات ينبغي لكل واحد منهام أن يعلمها 
ويسعى لتحقيقها داخل دائرة اإلحسان والّرمحة واإلتقان نذكر منها :

1 - توضيح طبيعة العمل مع بيان املّدة و األجر .2 -  االحرتام املتبادل بني الّطرفني.
3 - أن ال يكلفه فوق طاقته  و يعامله باحلسنى.4 -أن يعطيه حّقه دون تأخري.  

5 -أن ال يبخسه حقه عند الّتعاقد ) الرّتقية . األجر املناسب ....( .
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الوحدة الّرابعة عش :العالقات اإلجتامعية بني املسلمني وغريهم  
01 - اختالف الّدين يف واقع النّاس  : 

    االختالف بني النّاس واقع اليمكن تغيريه بل جيب الّتعايش معه لذلك أرشد اإلسالم إىل 
بعض الّسلوكات التي تضمن حسن العالقة بني مجيع أفراد املجتمع  منها:

  النّبي  إنسانيته فقد مّرت عىل  أ  - املسلم يعتقد أن االنسان خملوق مكّرم جيب احرتام 
جنازة فقام هلا فقال الّصحابة إهنا جنازة هيودي فقال" أليست نفّسا "

ب  - املسلم يعلم أن اختالف النّاس يف الّدين بمشيئة اهلل فهو الذي خرّيهم ٹ ٹچڃ  
ڃ  ڃ  چ   چ  چ چ ]الكهف : 29[

ٹ ٹچۓ  ڭ   النّاس  بالعدل وحسن اخللق مع كل  جـ  - املسلم مأمور 
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ ]املائدة : 08[

د  - املسلم مكلف بدعوة اآلخرين إىل اإلسالم وليس حماسبتهم ٹ ٹچ ہ  ہ      ہ  
ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   چ ]آل عمران : 128[

 02 - أسس عالقة املسلمني بغريهم : )سؤال طرح يف بكالوريا 2012و2013(
1 - الّتعارف: وهو اهلدف الذي من أجله خلق اهلل النّاس خمتلفني ٹ ٹچ ڄ  ڃ  

ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ     چ    ]احلجرات : 13[
ٹ  املسلمني  غري  معاملة  بحسن  مطالب  فاملسلم  باآلخر  القبول  ومعناه  الّتعايش:   -  2
ٹچٹ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک     ک     چ    ]املمتحنة : 8[ 
ەئ  وئ  وئ   ٹچٹ  ٹ  إليه   والّسعي  اخلري  عىل  بالّتعاون  اهلل  أمرنا  الّتعاون:   -  3

ۇئچ    ]املائدة : 2[  .
4 - الّروابط اإلجتامعية: جتمع البش روابط متعددة منها :

الّلغة  يف  قومه  بني  مع  يشرتك  :فاإلنسان  القومية   *   . آدم  من  البش  فكل  اإلنسانية:   *
والعادات وغريها .* العائلة : وهي رابطة الّدم )األهل و األقارب (. * اإلقامة: فاإلنسان 

ُجبَِل عىل حّب بلده وإقامته  )الوطن (.
03 -  حقوق غري املسلمني يف بلد املسلمني : )سؤال طرح يف بكالوريا 2009(

1 - حّق احلامية:من أي عدوان خارجي أو داخيل كظلم األقليات قالچمن ظلم معاهدا 
أو انتقصه حقا أو كّلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم 

القيامةچ ]رواه أبو داوود [ وتكون هذه احلامية للنفس والعرض واملال .
2 - حّق الّتأمني عند العجز:ومعناه تأمني املعيشة الكريمة هلم ولعائالهتم خاّصة عند الكرب 

والعجز والفقر فقد رأى عمر بن اخلطاب شيخا هيوديا يسأل النّاس فأخذه إىل بيت املال 

ِقيُق األُْمنِيَِّة بَِتْلِخيِص ُدُروِس الُعُلوِم اإِلْساَلِميَِّة20 َتْ
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وفرض له وألمثاله معاًشا وبذلك وضع قانون الّضامن اإلجتامعي لكل املواطنني .
3 - حّق حّرية الّتدين:ألن الّدين ال يكون إال باقتناع وليس باإلجبار ٹ ٹچی  جئ    حئ  

مئ چ    ]البقرة : 256[  
4 - حّق العمل:كفل اإلسالم لغري املسلمني احلّق يف كل عمل مشوع كالبيع و الّشاء و 

غريمها .
04 -  واجبات غري املسلمني يف بلد املسلمني  : )سؤال طرح يف بكالوريا 2013(

1 - دفع اجلزية ، 2 - احرتام نظم و قوانني الّدولة املسلمة ، 3 - ترك قتال املسلمني ،
4 - احرتام مشاعر ومقدسات املسلمني ، 5 - عدم نش ديانتهم أو اظهار مقدساهتم ،

6 - ترك ما فيه منكر .
الوحدة اخلامسة عش :من املشاكل األرسّية - النّسب وأحكامه الّشعّية -

أوال - النّسب  : 
01 - تعريف النّسب  : 

  لغة :  له عّدة معان يف الّلغة أمهها القرابة وااللتحاق ، فالن نسيب فالن فهو قريبه و فالن 
إنتسب إىل أبيه أي التحق به .

 رشعا :  هو عالقة الّدم التي تربط اإلنسان بأصوله ) األب واألم( وفروعه )االبن والبنت( 
وحواشيه ) األعامم و األخوال (. 

02 - أسباب النّسب  : للنسب أسباب و هي :
و املراد به الّزوجية القائمة بني الّرجل و املرأة عند ابتداء محلها بالولد فيثبت  الّزواج :  أ  - 
للعاهِر احلجرچ  للِفرا�ِش و  چالولُد   : نسبه بذلك دون احلاجة   إىل سبب آخر ، و هلذا قال 
]رواه البخاري و م�سلم [  و معنى احلديث أن الولد منسوب للّزوجني و للّزاين احلّد و الّرجم 

باحلجارة و له اخليبة .
ب  - اإلقرار :و هو اعرتاف الّشخص بنسبة املولود إليه ، بأن يقول : هذا ابني . 
جـ  - البّينة الّشعية :وهي شهادة رجلني أو رجل وامرأتني بأّن فالنا ابن فالن. 

 03 - طرق إثبات النّسب : يثبت النّسب بالّطرق الّتالية : )سؤال طرح يف بكالوريا 2011(
   أ - الّزواج: وقد سبق ذكره .

