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 لمجال األول من هدي القرآن الكريما
 

 القرآن الكريم في تثبيت العقيدة اإلسالمية( أساليب)وسائل:  الوحدة األولى
 

عقد : شّده، ويقال: عقد الحبل يعقده: مأخوذة من العقد والربط والّشدِّ بقوة، يقال" عقيدة"كلمة  :مفهوم العقيدة -ا -1
 .شّده، : العهَد والبيعَ 

 :مفهوم العقيدة اصطالًحا - ب
، وهي ما يؤمن به اإلنساُن ويعقد   العقيدة تطلق على اإليمان الجازم والحكم القاطع الذي ال يتطرق إليه شكٌّ

 عليه قلَبه وضميَره، ويتخذه مذهًبا وديًنا يدين به؛

هلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره، هي اإليمان الجازم با: لعقيدة اإلسالميةا مفهوم -ج  
 .وبكل ما جاء في القرآن الكريم، والسنة الصحيحة من أصول الدين، وأموره، وأخباره

 :اإلسالمية العقيدة أهمية -2
نعيم،  ألنه ال سعادة للقلوب، وال ؛أن حاجتنا إلى هذه العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة - أ

 .وال سرور إال بأن تعبد ربها وفاطرها تعالى
أن العقيدة اإلسالمية هي أعظم الواجبات وآكدها؛ لذا فهي أول ما يطالب به الناس، كما قال صلى اهلل عليه  - ب

 .«ُأِمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل "» : وسلم
 .مية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق األمن واالستقرار، والسعادة والسرورأن العقيدة اإلسال  -ج    
 :من وسائل تثبيت العقيدة -3

، من استعمل القرآن الكريم عدة وسائل لتثبيت العقيدة الصحيحة وتصحيح االنحرافات التي تصيب عقائد الناس 
 (:األساليب) أهم هذه الوسائل

 لقرآن ُينبه اإلنسان إلى كثير من مظاهر قدرة اهلل تعالى في هذا الكون آمرا أي أن اهلل تعالى في ا  :إثارة العقل
 .، مدبر لشؤون الخلق ا، رازق اإياه بأن يتدبر هذه المظاهر ليدرك بعد ذلك أن لهذا الكون خالق

َناٍب َوَزرأٌع َونَ  ﴿: قال اهلل تعالى  َرأِض ِقَطٌع ُمَتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت ِمنأ َأعأ َقى وِفي األأ ِخيٌل ِصنأَواٌن َوَغيأُر ِصنأَواٍن ُيسأ
ٍم َيعأِقُلوَن ﴾ ُُكِل ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََياٍت ِلَقوأ ُل َبعأَضَها َعَلى َبعأٍض ِفي األأ  ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَفضِّ

 شامل أي يدرك قدرة اهلل وعلمه ال الربوبيةاإلنسان ليتفطن لحقيقة  عاطفةالقرآن الكريم  يثير  :إثارة الوجدان
 فيزداد حبا لربه تعالى وقربا منه .ويتفاعل مع ذلك 

َرَجُكمأ ِمنأ ﴿          ُكُروَن ُبُطوِن َواللَُّه َأخأ َفأِئَدَة َلَعلَُّكمأ َتشأ َبأَصاَر َواألأ َع َواألأ َلُموَن َشيأًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّمأ  ﴾ُأمََّهاِتُكمأ ََل َتعأ
 إحياء الموتى ، إنزال ) على كل شيء قدير  هأنذكر اهلل تعالى في القرآن ي إذ  :التذكير بقدرة اهلل ومراقبته

اإلنسان من خير أو شرٍّ ثم ُيجازيه على ذلك يوم القيامة، فيستحي اإلنسان  هو أن اهلل يعلم كل ما يفعل( الغيث
 .من معصية اهلل تعالى



                                                                                                                                                          3 

َنَها َوأَلأَقى فِ ﴿   َرأِض َرَواِسَي َأنأ َتِميَد ِبُكمأ َوَبثَّ ِفيَها ِمنأ ُكلِّ َدابٍَّة َوَأنأَزلأَنا ِمَن السََّماِء َخَلَق السََّماَواِت ِبَغيأِر َعَمٍد َتَروأ ي األأ
                                                            ﴾َماًء َفَأنأَبتأَنا ِفيَها ِمنأ ُكلِّ َزوأٍج َكِريٍم 

 يحذو  حتى .الحسنة  وما ينالون من جزاء و أجر يوم القيامة لصفاتهم من ذكر: رسم الصور المحببة للمؤمنين
 .الناس حذوهم ويقتدون بهم في صفاتهم

َرأُض ُأِعدَّتأ ِللأُمتَِّقيَن  ) :قال اهلل تعالى   ُضَها السََّمَواُت َواألأ الَِّذيَن  (133)َوَسارُِعوا ِإَلى َمغأِفَرٍة ِمنأ َربُِّكمأ َوَجنٍَّة َعرأ
ِسِنيَن ُينأِفقُ  رَّاِء َوالأَكاِظِميَن الأَغيأَظ َوالأَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ الأُمحأ  (وَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ

وحتى اليكون .الشرعيةالتي يقع فيها اإلنسان نتيجة جهله، بمختلف األدلة العقلية و  :  تمناقشة اَلنحرافا
 .تاالنحرافات كلتل المؤمنون عرضة

ِش الأَعِظيِم  ﴿:  ال اهلل تعالىق   (68)َسَيُقوُلوَن ِللَِّه ُقلأ َأَفاَل َتتَُّقوَن ( 68)ُقلأ َمنأ َربُّ السََّماَواِت السَّبأِع َوَربُّ الأَعرأ
َلُموَن  ٍء َوُهَو ُيِجيُر َوََل ُيَجاُر َعَليأِه ِإنأ ُكنأُتمأ َتعأ ُقوُلوَن ِللَِّه ُقلأ َفَأنَّى َسيَ ( 66)ُقلأ َمنأ ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيأ

َحُرونَ    ﴾ُتسأ
 

 هاللجوء إلى اهلل  وقت الضيق والشدة ونسيان من: مواجهة اإلنسان بحقيقة ما يدور في داخل نفسه وقت الشدة 
 .فيذكر القرآن اإلنسان بهذا لُيصحح سلوكه في حال اليسر

  نأَساُن ِمنأ ُدَعاِء َل ﴿ : تعالى اهلل قال َأُم اإلِأ نأ َمسَُّه الشَّرُّ َفَيُئوٌس َقُنوٌط َيسأ َمًة ِمنَّا ( 94)الأَخيأِر َواِ  َوَلِئنأ َأَذقأَناُه َرحأ
َنى َفَلُنَنبِّ  ِمنأ َبعأِد َضرَّاَء َمسَّتأُه َلَيُقوَلنَّ َهَذا ِلي َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئنأ ُرِجعأُت ِإَلى َربِّي ِإنَّ  َئنَّ ِلي ِعنأَدُه َللأُحسأ