ب - اإلقرار أو البّينة الّشعية: وقد سبق ذكرمها .
 جـ- البصمة الوراثية: و هي من الوسائل احلديثة يف إثبات النّسب و هي : كشف آيل مطبوع 
يتطابق يف  الذي  و   ADN الوراثية لإلنسان  للّصفات  واقعية حقيقية  مسجل عليه صورة 

نصفه األّول مع أبيه و يف نصفه الّثاين مع أمه. )سؤال طرح يف بكالوريا 2011()الّتعريف(
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له  ليضمن  بأرسته  االبن  ربط  إىل  اإلسالم  هيدف  النّسب:  جمهول  الّطفل  حقوق   -  04
الوقت حرص عىل عدم اختالط األنساب لذلك أعطى ملجهول  حياة مستقرة ويف نفس 

ٹ  أمورهم  بمؤاخاهتم ورعايتهم وتويل  املسلمني  وأمر  اختاذ االسم واهلوّية  النّسب حق 
ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ٹچڳ  
التي ترعاه و  النّسب ليس من ورثة األرسة  الّطفل جمهول  05[  و   : ۀ چ    ]الأحزاب 
تكفله ، و لكن اإلسالم ضمن له حقوقا مادية تتمثل يف الو�سية  فللكافل أن يويص بثلث 

ماله للطفل الذي كفله ليشعر باإلطمئنان و الّراحة و اإلنتامء إىل املجتمع اإلسالمي .
ثانيا -  الّتبني : )سؤال طرح يف بكالوريا 2014(

01 - تعريف الّتبني:أن جيعل اإلنسان ابن غريه ابنا له .
02 - حكمه و دليله: )سؤال طرح يف بكالوريا 2014( حّرم اإلسالم الّتبني حرًصا عىل عدم 

اختالط األنساب . و من أدّلة الّتحريم نذكر :
أ - ٹ ٹچ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ    ]األحزاب : 04[

ب -ٹ ٹچڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ    ]األحزاب : 05[
جـ-قوله : چمن إدعى لغري أبيه ، و هو يعلم أنه غري أبيه ، فاجلنّة عليه حرامچ ]رواه البخاري [

3 - احلكمة منه ) احلكمة من ابطاله (: )سؤال طرح يف بكالوريا 2014(
حّرم اإلسالم الّتبني و أبطله حلكم عظيمة نذكر منها : 

-احلفاظ عىل قدسية الّرابطة األرسية من خالل النّسب احلقيقي .
-احلفاظ عىل األعراض داخل األرسة .

-إقرار احلّق و العدل و اإلبتعاد عن الّتزوير و قلب احلقائق .
-ضامن حقوق أفراد األرسة يف املرياث .

ثالثا -  الكفالة : 
01 - تعريف الكفالة:)سؤال طرح يف بكالوريا 2011(

           لغًة :اإللتزاُم والّضُم .
          اصطالًحا :التزام حق ّثابت يف ذّمة الغري / التزام بّضم يتيم و ضامن حقوقه .

02 - حكمه و دليله:)سؤال طرح يف بكالوريا 2011(
      الكفالة مشوعة ومستحّبة يف اإلسالم . لألدّلة الّتالية :

أ - ٹ ٹچ ېئ  ېئ چ    ]آل عمران : 37[
چ     ٹچ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ب-ٹ 

]يوسف : 72[  قال ابن عباس : الّزعيم هو الكفيل .

ِقيُق األُْمنِيَِّة بَِتْلِخيِص ُدُروِس الُعُلوِم اإِلْساَلِميَِّة22 َتْ
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َج َبْينَُهاَم َشْيًئا چ  بَّاَبِة َواْلُوْسَطى، َوَفرَّ نَِّة َهَكَذا، َوَأَشاَر بِالسَّ جـ-قوله : چ َأَنا َوَكافُِل اْلَيتِيِم ِف اجْلَ
]رواه البخاري [

03 - احلكمة من تشيعها:
للكفالة حكم كثرية نذكر منها : 

-محاية اليتيم والقيام بشؤونه ورعايته بالنّفقة والرّتبية حّتى يستقل بنفسه  .
-مظهر من مظاهر الّتكافل و الّتعاون و دليل املوّدة و الّرمحة .
-احلفاظ عىل املجتمع من االنحراف و الّرذيلة كالّتشد مثاًل .

 مالحظة : حتى يكون وجود الولد املكفول داخل األرسة طبيعي دون حرج أو مانع رشعي 
) اختالط أو خلوة (فإّن اإلسالم يشّجع امرأة الكافل أن ترضعه الّرضاعة الّشعية .

الوحدة الّسادسة عش :تليل وثيقة خطبة الّرسول   يف حّجة الوداع
01 - املناسبة والّظروف: 

كلهم  كثري  بش  املدينة  فقدم  املشهودة،  احلّجة  هلذه  بقصده    النّبي  أعلن  هـ   10 الّسنة  يف 
يلتمس أن يأتم برسول اهلل ، ويف اليوم 09 من ذي احلّجة قام النّبي  يف عرفة خطيبا يف 

قومه، وألقى هذه اخلطبة اجلامعة، وقد نزل يف ذلك اليوم قول اهلل تعاىل  چچ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ    ]املائدة : 03[ 

02 - رشح املفردات: 
َأعَراَضكم َعَليُكْم َحَرام : ال حتل، والعرض يطلق عىل الّشف.

َموُضوع: ساقط وباطل.َشهَرُكم َهذا :ذو احلّجة .
النِّسُء: تأخري حرمة حمرم إىل صفر أيام اجلاهلية.

ُيواطِئَن: أي: ال يأذن ألحد .  َعَواٌن: أسريات.
03 - تليل نّص اخلطبة: 

1 - االستفتاح والّدعوة إىل تقوى اهلل تعاىل: الرّتكيز عىل توحيد اهلل وتعظيمه، والّدعوة إىل 
تقواه وذلك بامتثال املأمورات واجتناب املنهيات.

2 - حرمة الّدماء واألموال واألعراض: وهي حرمة جتعل املسلمني ينتهون عن القتل، وهنب 
األموال، وعن الوقيعة يف أعراض النّاس.

3 -أداء األمانة وتريم الّربا: يوجب الّرسول  وجوب أداء األمانة إىل أهلها، ألن خيانة 
األمانة من أعظم الّذنوب واآلثام، كام حّرم الّرسول  عىل املسلمني الّربا، وكانوا يف اجلاهلية 

يتعاملون بالّربا يف الّتجارة تعامال واسعا.
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4 -تريم طلب الثأر: أوجب الّرسول  عىل املسلمني أن ينبذوا كل الّضغائن بينهم وطلب 
األسباب  أحد  وهو  والقاتل،  املقتول  القتل يف عشرية  تسلسل  إىل  يؤدي  هنائيا، ألنه  الّثأر 
املهّمة التي كثرت من أجلها احلروب يف اجلاهلية، فأبطل اإلسالم قتل الّثأر، وأقام مقامه 

القصاص.
5 - عدم طاعة الّشيطان: الّتحذير من الّشيطان ومكائده، ألنه سبب نشالعداوة بني النّاس.
6 - تريم تأجيل بعض األشهر احلرم: ذلك أن العرب يف اجلاهلية كانوا يؤجلون ويؤخرون 
يف األشهر احلرم حسب حاجتهم من الغزو والقتال،فلم يلتزموها يف األشهر الّثالثة املتوالية، 

فيجعلون ثالثها وهو حمرم صفرا.
7 - الوصية بالنّساء: أوىص النّبي  بالنّساء خريا، واحلّث عىل مراعاة حقوقهن، والوصية 

هبن، ومعارشهتن باملعروف.
بالكتاب  والّتمسك  بالّرجوع  أّمته    النّبي  والّسنة: حّث  بالكتاب  الّتمسك  8 - وجوب 
والّسنة، ففيهام الفالح والّسعادة لإلنسان يف دنياه وآخرته، ويف االعتصام هبام أمان من كل 

شقاء وضالل.
أخّوة جتعل عىل  الّدينية، وهي  األخّوة  احلفاظ عىل    النّبي  أوجب  الّدينية:  األخّوة   -  9

املسلم إلخوانه املسلمني حقوقا وواجبات.
10 - املساواة يف اإلسالم، وبيان أساس الّتفاضل: مجيع النّاس رشقا وغربا، شامال وجنوبا 

متساوون يف أبّوة واحدة وأصل واحد، و مرّد الّتفاضل بني اجلميع هو الّتقوى.
04 - األحكام والّتوجيهات التي تضمنتها اخلطبة: 

- الوصية بتقوى اهلل.
- اإلعالن عن حقوق املسلم، وأنه حمّرم الّدم واملال والعرض.

- حتريم الّظلم والّربا.
- إبطال كّل عادات اجلاهلية الّضاّرة.

- بيان مكانة املرأة يف اإلسالم.
- بيان حقوق الّزوجني.

- وجوب الّتمسك بالكتاب والّسنة.
- املؤمنون إخوة.

- الّتفاضل بني النّاس إنام يكون بطاعة اهلل وتقواه.
- اخلطبة رسالة حضارية للّدولة واألّمة.

- عاملية رسالة اإلسالم وذلك بمخاطبة النّاس مجيعا.
- مسؤولية األّمة عىل النّبي   يف تبليغه الّرسالة وأدائه األمانة.
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الوحدة الّسابعة عش :الّربا و مشكلة الفائدة
01 - تعريف الّربا:

 لغة: النّمو والّزيادة. 
رشعا: هو الّزيادة يف أحد البدلني املتجانسني من غري أن تقابل هذه الّزيادة بعوض.

بالكتاب  الفقهاء من غري خالف. وقد ثبت تريمه  باتفاق  الّربا حمّرم  02 - حكمه ودليله: 
والّسنة وإمجاع األمة، ودليل تريمه: 

 القرآن الكريم : قول اهلل تعاىل:چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ    ]البقرة : 275[  .
الّسنة  : ما رواه جابر ريض اهلل عنه قال: چلعن رسول اهلل  آكل الّربا، و موّكله ، وكاتبه ، 

وشاهديه ، و قال : وهم سواءچ]رواه مسلم [ 
اإلمجاع : قال اإلمام النّووي رمحه اهلل: أمجع املسلمون عىل حتريم الّربا يف اجلملة وإن اختلفوا 

يف ضابطه وتعاريفه .
03 - احلكمة من تريمه: 

- يسّبب العداوة والبغضاء بني األفراد.
-يقيض عىل روح الّتعاون.

-الّسعي وراء الّرزق اعتامدا عىل عناء ومشقة غريه.
-يعّود املرايب عىل الكسل واخلمول .

-وسيلة من وسائل االستعامر احلديث.
04 - مراحل تريمه: )سؤال طرح يف بكالوريا 2011(

املرحلة األوىل: قال اهلل تعاىل:چھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ چ    ]الّروم : 39[  
املرحلة الّثانية: قال اهلل تعاىل: چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ    ]النّساء : 161-160[  
املرحلة الّثالثة: قال اهلل تعاىل:چ ڃ چ چ ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ    ]آل عمران : 130[  
تعاىل:چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ   اهلل  قال  الّرابعة:  املرحلة 
ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ       ]البقرة : 275[  
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05 -أنواعه: )سؤال طرح يف بكالوريا 2011(
أ - ربا الفضل: هو البيع مع زيادة أحد العوضني عن اآلخر من نفس اجلنس.

دليل تريمه :قوله: چالّذهب بالّذهب ،و الفّضة بالفّضة، والرّب بالرّب، والّشعري بالّشعري، 
والّتمر بالّتمر، وامللح بامللح ،مثال بمثل، سواء بسواء ،يدا بيد ،فإذا اختلفت هذه األصناف 

فبيعوا كيف شئتم إذا كان يًدا بيٍد چ]رواه مسلم [ 
مثال:  بيع قنطار من القمح اجلّيد بـ: قنطار و نصف من القمح الّرديء.

ب- ربا النّسيئة:الّزيادة املشوطة التي يأخذها الّدائن من املدين نظري الّتأجيل.
دليل تريمه :قوله: چإنام الّربا يف النّسيئة چ]رواه البخاري و مسلم [ 

مثال:  أن يعطيه 10000 دج عىل أن يرد له 12000 دج بعد سنة . 
06 - عّلة الّتحريم: 

ربا الفضل: عّلة حتريم الّصنف األول ) الّذهب والفّضة واألوراق النّقدية(هي صفة الّثمنية
علة حتريم الّصنف الّثاين هي الّطعم واالدخار.

علة حتريم ربا النّسيئة هي الّزيادة مقابل الّتأجيل .
)الّصنف األّول : العّلة : ) الثمنية ( : جنس الّذهب و جنس الفّضة وجنس  األوراق النّقدية (
)الّصنف الّثاين : العّلة :)الّطعم و االدخار ( :جنس القمح و جنس الّشعري و جنس الّتمر و 

جنس امللح (.
07 - القواعد العامة الستبعاد املبادالت الّربوية: )سؤال طرح يف بكالوريا 2011(

القاعدة األوىل: يف حالة تبادل يشء  بجنسه )ذهب بذهب( أو)متر بتمر( فيشرتط:
    أ - الّتامثل واملساواة ) مثال بمثل ، سواء بسواء ( .