 ﴾ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَما َعِمُلوا َوَلُنِذيَقنَُّهمأ ِمنأ َعَذاٍب َغِليظٍ 
 يراقبه ويعلم أفعاله ويحاسبه على ذلك،فيكون اإلنسان دائم الخوف من ربه  :التذكير الدائم بأن اهلل مع اإلنسان

 .اجهر  تعالى فال يعصيه سرا وال

ٍن َوَما َتتأُلو ِمنأُه ِمنأ ُقرأَآٍن َوََل َتعأَمُلوَن ِمنأ َعَمٍل ِإَلَّ ُكنَّا َعَليأُكمأ ُشُهوًدا ِإذأ َوَما َتُكوُن ِفي َشأأ  ﴿:قال اهلل تعالى 
َغَر ِمنأ ذَ  َرأِض َوََل ِفي السََّماِء َوََل َأصأ َبَر ِإَلَّ ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَما َيعأُزُب َعنأ َربَِّك ِمنأ ِمثأَقاِل َذرٍَّة ِفي األأ  ِفي ِلَك َوََل َأكأ

 ﴾ِكتَاٍب ُمِبيٍن 
 :الفوائد واألحكام -9
 .القرآن يحث اإلنسان على التدبر والتفكر  -1

 .القران يغرس في المؤمن العقيدة الصحيحة -2
 .تصحيح السلوك اإلنساني بالرجوع للعقيدة الصحيحة -3
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 موقف القرآن الكريم من العقل موقف القرآن الكريم من العقل: الوحدة الثانية
 :تعالىقال اهلل 

 
لأَناُهمأ  ﴿ ِر َوَرَزقأَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ َنا َبِني آَدَم َوَحَملأَناُهمأ ِفي الأَبرِّ َوالأَبحأ َعَلى َكِثيٍر مِّمَّنأ َخَلقأَنا َتفأِضياًل َوَلَقدأ َكرَّمأ

 87﴾اإلسراء
 
ِتاَلفًا َكِثيرًا  َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن الأُقرأآَن َوَلوأ َكاَن ِمنأ ِعنِد َغيأرِ  ﴿  62النساء{الّلِه َلَوَجُدواأ ِفيِه اخأ
 
 29محمد َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن الأُقرأآَن َأمأ َعَلى ُقُلوٍب َأقأَفاُلَها ﴾} 
 
َذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلواأ َبلأ َنتَِّبُع َما أَلأَفيأَنا َعَليأِه آَباءَنا َأَوَلوأ  ﴿  َكاَن آَباُؤُهمأ ََل َيعأِقُلوَن َشيأئًا َوََل َيهأَتُدوَن ﴾ َواِ 

 187البقرة
 
ِر ِبَما ﴿ ِري ِفي الأَبحأ ِل َوالنََّهاِر َوالأُفلأِك الَِّتي َتجأ ِتاَلِف اللَّيأ َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل الّلُه  ِإنَّ ِفي َخلأِق السََّماَواِت َواأَلرأِض َواخأ

َياِح َوالسََّحاِب الأُمسَ ِمَن السََّماِء مِ  ِريِف الرِّ ِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوَتصأ َيا ِبِه األرأَض َبعأَد َموأ ِر َبيأَن السََّماء ن مَّاء َفَأحأ خِّ
ٍم َيعأِقُلوَن ﴾  189البقرة َواأَلرأِض َلَياٍت لَِّقوأ

 
َت الأِحكأ  ﴿ َمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيؤأ ُلواأ اأَللأَباِب ُيؤِتي الأِحكأ  284البقرة{َمَة َفَقدأ ُأوِتَي َخيأرًا َكِثيرًا َوَما َيذَّكَُّر ِإَلَّ ُأوأ
ِقُلَها ِإَلَّ الأَعاِلُموَن ﴾} ِرُبَها ِللنَّاِس َوَما َيعأ ثَاُل َنضأ َمأ  93العنكبوت َوِتلأَك األأ
 

نأ  ﴿َأَل ِإنَّ ِلّلِه َمن ِفي السََّماَوات َوَمن ِفي اأَلرأِض َوَما ُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه ُشَرَكاء ِإن َيتَِّبُعوَن ِإَلَّ الظَّنَّ َواِ  َيتَِّبُع الَِّذيَن َيدأ
ُرُصوَن ﴾  88يونس ُهمأ ِإَلَّ َيخأ

 
ُمَنا اتََّخُذوا ِمن ُدوِنِه آِلَهًة لَّوأََل َيأأُتوَن َعَليأِهم ِبُسلأَطاٍن َبيٍِّن َفَمنأ َأظأَلُم ِممَِّن  ﴿  11الكهف افأَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا﴾َهُؤََلء َقوأ

اإلسالم االعتداء  حرم مرة ، كما( 05)اإلسالم للعقل قيمة كبيرة إذ تكرر ذكر العقل في القرآن الكريم قرابة أولى 
 .عليه حّتى من طرف صاحبه

  :تكريم اهلل تعالى لإلنسان بالعقل -1
 .يسمو اإلنسان بمعرفة الحق والتزامه  فيه : لعقلميز اهلل اإلنسان  وفّضله على سائر الكائنات با -ا

  ، كما أن العقل له إذ العقل أداة التمييز بين الخير والشر ، بين النفع والضرر : العقل هو وسيلة الفهم واإلدراك -ب     
 دور مهم في تجديد أحكام اإلسالم وجعلها موافقة لواقع الناس باالجتهاد

المجنون والصبي الصغير غير  كاإلسالم ولذليعتبر العقل أساس التكليف في  :ببا لهالعقل مناط التكليف وس -ج  
 .مكلفين بأحكام اإلسالم
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واستخدامها في تدبر مظاهر قدرة حث القرآن الناس على استعمال عقولهم   :حث القرآن الكريم على استعمال العقل -2
 .دام العقل ال على مجرد الظن أو إتباع لعقائد اآلباء واألجداداهلل ، وتعلم العلم النافع ، واإليمان المبني على استخ

 :حدود استعمال العقل -3
 .مع تقدير اإلسالم للعقل إال أن الشرع قد حدد للعقل مجاالته التي يخوض فيها حتى ال يضل

كل الحقائق مهما أوتي وفي هذا تكريم له أيضًا ألن العقل مهما بلغ فهو محدود الطاقات والملكات ،ال يستطيع أن يدرك  
 .من قدرة

فمن حيث الوجود أوجب ،الوجود ومن حيث العدم ثحافظ اإلسالم على العقل من حي  :وجوب المحافظة على العقل  -3
 ................. علم نافع وتدبر وتأمل على العقل ويقيم أركانه من ظاهلل كل ما يحاف

العقل أو ُيذهبه من مسكرات كما نجد اإلسالم حرم التطرف  أما من حيث العدم فقد حرم اإلسالم كل ما يفسد
 .الفكري ألنه إفساد للعقل 

 :الفوائد واألحكام -9
 .العقل نعمة من اهلل ميز بها االنسان -

 .العقل وسيلة االنسان نحو العلم والمعرفة -
 .العقل مناط التكليف عند المسلم -
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 جسمية في القرآن الكريمالصحة النفسية وال: الوحدة الثالثة
 

أي أن يكون اإلنسان في حالة طبيعية من الطمأنينة والراحة النفسية ، ال يعاني من   :مفهوم الصحة النفسية -1
 .االضطراب والقلق

ذلك  قأرشد البشر إلى ما يحقحتى يكون اإلنسان سويا نفسيا فإن القرآن الكريم  :كيف يحقق القرآن الصحة النفسية -2
 :تهم وأهم هذه األشياءفي حيا

اهلل  نمن صالة وقراءة القرآن وذكر اهلل تعالى ومختلف الطاعات التي تجعل العبد قريبا م :قوة الصلة باهلل تعالى -ا
 .تعالى

 

 أمر القرآن الكريم بكثير من األخالق والمثل العليا التي تجعل اإلنسان محبوبا عند اهلل وعند الناس: التزكية واألخالق -ب
 .يسعد اإلنسان ويعيش مطمئنا ذلكوب

 
لقد بين القرآن الكريم لإلنسان الحكمة من خلقه والهدف من وجوده ومصيره بعد : الفهم الصحيح للوجود والمصير -ج

 .وعصمه من كل ضاللةموته وهكذا أراحه من حيرته 
 

من أي عاهة من  يوال يعان هي أن يعيش اإلنسان سليما معافى في بدنه ، غير مريض  :مفهوم الصحة الجسمية -3
 . العاهات

اعتنى القرآن بالصحية الجسمية بتشريعه لتعاليم واضحة للمحافظة عليها  لقد :عناية القرآن بالصحة الجسمية مظاهر.4 
 :هي المظاهر، وأهم هذه 

 رخصة اَلفطار للمسافر والمريض والتيمم لمن عجز عن ) : الفروض والواجبات ضاإلعفاء من بع
 (.وغيرها من الرخص الماء استعمال

 (.اإلسراف)بتشريع الطهارة والوضوء، النهي عن اإلكثار من األكل والشرب: الوقاية من األمراض 

 (الوقاية والعالج والتأهيل) تطبيق أسس الرعاية الصحية. 

 الرياضة: تنمية القوة وتوفير الصحة بمفهومها الحديث. 

 :الفوائد واألحكام -1
 .لجانب النفسي والجسمي لإلنسانعناية القرآن الكريم با -1

 .دعوة القرآن الكريم إلى تنمية القوة النفسية والجسمية واإلثابة عليها -2

 .اإلسالم دين متكامل اهتم بالجانب النفسي والجسمي لإلنسان -3
 

 :ةـفسيـنـحة الـصـات الـآي
ِر اللَّ ﴿:قال اهلل تعالى  ِر اللَِّه َتطأَمِئنُّ الأُقُلوبُ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتطأَمِئنُّ ُقُلوُبُهمأ ِبِذكأ   ﴾ِه َأََل ِبِذكأ
ِمِنيَن ﴾َيا َأيَُّها ﴿ َمٌة ِللأُمؤأ ُدوِر َوُهًدى َوَرحأ ِعَظٌة ِمنأ َربُِّكمأ َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّ  النَّاُس َقدأ َجاَءتأُكمأ َموأ

 18/ يونس                                                                                         
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ِمِنيَن َوََل َيِزيُد الظَّاِلِميَن ِإَلَّ َخَسارًا ﴾اإلسر  َمٌة ِللأُمؤأ ُل ِمَن الأُقرأَآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرحأ  62/اء ﴿ َوُنَنزِّ
 

 : آيـات الـصـحة الـجسمـيـة

 :قال اهلل تعالى 

ُطرَّ َغيأَر َباٍغ َوََل َعاٍد َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَ  ﴿ ِإنََّما َحرََّم َعَليأُكُم الأَميأَتَة َوالدَّمَ  َم الأِخنأِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغيأِر اللَِّه ِبِه َفَمِن اضأ  (ِحيمٌ َوَلحأ

 111 /النحل  ﴾

َتِزُلوا النَِّساَء ِفي الأَمِحيِض َوََل َتقأَرُبوُهنَّ  أَُلوَنَك َعِن الأَمِحيِض ُقلأ ُهَو َأًذى َفاعأ َن َفأأُتوُهنَّ ِمنأ  ﴿ َوَيسأ َن َفِإَذا َتَطهَّرأ َحتَّى َيطأُهرأ

 [222: البقرة ]َحيأُث َأَمَرُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ الأُمَتَطهِِّريَن ﴾ 

كَ  َفُظوا ُفُروَجُهمأ َذِلَك َأزأ وا ِمنأ َأبأَصارِِهمأ َوَيحأ ِمِنيَن َيُغضُّ َنُعوَن ﴾ ﴿ ُقلأ ِللأُمؤأ  . [31/النور]ى َلُهمأ ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما َيصأ

َواِجِهمأ أوأ َما َمَلَكتأ َأيأَماُنُهمأ َفِإنَُّهمأ َغيأُر َمُلوِمينَ  {1}﴿َوالَِّذيَن ُهمأ ِلُفُروِجِهمأ َحاِفُظونَ  َفَمِن ابأَتَغى َورَاء َذِلَك { 8}ِإَلَّ َعَلى َأزأ

َلِئَك ُهُم الأَعادُ   6/المؤمنون.وَن﴾َفُأوأ

َلُمواأ َما َتُقوُلوَن َوََل ُجُنباً  اَلَة َوَأنُتمأ ُسَكاَرى َحتََّى َتعأ ن  ﴿ يَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ََل َتقأَرُبواأ الصَّ ِإَلَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتََّى َتغأَتِسُلواأ َواِ 

َسُحواأ ُكنُتم مَّرأَضى َأوأ َعَلى َسَفٍر َأوأ َجاء َأَحٌد مِّنُكم مِّ  ُتُم النَِّساء َفَلمأ َتِجُدواأ َماء َفَتَيمَُّمواأ َصِعيدًا َطيِّبًا َفامأ ن الأَغآِئِط َأوأ ََلَمسأ