 ب - الّتقابض يف جملس العقد قبل الّتفرق ) يًدا بيٍد ( ) الفورية ( .
القاعدة الّثانية: إذا كان البديالن من جنسني خمتلفني لكن من نفس الّصنف)ذهب بفضة( 

أو)قمح بتمر(فيشرتط هنا الّتقابض يف جملس العقد قبل الّتفرق )الفورية(
تكون  بالنقود،  كالقمح  والعّلة،  اجلنس  يف  خمتلفني  شيئني  تبادل  حالة  يف  الّثالثة:  القاعدة 

املبادالت بكل حّرية، دون اشرتاط املساواة أو الّتقابض ) الفورية (.
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الوحدة الّثامنة عش :من املعامالت املالية اجلائزة 
01 - بيع املرابحة: 

1-  تعريفه: لغة: الّزيادة. 
اصطالحا: هو البيع بمثل الّثمن األّول مع زيادة ربح.

2-  حكمه ودليله: اجلواز، فقد ورد يف األثر عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه أنه كان يشرتي 
العري، فيقول: من يربحني عقلها من يضع يف يدي دينارا.

-يعترب من أوسع البيوع يف سّد حاجات النّاس.-رفع احلرج عن  3-  احلكمة من تشيعه: 
النّاس، والّتيسري يف دين اهلل. 

4-  رشوطه:- العلم بثمن الّسلعة - العلم بالّربح. 
5-  أمثلة: كأن يقول البائع اشرتيت هذه الّسلعة بمئة دينار وتربحني عشة دنانري، أو تقول 

بعتك الّسيارة بزيادة 5 % عىل ثمنها.
02 - بيع الّتقسيط: 

1-  تعريفه: عقد عىل مبيع حاال، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقا عىل أجزاء معلومة، يف أوقات معلومة.
چاشرتى  قالت:  عنها  اهلل  فعن عائشة ريض  اجلائزة رشعا،  البيوع  ودليله: من  2-  حكمه 

رسول اهلل  من هيوديٍّ طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا چ]رواه البخاري و مسلم [
3-  احلكمة من تشيعه: 

-حتقيق املنفعة للنّاس، ورفع احلرج عنهم. -الّتيسري عىل النّاس يف معامالهتم. -الّتشجيع 
عىل االستثامر، ونمو االقتصاد.

4-  رشوطه: 
-أن يكون الّثمن والّسلعة مما ال جيري بينهام الّربا.-أال يكون البيع ذريعة للّربا. - أن تسلم 

الّسلعة حاال. -أن يكون األجل معلوما. - أن يكون البائع مالكا للّسلعة.  
5-أمثلة: كأن يقول أبيعك السيارة بـ: 500 ألف د ج حاال، و بـ: 530 ألف د ج لسنة. 

كأن يبيع الّتاجر ثالجة بـ: 40000 دج نقدا، و 45000 دج بالّتقسيط ملدة ستة أشهر.
03 -الرّصف: 

1-  تعريفه: لغة: الّزيادة. 
اصطالحا: هو بيع النّقد) الّذهب و الفّضة و النّقود ( بالنّقد جنسا بجنس، أو بغري جنس.

2-  حكمه ودليله: اتفق العلامء عىل جوازه إذا توّفرت رشوطه، ففي حديث أيب بكرة ريض 
اهلل عنه أن رسول اهلل  قال: چال تبيعوا الّذهب بالّذهب إال سواء بسواء، والفّضة بالفّضة 

إالّ سواء بسواء، و بيعوا الّذهب بالفّضة و الفّضة بالّذهب كيف شئتم چ ]رواه البخاري  [
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3- احلكمة من تشيعه: 
-تيسري الّتعاون بني النّاس، ورفع احلرج واملشّقة عنهم.

-تبادل املنافع بتغيري العمالت، وتسهيل املبادالت الّتجارية.
4- رشوطه: 

-الّتقابض يف جملس العقد، سواء احتدا اجلنسان أم اختلفا.
-الّتامثل والّتقابض إذا احتدا اجلنسان.

5- أمثلة:   مبادلة 30 غ من الّذهب بـ: 1000غ من الفّضة حاال.
      مبادلة الّدينار اجلزائري بالّريال الّسعودي، رشيطة عدم تأجيل الّتقابض بني البدلني.

الوحدة الّتاسعة عش :الّشكة يف الفقه اإلسالمي
01 - تعريفها: 

لغة: االختالط.
اصطالحا: عقد بني املتشاركني يف رأس املال والّربح.

02 - حكمها ودليلها: جائزة ومشوعة بالكتاب والّسنة واإلمجاع. 
چ     ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   القرآن الكريم :قال اهلل تعاىل:چ ڳ  
]النّساء : 12[ 
من الّسنة : قوله  يف ما يروي عن ربه عّز وجلّ: چ أ نا ثالث الّشيكني ما مل خين أحدمها 

صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهام چ ]رواه أبو داوود [
 اإلمجاع :أمجع املسلمون عىل جواز الّشكة يف اجلملة، مع اختالفهم يف أنواع منها. 

03 -احلكمة من تشيعها: 
-وجود احلاجة املاسة إليها.-حتقيق الّتعاون املشوع البناء بني أفراد املجتمع.

الّتجارة  أسباب  وتيسري  العمل  دعائم  عنهم.-توفري  احلرج  ورفع  النّاس  عىل  -التّيسري 
الّرابحة.

04 - أنواع الّشكة: 
أ - رشكة األموال: هي أن يشرتك اثنان فأكثر يف مال هلام، وهي: إما عنان أو مفاوضة أو 

قراض.
1-رشكة العنان:

تعريفها: وهي أن يشرتك شخصان يف مال هلام عىل أن يتجرا فيه والّربح بينهام.
حكمها: جائزة عند مجيع الفقهاء.

مثاهلا: اشرتاك تاجرين كل منهام بمبلغ معني، لشاء عتاد أو سلعة معينة قصد بيعها، واقتسام 
األرباح حسب االتفاق.
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2-رشكة املفاوضة:
تعريفها: هي أن يتعاقد اثنان فأكثر عىل أن يشرتكا  يف مال عىل عمل بشوط خمصوصة.

حكمها: جائزة عند أكثر أهل العلم.
مثاهلا: اشرتاك تاجرين يف مال هلام، مع تفويض كل واحد منهام إىل صاحبه حّرية الّترصف يف 

غيبته وحضوره.
3-رشكة القراض ) املضاربة (:

تعريفه: هو دفع مال معلوم ملن يتاجر به، والّربح بينهام حسب ما يتفقان عليه.
حكمه: مشوع وجائز.

مثاهلا: كأن يدفع شخص ماال ملن يعرف البيع والّتجارة، فيقول له: خذ هذا املال واجتر به، 
ولك من الّربح نسبة 33 %.

ب - رشكة األعامل ) األبدان (: 
تعريفها: هي أن يشرتك اثنان أو أكثر يف عمل من األعامل، ويكون الكسب بينهام.

حكمها: جائزة.
مثاهلا: كأن يشرتكا نجارين عىل أن يعمال يف ورشة نجارة والّربح بيننا.

جـ - رشكة الوجوه ) الّذمم (: 
تعريفها: وهو أن يشرتك وجيهان أو أكثر عند النّاس، من غري أن يكون هلام رأس مال، عىل 

أن يشرتيا يف ذممهام بالنّسيئة، ويبيعا بالنّقد.
حكمها: باطلة، ألن الشكة إنام تتعلق باملال أو العمل، وكالمها معدومان يف رشكة الوجوه.
مثاهلا: كأن يقوال: اشرتكنا عىل أن نشرتي هذه الّسلعة بالنّسيئة ونبيع بالنّقد، وما نتج من ربح 

فهو بيننا.

                                                                                     انتهى بحمد اهلل الربنامج املقرر

 

29 ِقيُق األُْمنِيَِّة بَِتْلِخيِص ُدُروِس الُعُلوِم اإِلْساَلِميَِّة َتْ



اجلْزُء الثّان
َنَداِت و الَفَواِئِد ُمَلَخ�ُص ال�َسّ

ملفي من َهِدي الُقراآن الَكرمي و ال�ّسنَة النّبَوية



01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان .

03-التذكري بقدرة اهلل و مراقبته.

01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان .

03-التذكري بقدرة اهلل و مراقبته.

01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان .

03-التذكري بقدرة اهلل و مراقبته.

ور املحببة للموؤمنني . 01-ر�سم ال�سّ

01-ر�سم �سور الكافرين املنفرة.

01-مناق�سة النحرافات .

02- اإثارة العقل.

03-اإثارة الوجدان.

04-التذكري بقدرة اهلل و مراقبته.

01- قدرة اهلل تعاىل يف خلق الكون عظيمة.

02-كرثة وتنوع نعم اهلل على عباده .

03-وجوب التدبر يف اآيات اهلل الكونية .

01- قدرة اهلل يف خلقه عظيمة ) ال�سماء، الأر�ش، اجلبال، الأمطار، النّبات (.

02-من اأعظم �سور قدرة اهلل خلق ال�ّسماوات بغري عمد .

03-من و�سائل تثبيت العقيدة النّظر يف الآيات الكونية .

01-من مظاهر قدرة اهلل خلق الأجنة يف بطون اأمهاتهم وخلق ال�ّسمع والب�رص والأفئدة.

02-من و�سائل حت�سيل العلم ال�سمع والب�رص .

03-وجوب �سكر اهلل على نعمه ) ال�سكر بالّل�سان والفعل ( .

01-وجوب امل�سارعة بالتوبة والإنابة .

02-�سعة اجلنة وعظمها .

03-حمبة اهلل للمح�سنني.

01-من طبيعة الإن�سان اإذا �سيق عليه الياأ�ش والقنوط.

02- طغيان الإن�سان وج�سعه اإذا انعدم الإميان.

03-الوعيد ال�ّسديد للكفار ) عذاب غليظ ( .

01-توحيد الربوبية اإذا مل يقتن به توحيد الألوهية مل ينفع �ساحبه.

02-الكفار يقرون باأن اهلل رب ال�سماوات ال�سبع ورب العر�ش العظيم .

03-دفع ال�سبهات التي يتعلق بها املنكرون للعقيدة ال�سحيحة .

04-تتيه اهلل عما و�سفه به املبطلون .

ال�ّسند 1 

ال�ّسند 2 

ال�ّسند 3 

ال�ّسند 6 

ال�ّسند 5 

ال�ّسند 4 

الو�سائل : 

الو�سائل : 

الو�سائل : 

الو�سائل : 

الو�سائل : 

الو�سائل : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

ٹ ٹ چں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ        چ   ]الرعد: 04[

ٹ ٹ چھ   ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې          ى           چ 

]لقمان: 10[

ٹ ٹ چې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ             چ ]النحل: 78[

ٹ ٹ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ ]اآل عمران: 134/133[

ٹ ٹ چڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ                چ ]ف�سلت: 50/49[

ٹ ٹ چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی     ی          ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ ]املوؤمنون: 91/86[

الوحدة الأوىل  : و�سائل القراآن الكرمي يف تثبيت العقيدة ال�سالميةامللف الأّول  : من هدي القراآن الكرمي
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01- التذكري بقدرة اهلل و مراقبته.

02-اإثارة العقل.

03-اإثارة الوجدان .

01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان .

03-التّذكري بقدرة اهلل و مراقبته . 
01-تكرمي اهلل لالإن�سان بالعقل.

01- حث القراآن على ا�ستعمال العقل.

02-حفظ العقل من ناحية الوجود) الإيجاب (.

01- حث القراآن على ا�ستعمال العقل.

02-حفظ العقل من ناحية الوجود) الإيجاب (.

01- حث القراآن على ا�ستعمال العقل.

02-حفظ العقل من ناحية الوجود) الإيجاب (.

01- حث القراآن على ا�ستعمال العقل.

02- اأهمية العقل ) بالعقل ميز اهلل الإن�سان (

03-حفظ العقل من ناحية الوجود) الإيجاب (.

01- حث القراآن على ا�ستعمال العقل.

02-حفظ العقل من ناحية العدم) ال�ّسلب (.

01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان. 

03-التذكري بقدرة اهلل.

01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان. 

03-التذكري بقدرة اهلل.

01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان. 

03-التذكري بقدرة اهلل.

01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان. 

01-مناق�سة النحرافات .

02- اإثارة العقل.

03-اإثارة الوجدان.

01- اإحاطة علم اهلل بكل �سيء.

02-ل يغيب عن علم اهلل �سيء مهما �سغر ومهما كان مكانه.