 43}النساء     ِبُوُجوِهُكمأ َوَأيأِديُكمأ ِإنَّ الّلَه َكاَن َعُفّوًا َغُفورًا ﴾

ُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفيِه الأُقرأآُن ُهًدى لِّلنَّ  ُه َوَمن ﴿ َشهأ َر َفلأَيُصمأ َقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّهأ اِس َوَبيَِّناٍت مَِّن الأُهَدى َوالأُفرأ

َر َوََل ُيِريُد ِبُكُم الأُعسأ  ِمُلواأ الأِعدََّة َولِ َكاَن َمِريضًا َأوأ َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّنأ َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم الأُيسأ ُتَكبُِّرواأ الّلَه َعَلى َر َوِلُتكأ

ُكُرونَ  َتِجيُبواأ ِلي { 581}َما َهَداُكمأ َوَلَعلَُّكمأ َتشأ َوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفلأَيسأ َذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدعأ َواِ 

ُشُدوَن﴾ ِمُنواأ ِبي َلَعلَُّهمأ َيرأ  180/البقرة َولأُيؤأ
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 القيم في القرآن الكريم: رابعةالوحدة ال
 

 .هي مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك االنساني التي يحددها الوحي فقط :القيم .1

 :أنواع القيم .2

 القيم الفردية: أوَل 

 .التي يتصف بها الفرد مع نفسه وغيره من الناس هي
 ِف َوالأُجوِع َوَنقأٍص َوَلنَ  ﴿ .فالصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى االبتالءات  :الصبر ٍء ِمَن الأَخوأ ُلَونَُّكمأ ِبَشيأ بأ

اِبِريَن ﴾ َنأُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِِّر الصَّ َواِل َواألأ َمأ  ِمَن األأ

 َوَل  ﴿  :ألن اإلسالم دين اإلحسان، فالواجب على العبد أن ُيحسن في كل شيء حتى مع الحيوان: اإلحسان
َتِوي الأَحَسَنُة َوَل السَّ  َسُن َفِإَذا الَِّذي َبيأَنَك َوَبيأَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم، َوَما ُيَلقَّ َتسأ َفعأ ِبالَِّتي ِهَي َأحأ اَها ِإَلَّ يَِّئُة ادأ

 31 /39الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّاَها ِإَلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم﴾  فصلت
 

 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواأ اتَُّقواأ الّلَه  .لناس، صادق في أقواله وأفعالهاإلنسان المسلم صادق مع نفسه ومع ا :الصدق ﴿
اِدِقيَن ﴾  111/ التوبة َوُكوُنواأ َمَع الصَّ

ساءتهم لك بهذا يزيد المؤمن قوة وعزا :العفو رَّاِء .هو التجاوز عن أخطاء اآلخرين وا  ﴿ الَِّذيَن ُينأِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ
ِسِنيَن َوالأ   134/آل عمران ( َكاِظِميَن الأَغيأَظ َوالأَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ الأُمحأ

 

 :القيم األسرية: ثانيا
والمشاعر الدافئة بين واللطف  المودة والرحمة، وُيقصد بها وهي المعامالت األسرية بين أفراد األسرة الواحدة

 .ريا يعطي الحنان والطمأنينة لألبناء الزوجين والتي تثمر بدورها جوا أس
 

ال بد لألسرة أن يسود فيها خلقان ألجل االستقرار والسكينة وبدونهما تنعدم الحياة المرجوة من الزواج : المودة والرحمة -ا
َواًجا ِلَتسأ  :قال تعالى .وهما المودة والرحمة َمًة َوِمنأ َآَياِتِه َأنأ َخَلَق َلُكمأ ِمنأ َأنأُفِسُكمأ َأزأ ُكُنوا ِإَليأَها َوَجَعَل َبيأَنُكمأ َمَودًَّة َوَرحأ

ٍم َيَتَفكَُّروَن   .الروم  (21)ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََياٍت ِلَقوأ

 .النساء َوَعاِشُروُهنَّ ِبالأَمعأُروفِ  : المعاشرة بالمعروف -ب

 .األسرة على أعباء الحياة  أفراد أي بتعاون :التكافل -ج
 

 اَلجتماعية القيم : ثالثا

 .كالتعاون والتكافلوالمقصود بها األخالق التي يتعامل بها أفراد المجتمع فيما بينهم 
﴿ َوَتَعاَوُنواأ َعَلى الأبرِّ  :قال اهلل تعالى .تحقيقهو  ألنه أداة من أدوات نشر الخيرالتعاون إلى  اإلسالم دعا :التعاون -1

َواِن َواتَُّقواأ الّلَه ِإنَّ الّلَه َشِديُد الأِعَقاِب﴾ َوالتَّقأَوى َوََل َتَعاَوُنواأ َعَلى اإلِ   ثأِم َوالأُعدأ
 2/المائدة 
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 :التكافل اَلجتماعي -2
 ،﴾ {17}َوَقدأ َخاَب َمن َدسَّاَها{ 4}َقدأ َأفأَلَح َمن َزكَّاَها ﴿:ونفسه بين اإلنسان -ا: يكون التكافل 
ُئوٌل َعنأ َرِعيَِّتهِ ُكلُُّكمأ رَاٍع َوُكلُّ » : وأسرتهاإلنسان بين  -ب  الحديث ... ُكمأ َمسأ
َن َعِن الأُمنأَكِر  ﴿ :ومجتمعه اإلنسانبين  -ج ِلَياُء َبعأٍض َيأأُمُروَن ِبالأَمعأُروِف َوَينأَهوأ ِمَناُت َبعأُضُهمأ َأوأ ِمُنوَن َوالأُمؤأ َوالأُمؤأ

ُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللَّ  اَلَة َوُيؤأ َحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم َوُيِقيُموَن الصَّ  ﴾َه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيرأ
فهو تضامن بين أفراد عدة لتحقيق المنافع والوقوف مع المعوزين والمحتاجين ولنشر كل مافيه  

 .مصلحة للوطن واألفراد

 القيم السياسية: رابعا

 .حاكم والرعية لتكوين أمة مستقرة مزدهرةالتي ينبغي أن تكون بين ال المبادئالمقصود بها و 
عطاء الحقوق ألصحابها:  العدل -1  ، وال تستقيم( مهما كان جنسهم أو دينهم)والمقصود به وضع األمور في نصابها وا 

يتَاِء ِذي الأُقرأ ﴿  :قال اهلل تعالى .أمور المجتمعات إال به َساِن َواِ  حأ ِل َواإلِأ َشاِء ِإنَّ اللََّه َيأأُمُر ِبالأَعدأ َبى َوَينأَهى َعِن الأَفحأ
 15 /﴾النحلَوالأُمنأَكِر َوالأَبغأِي َيِعُظُكمأ َلَعلَُّكمأ َتَذكَُّروَن 