03-كل ما يقع من اخلالئق مكتوب يف اللوح املحفوظ .

01- تكرمي اهلل لبني اآدم ) بغ�ش النظر عن اجلن�ش واللون والدين (.

02- ت�سخري الكون لالإن�سان. .

03-تف�سيل الإن�سان على كثري من املخلوقات .

01- ع�سمة القراآن من التناق�ش و الختالف يوؤكد اأن م�سدره اهلل.

02- وجوب تدبر القراآن عند تالوته اأو �سماعه.

03-التدبر يجعل الإن�سان ي�سعر بالإعجاز القراآن.

01- وجوب تدبر القراآن عند تالوته اأو �سماعه.

02- من مل يتاأثر بالقراآن فقلبه ميت.

03-�سالح النف�ش ب�سالح القلوب فلهذا يجب العناية بالقلوب واإ�سالحها.

01- الأمر بالتدبر يف خملوقات اهلل.

02- دلئل قدرة اهلل وعظمته.

03-العلماء هم اأكرث النا�ش اإعمال للعقل.

01- ا�ستحباب �رصب الأمثال لتقريب املعان لالأفهام.

02- العلماء وحدهم هم الذين يفهمون ويعقلون اأمثال القراآن.

03-بيان منزلة العلم والعلماء .

01- الإن�سان ماأمور باإتباع ما اأنزل اهلل.

02- ذم التقليد الأعمى والدعوة اإىل ا�ستخدام العقل .

03-ل طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق.

امللف الأّول  : من هدي القراآن الكرمي

ال�ّسند 7 

ال�ّسند 1 

ال�ّسند 2 

ال�ّسند 5 

ال�ّسند 6 

ال�ّسند 4 

ال�ّسند 3 

الو�سائل : 

مو�سوع الآية: الو�سائل : 

مو�سوع الآية: 

مو�سوع الآية: 

مو�سوع الآية: 

مو�سوع الآية: 

مو�سوع الآية: 

الو�سائل : 

الو�سائل : 

الو�سائل : 

الو�سائل : 

الو�سائل : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الوحدة الثّانية  : موقف القراآن من العقل

ٹ ٹ     چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   

مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث             مث  ىث       چ   ]يون�ش: 61[

ٹ ٹ چک  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   چ ]ال�رصاء: 70[

ٹ ٹ چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ ]الن�ساء: 82[

ٹ ٹ چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   چ ]العنكبوت: 43[

ٹ ٹ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ]العنكبوت: 43[

ٹ ٹ چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ       چ ]حممد: 24[

ٹ ٹ چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ   چ ]البقرة: 170[
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01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان .

01- حث القراآن على ا�ستعمال العقل.

02-حفظ العقل من ناحية العدم) ال�سلب (.

01- حث القراآن على ا�ستعمال العقل.

02-حفظ العقل من ناحية الوجود) الإيجاب (.

لة باهلل. 01- قوة ال�سّ

لة باهلل. 01- قوة ال�سّ

02- التّزكية و الأخالق.

01- الوقاية من الأمرا�ش.

حية )العالج(. 01- تطبيق اأ�س�ش الّرعاية ال�سّ

01- التّزكية و الأخالق.

لة باهلل. 01- قّوة ال�سّ

01- حث القراآن على ا�ستعمال العقل.

02-وجوب املحافظة على العقل.

01-اإثارة العقل.

02-اإثارة الوجدان. 

03-التذكري بقدرة اهلل.

حة النّف�سية. 01-ال�سّ

حة النّف�سية. 01-ال�سّ

حة اجل�سمية. 01-ال�سّ

حة اجل�سمية. 01-ال�سّ

حة النّف�سية. 02-ال�سّ

حة النّف�سية. 02-ال�سّ

01-مناق�سة النحرافات .

02- اإثارة العقل.

03-اإثارة الوجدان.

01- نعم اهلل يوؤتيها ملن ي�ساء.

02- من اأعظم النعم العلم.

03-اأ�سحاب العقول ) اأولوا الألباب ( اأكرث النا�ش تذكرا وتدبرا.

01- من عبد غري اهلل فقد اأ�رصك.

02- الكفار وامل�رصكون ل حجة لهم ب�سبب اإتباعهم الظنون والأوهام.

03-ذم اإتباع الظن والكذب على اهلل.

01- احلث على ذكر اهلل.

02- احلث على تقوية ال�سلة باهلل.

03-ال�سلة باهلل تدفع الأمرا�ش النف�سية )القلق الياأ�ش... (.

دور. 01- القراآن موعظة و�سفاء ملا يف ال�سّ

02- ف�سل الأ�سلوب الوعظي يف الدعوة اإىل اهلل.

03-القراآن هداية ورحمة للموؤمنني.

01- حترمي الّزنا.

02- من وقع يف احلرام فقد تعدى حدود اهلل.

03-كلما اأغلق اهلل بابا للحرام فتح باملقابل بابا للحالل.

01- القراآن �سفاء لالأمرا�ش النّف�سية واجل�سدية.

02- القراآن رحمة للموؤمنني.

03-ق�سوة القلوب وموتها �سببها البعد عن اهلل وهجر القراآن.

01- ي�ستط يف الدليل الو�سوح والبيان.

02- بطالن عبادة غري اهلل لعدم قيامها على احلجة والدليل .

03-من اأعظم الكذب _ الكذب على اهلل _.

امللف الأّول  : من هدي القراآن الكرمي

ال�ّسند 7 

ال�ّسند 8 

ال�ّسند 2 

ال�ّسند 3 

ال�ّسند 4 

ال�ّسند 1 

ال�ّسند 9 

مو�سوع الآية: الو�سائل : 

مو�سوع الآية: 

كيف يحققها ال�سالم: 

كيف يحققها ال�سالم: 

مظاهر العناية بها: 

مظاهر العناية بها: 

كيف يحققها ال�سالم: 

كيف يحققها ال�سالم: 

مو�سوع الآية: 

الو�سائل : 

حة  املذكور يف الآية:  نوع ال�سّ

حة  املذكور يف الآية:  نوع ال�سّ

حة  املذكور يف الآية:  نوع ال�سّ

حة  املذكور يف الآية:  نوع ال�سّ

الو�سائل : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

حة  اجل�سمية والنّف�سية يف القراآن الكرمي الوحدة الثّالثة  : ال�سّ

ٹ ٹ چې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ       چ ]البقرة: 269[

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ     گ   گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   چڇ   ٹ  ٹ 

صڱ  ڱ      چ ]يون�ش: 66[

ٹ ٹ چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک     چ ]يون�ش: 57[

چ  ٹ ٹ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

]املوؤمنون: 7/5[

ٹ ٹ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ      چ ]الإ�رصاء: 82[

ٹ ٹ چمب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىث  يث           چ ]الرعد: 28[

ٹ ٹ چۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی   ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب        مب    چ ]الكهف: 15[
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ال�ّسند 5 

ال�ّسند 6 

ال�ّسند 9 

مالحظة : 

ال�ّسند 8 

ال�ّسند 7 

ٹ ٹ چڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ   ۋ     ۅ      چ ]البقرة: 222[

ٹ ٹ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      چ ]النّور: 30[

ٹ ٹ چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  

ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى     چ
 ]البقرة: 185[

ٹ ٹ چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ        چ ]النّ�ساء: 43[

ٹ ٹ چگ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ      چ ]النّحل: 115[

01- الوقاية من الأمرا�ش.