 (.مسألة الرضاعة) التشاور بين الزوجين  -: وهي ثالثة مستويات  :الشورى -2
 (.وشاورهم في األمر) تشاور القائد مع جنده  -                     

ُرُهمأ ُشوَرى َبيأَنُهمأ﴾ :م مع شعبه أو من يحكمهمتشاور الحاك -  الَة َوَأمأ َتَجاُبوا ِلَربِِّهمأ َوَأَقاُموا الصَّ  38 /الشورى﴿ َوالَِّذيَن اسأ
ِر ِمنأُكمأ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَّسُ  :الطاعة -3 َمأ   [14/النساء]   وَل َوُأوِلي األأ
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 من هدي السنة النبوية: لمجال الثانيا
 

 المساواة أمام أحكام الشريعة اإلسالمية:الوحدة األولى                                 
 

ُزوِميَِّة الَِّتى َسَرَقتأ َفقَ : َعنأ َعاِئَشَة َرِضَى اللَُّه َعنأَها  ُر الأَمرأَأِة الأَمخأ -َمنأ ُيَكلُِّم ِفيَها َرُسوَل اللَِّه : اُلوا َأنَّ ُقَريأًشا َهمَُّهمأ َأمأ
َتِرُئ َعَليأِه ِإَلَّ ُأَساَمُة بأُن َزيأٍد ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه : ؟ َفَقاُلوا -صلى اهلل عليه وسلم ؟ َفَكلََّمُه -صلى اهلل عليه وسلم-َوَمنأ َيجأ

ِإنََّما َهَلَك » :ُثمَّ َقاَم َفَخَطَب َفَقاَل . «ُع ِفى َحدٍّ ِمنأ ُحُدوِد اللَِّه؟ َتشأفَ » : -صلى اهلل عليه وسلم-ُأَساَمُة َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 
ِعيُف َأَقا َذا َسَرَق ِفيِهُم الضَّ ِلُكمأ َأنَُّهمأ َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَِّريُف َتَرُكوُه َواِ  َأنَّ ُموا َعَليأِه الأَحدَّ َوايأُم اللَِّه َلوأ الَِّذيَن ِمنأ َقبأ

 .متفق عليه                                       .«َفاِطَمَة ِبنأَت ُمَحمٍَّد َسَرَقتأ َلَقَطعأُت َيَدَها 
 

 :الشرح والتحليل .1

  الناس سواسية أمام اهلل في الجزاء والعقوبة بغض النظر عن عرق أو لون أو مكانة  :المساواةمعنى 

 تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع يقضي على الشعور إن : اثر المساواة على تماسك المجتمع
 . االزدهاربالظلم فتعم المحبة بين األفراد وبذلك يقوى المجتمع ويتوحد وفي ذلك دفعة قوية نحو 

 إن التوسط والسعي إلسقاط عقوبة مستحقة شرعا يعد تالعبا بالشريعة ومبررا : حكم الشفاعة في الحدود
 .في الدنيا واآلخرة الستحقاق عذاب اهلل

 الفوضى تحل  ،الردع في المجتمعات ةقل ، فقد القوانين هيبتها :تتمثل في: اَلثار المترتبة على الشفاعة
 في المجتمع،انتشار الطبقية في المجتمعات، تفّشي الجرائم في المجتمعات الاّلأمنو 

  :واألحكام المستخلصة من الحديث الفوائد. 2

 يان عقوبتهاتحريم جريمة السرقة وب. 

  في ذلك من آثار سلبية في المجتمع االحدود لمتحريم الشفاعة في. 

 وجوب تطبيق العقوبات على المجرمين. 

 عدم تطبيق العقوبات يؤدي إلى انتشار الجرائم. 

 مقترفي الجرائم نالقضاء على المحاباة والتمييز بي. 

 سبب لهالك األمم لعقوباتعدم تطبيق ا. 

 مل واإلنتاج في اإلسالم ومشكلة البطالةالع: الوحدة الثانية
 

َلُه َفَيأأِتىَ » : -صلى اهلل عليه وسلم-َقاَل َرُسوُل اللَِّه  عن الزبير بن العوام رضي اهلل عنه  أَلنأ َيأأُخَذ َأَحُدُكمأ َحبأ
َتغأِنَى ِبَها  رِِه َفَيِبيَعَها َفَيسأ َمٍة ِمنأ َحَطٍب َعَلى َظهأ ُه الأَجَبَل َفَيِجىَء ِبُحزأ َطوأ َأَل النَّاَس َأعأ  َخيأٌر َلُه ِمنأ َأنأ َيسأ

 رواه البخاري                                                                         «َأوأ َمَنُعوُه 
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 يعود على اإلنسان أو غيره بالخير والنفعمشروع  (فكري أو يدوي) كل جهد بشري : مفهوم العمل 
 .والفائدة

 شرعية العمل عبادة :حكمه. 

 للعمل مجاالت عديدة منها ما يكون جسديا كعمل البناء والنجار وغيرهما ومنها ما يكون فكريا  :مجاَلته
 .كالمهندس والطبيب وغيرها 

 الحديث نص صريح في الحث على العمل وان كان بسيطا مثل بيع الحطب :اإلسالم يحث على العمل. 

 س ذل ومهانة واألصل في المسلم أن يكون عزيزا كريما ولذا فقد حّرمه إّن سؤال النا :  التسول و حكمه
 .اإلسالم

 البطالة تجعل صاحبها عبئا وعالة على غيره ، وهذا ُيؤدي إلى ركود الحياة  :محاربة اإلسالم للبطالة
 .وتشجيع على الكسل االقتصادية وجمود اإلنسان، ،ألن في ذلك تعطيل للمواهب والقدرات

                                                                                                                                                                                   

 :اإلرشادات واألحكام المستفادة من الحديث.   3
 الحث على العمل والكسب لتحصيل الرزق. 

 د في تحصيل الكسب الحاللاالجتها. 

  التسولدعوة اإلسالم إلى التعفف عن. 

 احتقار العمل مهما كان بسيطا ومتواضعا يال ينبغ. 

 معينة خاصة تإال في حاال التحل المسألة مع القدرة على العمل والكسب. 

 

 مشروعية الوقف: الوحدة الثالثة
نأَساُن ِانأَقَطَع َعنأُه : لَِّه صلى اهلل عليه وسلم َقاَل َعنأ َأِبي ُهَريأَرَة رضي اهلل عنه َأنَّ َرُسوَل اَل ﴿ ِإَذا َماَت َاإلِأ

ُعو َلُه ﴾                                           : َعَمُلُه ِإَلَّ ِمنأ َثاَلٍث                                    َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأوأ ِعلأٍم ُينأَتَفُع ِبِه،َأوأ َوَلٍد َصاَلٍح َيدأ
ِلمٌ    .َرَواُه ُمسأ

 
 توقف المالك عن التصرف في المال واالنتفاع  :اصطالحاهو الحبس والمنع، أما :لغة :مفهوم الوقف

 .به ، لصالح الجهة الموقوف عليها بغاية التقرب إلى اهلل

 الوقف من األعمال المستحبة :حكمه. 

 غةالموقوف،الصي الشيءالواقف، الموقوف عليه،: أركانه 

 تستخدم في  هم الوقف في دفع عجلة االقتصاد والتنمية ، إذ األمالك الوقفيةيس:المردود اَلقتصادي له
   .وخلق مناصب شغل،الصالح العام إلعانة المحتاجين

 وتحصيل ذكرى الخير للوقف آثار دنيوية وأخروية، فهو باب من أبواب التكافل االجتماعي ، : آثاره
 وتونيل الثواب حتى بعد الم

 معينة أوجهة مخصوصة ةالعبد وقفا هلل تعالى لفئ ههي كل ما يترك:الجارية ةالمقصود بالصدق. 

 اهلل تعالى وينتفع به الناس في مختلف يومياتهم وحياتهم ءهو ما يبقى إلى ما شا:العلم النافع 
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 : األحكام المستخلصة من الحديث.2               
 مشروعية الوقف في اإلسالم. 

 وبعد موته اإلنسانمة الوقف في حياة أجر وقي. 

 عظم أجر العلم النافع وتوريثه لألجيال. 

 دعوة الولد الصالح لوالديه مما ينفع المرء بعد موته. 

 بيان بعض األشياء التي يتركها الميت ويصله أجرها حتى بعد موته. 
 

لمتوجيهات الرسول: الوحدة الرابعة س يه و ل لى هللا ع  بناءفي صلة اَلباء باأل   ص
 :َسِمعأُت النُّعأَماَن بأَن َبِشيٍر َرِضَي اللَُّه َعنأُهَما َوُهَو َعَلى الأِمنأَبِر َيُقولُ  : َعنأ َعاِمٍر َقالَ 

ِهَد َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ  َرُة ِبنأُت َرَواَحَة ََل َأرأَضى َحتَّى ُتشأ َطاِني َأِبي َعِطيًَّة َفَقاَلتأ َعمأ َم َفَأَتى يأِه َوَسلَّ َأعأ
ِهَدَك َيا  :َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم َفَقالَ  َرَة ِبنأِت َرَواَحَة َعِطيًَّة َفَأَمَرتأِني َأنأ ُأشأ َطيأُت ابأِني ِمنأ َعمأ ِإنِّي َأعأ

َطيأَت َساِئَر َوَلِدَك ِمثأَل َهَذا »َرُسوَل اللَِّه َقاَل  ِدُلوا َبيأَن َأوأََلِدُكمأ َقالَ َقاَل ََل َقاَل فَ  ؟َأعأ َفَرَجَع َفَردَّ :اتَُّقوا اللََّه َواعأ
 البخاريَرَواُه                                                                  « َعِطيََّتهُ 

 
 :الشرح والتحليل -1

  يز بعضهم عن بعض يؤدي إلى الشعور تمي ألن التفريق بين األبناء و:بينهم مخاطر التفريقالعدل بين األبناء و
 .الشحناء والبغضاء عبالظلم واالحتقار عند األبناء مما قد يؤدي إلى عقوق الوالدين وقطع األرحام وزر 

 ارحموا من في األرض   »وسلم عليه صلى اهلل  ي، قال النب اإلسالم دين رحمة :الرحمة والرفق بين األبناء
 .الرحمة مع الغير واجبة فكيف مع األبناء، بل هي أشد وجوبا فإذا كانت  «يرحمكم من في السماء 

 يحسنوا تربية أبناءهم فهم أمانة بين أيديهم سيسألون عنها يوم القيامة  على اآلباء أن :حسن تربية وتوجيه األبناء
  .وهم أيضا صدقة جارية لهم

  :اإلرشادات واألحكام المستخلصة -2
 .مشروعية الهبة والعطاء لألبناء -

 .جوب العدل بين األبناء في العطاءو  -

 .تشتت األسر عنه إذا كان ذلك يترتب خاصة الرجوع عن العطايا لبعض األبناء مشروعية -

 .مشروعية اإلشهاد في العطايا والهبات -

 .الرجوع إلى الحق وتحري الصواب من صفات المؤمنين -
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 ية والتعبديةالقيم اإليمان: المجال الثالث 
 أثر اإليمان والعبادات في اجتناب اَلنحراف والجريمة: الوحدة األولى

 

 .تحكم سير المجتمع يالت هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير :تعريف اَلنحراف .1

 .هي محظورات شرعية زجر اهلل عنها بحد أو تعزير أو قصاص :تعريف الجريمة .2

 المنع :  لغة :الحد 

ثمانون : قطع اليد، حد القذف: حد السرقة) .تجب حقا هلل تعالىعقوبة مقدرة شرعا  هو :اصطالحا
 (جلدة 

 النصرة: لغة :التعزير . 

شهادة الزور : كالكذب) .دلم ُتشرع فيها حدو  (ذنوب)تعلى مخالفاهو التأديب    :اصطالحا
 .(وغيرهما

 تتبع االثر: لغة :القصاص. 

 (قتل النفس عمدا) .((المماثلة في العقوبة) لعل مثُل ما فعهو أن ُيفعل بالفا:شرعا 

 .وباطنة ةوأقوال ظاهر العبادة هي كل ما يرضاه اهلل تعالى وُيحبه من أفعال : مفهوم العبادة.3       
  :أثر العبادة في مكافحة اَلنحراف والجريمة. 4       

 .االنحرافات والجرائم يبتعد اإذا كان المسلم مطيعا لربه ولرسوله فإّنه حتم          

 يقصد باإليمان تلك القوة الداخلية التي تجعل اإلنسان يبتعد عن  :أثر اإليمان في مكافحة اَلنحراف والجريمة.0      
                          .كل االنحرافات والفساد          

  :الحكمة من تشريع الحدود. 8      
 .تحقيق األمن والعيش الكريم./تطبيق حدوداهلل/تطهير المجتمع من المجرمين/ د المجتمع المساواة بين أفرا        

                                               

 

                                                                              

 قةاإلسالم و الرساَلت السماوية الساب: الوحدة الثانية
 

إن الرسااالت الساماوية أصالها واحاد مان عناد اهلل ، ألن اهلل  :وحدة الرساَلت السماوية في المصدر والغايـة .1
تعاااااالى أوحاااااى لجمياااااع األنبيااااااء ، كمااااااا أن غاياااااة الرسااااااالت الساااااماوية كلهااااااا هاااااو الااااادعوة إلاااااى توحيااااااد اهلل 