01- الوقاية من الأمرا�ش.

01- الوقاية من الأمرا�ش.

01- الإعفاء من بع�ش الفرائ�ش.

01- الإعفاء من بع�ش الفرائ�ش.

01- التّزكية و الأخالق.

01- التّزكية و الأخالق.

01- التّزكية و الأخالق.

01- التّزكية و الأخالق.

لة باهلل. 02- قوة ال�سّ

01- التّزكية و الأخالق.

لة باهلل. 02- قوة ال�سّ

09 ن�سو�ش مقررة يف هذه الوحدة  لذا يجب على املتعلم اأن يعلم:

01- بع�ش الفوائد من كل ن�ش.

02- املعنى الإجمايل ) ا�ستعن بالفوائد ال�ّسابقة (.

عبة. 03- معان بع�ش الألفاظ ال�سّ

حة اجل�سمية. 01-ال�سّ

حة اجل�سمية. 02-ال�سّ

حة النّف�سية. 02-ال�سّ

حة النّف�سية. 01-ال�سّ

حة النّف�سية. 02-ال�سّ

حة النّف�سية. 02-ال�سّ

حة النّف�سية. 02-ال�سّ

حة اجل�سمية. 01-ال�سّ

حة اجل�سمية. 01-ال�سّ

حة اجل�سمية. 01-ال�سّ

01- �رصورة اعتزال الن�ساء يف فتة احلي�ش.

02- اهتمام ال�رصع بالوقاية من الأمرا�ش.

03-احلث على التطهر والتوبة.

01- يف غ�ش الب�رص طهارة للنف�ش.

02- حترمي الزنا.

03-�سعة علم اهلل.

01- حترمي امليتة والدم وحلم اخلنزير وما اأهل لغري اهلل به.

02- ال�رصورات تبيح املحظورات.

03-من �سماحة الإ�سالم  الي�رص.

01- وجوب الغ�سل على اجلنب.

02- اإباحة التيمم عند فقدان املاء.

03-اهلل عفو غفور.

01- ف�سل �سهر رم�سان لتول القراآن فيه.

02- ترخي�ش اهلل للمري�ش و امل�سافر اأن يفطر.

03- تي�سري اهلل على عباده.

مظاهر العناية بها: 

مظاهر العناية بها: 

مظاهر العناية بها: 

مظاهر العناية بها: 

مظاهر العناية بها: 

كيف يحققها ال�سالم: 

كيف يحققها ال�سالم: 

كيف يحققها ال�سالم: 

كيف يحققها ال�سالم: 

كيف يحققها ال�سالم: 

حة  املذكور يف الآية:  نوع ال�سّ

حة  املذكور يف الآية:  نوع ال�سّ

حة  املذكور يف الآية:  نوع ال�سّ

حة  املذكور يف الآية:  نوع ال�سّ

حة  املذكور يف الآية:  نوع ال�سّ

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 
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ال�ّسند 1 

ال�ّسند 6 

ال�ّسند 7 

ال�ّسند 2

ال�ّسند 5 

ال�ّسند 4 

ال�ّسند 3 

ٹ ٹ چٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         چ ] اآل عمران: 134[

ٹ ٹ چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ          چ ] احلجرات: 13[

ٹ ٹ چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث          چ 

] الن�ساء: 59[

ٹ ٹ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ      چ ]التّوبة: 119[

ٹ ٹ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ        ]النّ�ساء: 36[

ٹ ٹ چژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ   چ ]ف�سلت: 34[

ٹ ٹ چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ   چ ]البقرة: 155[

01- قيم فردية.

01- قيمة �سيا�سية.

01- قيمة  فردية.

01- قيم فردية.

01- قيم فردية.

01- قيم فردية.

02- قيم اجتماعية.

02- قيم اجتماعية.

02- قيم اأ�رصية

03- قيم اجتماعية.

رب. 01- الإح�سان . العفو . ال�سّ

01- الّطاعة.

01- الإح�سان .

رب. 01- الإح�سان . العفو . ال�سّ

رب. 01-  ال�سّ

دق. 01-  ال�سّ

02- التّكافل. التّعاون .

01- التّكافل. التّعاون .

02- التّكافل. املعا�رصة باملعروف.

03- التّكافل. امل�سوؤولية .

01- من �سفات املوؤمنني الإنفاق يف ال�رّصاء وال�رّصاء.

02- اجلود وكظم الغيظ والعفو عن النا�ش من اأعظم القيم التي يحب اهلل اأن يت�سف بها عباده املوؤمنون.

03-حمبة اهلل للمح�سنني.

01- تقرير الإ�سالم ملبداأ التّعارف الإن�سان والتّعاون بني جميع الب�رص.

02- اأ�سا�ش التّفا�سل بني النّا�ش هو التّقوى ) حرمة التّفاخر (.

03-اهلل حميط بكل �سيء فهو عليم خبري 

01- اأمر اهلل بطاعته و طاعة ر�سوله وذلك بامتثال اأمرهما و اجتناب نهيهما.

02- اأمر اهلل بطاعة اأويل الأمر ب�رصط األ يامروا مبع�سية.

03-الأمر برد كل متنازع فيه اإىل كتاب اهلل و �سنة ر�سوله.

01- وجوب عبادة اهلل وتوحيده وحترمي ال�رصك بكل مظاهره.

02- وجوب الإح�سان اإىل الوالدين.

03-وجوب الإح�سان اإىل الأقارب و�سلة الرحم.

04-حترمي التكرب.

01- وجوب مقابلة ال�سيئة باحل�سنة..

02- ما كان اللني يف �سيء اإل زانه.