 .ى وجه األرضوعبادته،والرساالت السماوية جاءت لتوجيه وترشيد االستخالف اإلنساني عل

بقااي ماان صااحيحها عالقااة اإلسااالم باألديااان األخاارى عالقااة تصااديق لمااا :األخــرى لرســاَلتعالقــة اإلســالم با .2
  .وتصحيح لما طرأ عليها من انحراف 

 

 كلمة يقصد بها التوجه لرب العالمين في خضوع واستسالم: اإلسالم 

لمالدين الذي جاء به محمد :أيضا عنيوي           س ليه و لى هللا ع  .من عند اهلل للناس كافة  ص
 (.أركان اإليمان) : عقائده 
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 وهـو  هو الكتاب المنـزل مـن اهلل بواسـطة جبريـل علـى نبينـا محمـد صـلى اهلل عليـه وسـلم: القرآن الكريم: كتابه
 .من التحريف  محفوظ
 ارىسموا نص و عليه السالمهي الرسالة التي بعث بها عيسى   :مفهومها(. المسيحية):النصرانية :

م  .((من انصارَي إلى اهلل)) عليه السالم لقول عيسى األنهم نصروا المسيح أو ألن قريتهم تسمى ناصرة وا 

 (انحرافاتهم)أهم معتقداتهم:   

 اهلل األب، اهلل االبن، اهلل روح القدس:أي أن اإلله ثالثة :عقيدة التثليث. 
 بسبب خطيئة آدم ، ولكن اهلل من كثرة محبته  أن العالم مبتعد عن اهلل يعتقدون: عقيدة الخطيئة والفداء

من هذه اإلنسانيةوفيض نعمته رأى أن يقرب إليه هذا االبتعاد ، فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد لُيخّلص 
 .الخطيئة

 يعتقد المسيحيون أن المسيح بعد أن ارتفع إلى السماء جلس بجوار األب على  :محاسبة المسيح للناس
 .قبال الناس يوم الحشر ومحاسبتهم كرسي استعدادا الست

 اعتراف المذنب أمام القسيس الذي يملك وحده قبول التوبة ومحو السيئة  :غفران الذنوب. 

 (التوراة  )العهد القديم : كتبهم. 

  اإلنجيل وهو أربعة أناجيل: العهد الجديد: 

 وينسب إلى متى أحد تالميذ المسيح: إنجيل متى. 

 ميذ أيضا وهو أحد التال: إنجيل مرقس 

 طبيب يهودي أحد تالميذ بولس تلميذ المسيح: إنجيل لوقا. 

 احد الحواريين: إنجيل يوحنا. 

 الكاثوليك اااااااألرثوذكس ااا البروتستانت: فرقهم  .               
      

 

 :اليهودية           
 ألنهم مالوا عن : نة معاقيل في تسميتهم عد و عليه السالم هي الرسالة التي بعث بها موسى  :مفهومها

 .وقيل نسبة إلى يهودا أحد أبناء يعقوب عليه السالمإنا هدنا إليك ، : دين موسى، أو لقولهم 

 إال أن حبهم األصل في عقيدتهم التي جاء بها األنبياء هي عقيدة التوحيد،  :(انحرافاتهم)أهم معتقداتهم
 :ت عقائدهموميلهم للوثنية جعلهم يبتعدون عن عقيدة التوحيد فصار 

 جعلوا إلها خاصا بهم وهو ليس معصوما ويثور وهو قاس ومتعصب، مدمر لشعبه. 

 قالوا إن عزير ابن اهلل. 

 أنهم أبناء اهلل وأحّباؤه. 

 وال الحساب ثاليوم اآلخر وال البع عن معقيدتهم ال تتكل 

  فال ينسب إليها من اعتنقها من غيرهمديانتهم خاصة بهم. 

 ت هو اليوم الذي استراح فيه الرب من خلق السماوات واالرضاعتقادهم أن يوم السب. 

 : العهد القديم وينقسم إلى قسمين: كتبهم
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 (.سفر التكوين اااسفر الخروج ااا سفر العدد ا سفر التثنية ا سفر الالوين ) وهي خمسة أسفار: التوراة
  (  .العلماء) كتبها الحاخامات وهو تفسيرات للتوراة : التلمود

                                               
 :السابقة السماوية الرساَلت تحريف

اليهود  اوجعلوهملقد دخلت عدة انحرافات على الديانات األخرى عدا اإلسالم ، فقد طالت يد التحريف التوراة واإلنجيل،    
 . ومن هذا انحرفت النصرانية واليهودية عن الطريق الصحيح مألهوائه نموافقي

                                 

 من مصادر التشريع اإلسالمي: لوحدة الثالثةا                                                                       
  :اإلجماع: أوَل

 العزم واالتفاق اله عدة معان في اللغة منه :تعريفه. 

تهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة فهو اتفاق جميع المج: أما اصطالحا         
 .من األحكام الشرعية العملية معلى حكالرسول
 واستدلوا على ذلك بما يلي اتفق جمهور العلماء على أن اإلجماع حجة:حجيته: 

ِمِنيَن ُنَولِِّه َوَمنأ ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمنأ َبعأِد َما َتَبيََّن َلُه الأُهَدى َوَيتَّبِ : من القرآن قوله تعالى عأ َغيأَر َسِبيِل الأُمؤأ
ِلِه َجَهنََّم َوَساَءتأ َمِصيرًا   .(111)َما َتَولَّى َوُنصأ

 .رواه ابن ماجة (ال تجتمع أمتي على ضاللة): حديث : من السنة
 (.ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن: ) وقول ابن مسعود رضي اهلل عنه 

 يناإلجماع على قسم :أنواعه: 

 وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح: اإلجماع الصريح. 

 بقول أو بعمل فيعلم بقية المجتهدين فيسكتون يقول أو يعمل أحد المجتهدين  وهو أن: اإلجماع السكوتي
 .نوال يعارضو 

البعض يراه وبعضهم ال يراه ذلك و االجماع الصريح حجة اما السكوتي فاختلفوا فيه بعضهم يرى أنه حجة 
  .حجة ظنية

 أمثلة عن اإلجماع : 

 أم  نهااإلجماع على تحريم الزواج بالجدة، أل. 
 إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس. 

   //      //       //جمع القرآن في مصحف واحد. 

  //       //      //قتال مانعي الزكاة. 