03-املعاملة احل�سنة من الأمور التي توؤثر على القلوب فتحول العداوة اإىل حمبة.

01- البالء اأنواع ) اخلوف، اجلوع، نق�ش يف الأموال والأنف�ش و الثمرات (.

رب على البالء. رب: ال�سّ 02- من اأنواع ال�سّ

ابرين. 03-الب�رصى من عند اهلل لعباده ال�سّ

01- وجوب تقوى اهلل.

02- وجوب اللتزام بال�سدق.

03-الإميان لي�ش �سعارا بل عمل.

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الوحدة الّرابعة  : القيّم يف القراآن الكرميامللف الأّول  : من هدي القراآن الكرمي
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ال�ّسند 8 

ال�ّسند 9

ال�ّسند 11 

ال�ّسند 10 

ٹ ٹ چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں   چ ] الّروم: 21[

ٹ ٹ چەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی          چ ]املائدة: 02[

ٹ ٹ چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      چ ]ال�ّسورى: 38[

ٹ ٹ چہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  

ې  ې  ې  ې    چ ]املائدة: 08[

01- قيم اأ�رصية.

01- قيمة �سيا�سية.
01- قيم اجتماعية.

01- قيمة �سيا�سية.

01- قيم اجتماعية.

01-املعا�رصة باملعروف.املودةو الّرحمة.

01-ال�ّسورى.
02-التّكافل.التّعاون.

01-  العدل.

01-  التّعاون.التّكافل.

01- من دلئل قدرة اهلل اأن خلق للرجال من اأنف�سهم اأزواجا.

02- املوّدة واملحبّة بني الّزوجني من اأ�س�ش جناح الأ�رصة.

03-املوّدة و الّرحمة قيم اأ�رصية من القيّم القراآنية.

01- ال�ستجابة لأوامر اهلل من �سفات املوؤمنني.

02- ال�ّسورى واجبة بني املوؤمنني.

03-املوؤمنون ينفقون مما رزقهم اهلل فيزكون و يت�سدقون.

01- العدل واجب يف احلكم والقول وال�ّسهادة.

02- اإقامة العدل تقرب العبد لتقوى اهلل.

03-العدل قيمة �سيا�سية من القيم القراآنية.

01- التّعاون على الرب قيمة اجتماعية من القيم القراآنية.

02-حرمة التعاون على ما فيه مع�سية.

03-اهلل �سديد العقاب ملن ع�ساه.

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

القيم املوجودة  يف الآية: 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

الفوائد : 

مالحظة : 
ا مقررا يف هذه الوحدة  لذا يجب على املتعلم اأن يعلم الأ�سئلة املتوقعة يف هذه الوحدة و هي : 11 ن�سً

01- اذكر القيم املوجودة يف الن�ش وحتت اأي نوع من القيم تندرج. 02- اذكر بقية القيم التي تندرج حتت نف�ش النوع.      

 03- اذكر اأهمية هذه القيمة.                                                              04- ا�رصح الن�ش وا�ستخرج الفوائد. 
                        

احلديث 1 

احلديث 2 

01- قيمة �سيا�سية. 01- العدل.
01- املحاباة يف تطبيق احلدود من اأ�سباب هالك الأمم.

02- حترمي ال�رّصقة و بيان عقوبتها.

03- اأخذ العرب من الأمم ال�ّسابقة.

01- احلث على العمل و طلب الرزق.

02- تربية الإ�سالم للموؤمن على عزة النف�ش.

03- عدم احتقار العمل ولو كان ب�سيطا.

نوعــــــــــــــــها:  القيم املوجودة  يف احلديث: 
عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت:چ اأن قري�سا اأهمهم �ساأن املراأة املخزومية التي �رصقت فقالوا من يكلم فيها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم..چ]رواه اجلماعة[ 

عن الزبري بن العوام ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:چلأن ياأخذ اأحدكم اأحبله فياأتي اجلبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها في�ستغني 
بثمنها خري له من اأن ي�ساأل النا�ش اأعطوه اأومنعوهچ]رواه البخاري[ 

الفوائد و الأحكام: 

الفوائد و الأحكام: 

امللف الثّان  : من هدي ال�ّسنة النّبوية

امللف الثّان  : من هدي ال�ّسنة النّبوية

الوحدة اخلام�سة  : امل�ساواة اأمام اأحكام ال�رّصيعة الإ�سالمية

الوحدة ال�ّساد�سة  : العمل والإنتاج يف الإ�سالم وم�سكلة البطالة

الوحدة الّرابعة  : القيّم يف القراآن الكرمي
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مالحظة : 
يف�سل للمتعلم اأن يحاول �رصح النّ�سو�ش ويكرر ذلك يف فتات متباعدة لت�سخ فوائد النّ�سو�ش ول يحتاج اإىل مراجعتها عنداقتاب موعد 

امتحان البكالوريا
                        

احلديث 3 

احلديث 4 

01- قيم اجتماعية.
01- قيمة اأ�رصية.

02- قيمة اأ�رصية.

01- قيمة �سيا�سية.

01- التّعاون.التّكافل.
01- املودة و الّرحمة.

02- املودة و الّرحمة.

01- العدل.

01- م�رصوعية الوقف و ا�ستحبابه.

دقة اجلارية. 02- ف�سل ال�سّ

03- للوقف فوائد اجتماعية و اقت�سادية عديدة.

01- م�رصوعية الهبة لالأولد.

02- حرمة التّفريق بني الأولد.

واب من �سفات املوؤمنني. 03- الّرجوع اإىل احلق و حتري ال�سّ

نوعــــــــــــــــها: 

نوعــــــــــــــــها: 

القيم املوجودة  يف احلديث: 

القيم املوجودة  يف احلديث: 

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال:چ اإذا مات الإن�سان انقطع عنه عمله اإلمن ثالثة اإل من �سدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو 
ولد �سالح يدعو له.چ]رواه م�سلم و غريه[ 

عن عامر قال : �سمعت النعمان بن ب�سري ر�سي اهلل عنهما وهو على املنرب يقول :چ اأعطان اأبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : ل اأر�سى حتى ت�سهد ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.......چ]رواه البخاري[ 

الفوائد و الأحكام: 

الفوائد و الأحكام: 

امللف الثّان  : من هدي ال�ّسنة النّبوية

امللف الثّان  : من هدي ال�ّسنة النّبوية

الوحدة ال�ّسابعة  : م�رصوعية الوقف

الوحدة الثّامنة  : توجيهات الر�سول �سلى اهلل عليه و �سلم يف �سلة الآباء بالأبناء
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