 

 :القياس: ثانيا
 مساواة أمر ألمر آخر في الحكم الشتراكهما في علة : واصطالحاساواة، بمعنى التقدير والم : لغة  :تعريفه

 . الحكم
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 عليه واستدلوا بما يليجمهور العلماء على أن القياس دليل من أدلة األحكام ، يجب العمل به  :حجيته : 

 .والقياس نوع من االعتبار (فاعتبروا يا أولي األبصار : ) من القرآن قوله تعالى
 استخدمه النبي صلى اهلل عليه وسلم حيث قاس دين اهلل على دين العباد كما في حديث فقد: من السنة
َل َأنأ  التي ً  تلك المرأة  َجاَءتأ ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم َفَقاَلتأ ِإنَّ ُأمِّي َنَذَرتأ َأنأ َتُحجَّ َفَماَتتأ َقبأ

ي َعنأَها َأرََأيأِت َلوأ َكاَن َعَلى ُأمِِّك َديأٌن َأُكنأِت َقاِضَيَتُه َقاَلتأ َنَعمأ َفَقاَل اقأُضوا َتُحجَّ َأَفَأُحجَّ َعنأَها َقاَل  َنَعمأ ُحجِّ
 (.اللََّه الَِّذي َلُه َفِإنَّ اللََّه َأَحقُّ ِبالأَوَفاءِ 

 .ر برأيكاعرف األشباه والنظائر وقس األمو : قول أبي بكر في الكاللة، وقول عمر : عمل الصحابة
وهي الوصف المشترك بين األصل : علةالوهو الفرع، :  المقيسوهو األصل ، : المقيس عليه: أركانه 

قياس المخدرات على الخمر،المقيس عليه هو : فمثال .من األصل إلى الفرع المراد تعديته:  الحكم والفرع
 .والحكم هو التحريم الخمر والمقيس هي المخدرات والعلة هي اإلسكار

 ضرب الوالدين على تحريم قول لهما أف، قياس األوراق قياس المخدرات على الخمر، قياس   :أمثلة عليه
 .في األحكام المتعلقة بهما( الذهب والفضة) النقدية على العملة النقدية القديمة

 

  :المصالح المرسلة: ثالثا  
 من الشارع على  لعلى مصلحة ال دلي هي استنباط الحكم في واقعة النص فيها و ال إجماع بناء: تعريفها

 .اعتبارها وال على إلغائها

 ألن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير  عيرى المالكية أنها حجة شرعية فبما النص فيه وال إجما  :حجيتها
 وقد راعى.كما أن اهلل شرع األحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم .بتغير الزمان والمكان

 .صالحالصحابة الم

 يشترط لصحة العمل بالمصالح :شروط العمل بها: 

 .ال تعارض نصا وال اجماع.أن تكون مالئمة لمقاصد الشريعة .1

 .صةأن تكون المصلحة عامة ال خا .2

 .حقيقية ال وهمية أن تكون معقولة .3

 نسخ من المصحف العثماني، وضع قواعد خاصة بالمرور، اإللزام بتوثيق  استنساخ الصحابة عدة :أمثلة
                                                                         .قد الزواج بوثيقة رسميةع
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 القيم الحقوقية: المجال الرابع  
 

 حقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة والتعامل الدولي: الوحدة األولى
لتي تنظم على سبيل اإللزام عالقات الناس من هي مجموع القواعد والنصوص التشريعية ا: تعريف حقوق اإلنسان -1

 حيث األشخاص واألموال
لقد كرم اإلسالم اإلنسان وكفل له أن يعيش آمنا وأعطى له حقوقا ،وقيد ذلك بأوامر اهلل  :تكريم اإلسالم لإلنسان -1

ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرزَ ) .ونواهيه ْن َخلَْقنَا تَْفِضيالً َولَقَْد َكرَّ مَّ ْلنَاهُْم َعلَى َكثِيٍر مِّ َن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ ْقنَاهُم مِّ

 75اإلسراء{

1.  

  :حقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة .2

 .هو أول حق وأقدسه وقد عّد اهلل االعتداء على نفس واحدة كاالعتداء على الناس جميعا :حق الحياة .1

 .فال يحق ألحد االعتداء على اإلنسان بقتله أو تعذيبه أو تشويهه :حق اإلنسان في األمان  .2

 .فال يصح ألي إنسان أن يتجسس على إنسان آخر أو يطلع على عيوبه: :الحق في الحرية .3

 .طلبا للرزق أو العلم في أرض اهلل :حق التنقل  .4

ال مسلم، بشرط أن  كان غير فاإلنسان حر في تدينه عن قناعة وحر في ممارسة شعائر دينه ولو  :حرية المعتقد .0
 .دينه أو ُيرّوج له بين المسلمين رينش

أعطى اإلسالم لإلنسان كامل الحرية في التفكير والتأمل ، بشرط أن التكون تلك األفكار  :حرية الرأي والفكر .6
 .فيها مضرة لألمة ومحرمة أ

 .لكله الحق في التعلم فال قيمة له بغير ذ إنسانكل : حق التعلم .7

 في اإلسالم محقوق العمال وواجبا ته: الوحدة الثانية                         
 

 :الحقوق األساسية للعمال .1
 لكل إنسان الحق في عمل محترم يضمن منه قوته ، ويناسب ومستواه. 
 من جهد ، ويجب أن يوفى كل عامل أجره دون  لحق العامل في أجر عادل محترم ُيناسب ما يؤديه العام

 .انمماطلة والنقص

 تأديته عحق العامل في الراحة ،فال يصح لصاحب العمل أن يرهق العامل، أو يكلفه ما ال يستطي . 

  فال يصح أن يبخس صاحب العمل العامل حقه بعد أن يكبر أو ينقص نشاطه ، بعد : حق العامل في الضمان
 .منتجا كان أن

 لك ، إذ أساس التمييز بين العمال في الترقيات وللعامل الحق في الترقيات المختلفة في العمل إذا كان كفؤا لذ
 .وزيادة األجر بحسب الكفاءة

 

 :تتلخص واجبات العمال في: واجبات العمال-2 
 أن يعرف العامل واجباته وماهو مطلوب منه حتى يؤديه على أكمل وجه. 
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 الشعور بالمسؤولية تجاه العمل الذي ُكّلف به. 

 أن يتقن عمله على أكمل وجه. 

  عمله بكل أمانةأن يؤدي. 

 وظيفته أو عمله ليجر منفعة ما خاصة به لأن ال يستغ. 

 

  :طبيعة العالقة بين العمال وأرباب العمل .3
إن العالقة بين العمال وأرباب العمل هي عالقة تكامل وتعاون على نجاح العمل وكسب القوت، فيجب على العامل     

خالص ويجب على صا ويؤديه أن يتقن عمله حب العمل أن يحسن إلى العامل ويكون رحيما به يعامله بالحسنى بأمانة وا 
 .حقه ويتجاوز عن أخطائه هوال يبخس

 

 القيم االجتماعية واألسرية: المجال الخامس
 

 العالقات اَلجتماعية بين المسلمين وغيرهم: الوحدة األولى
ومن هنا كانت .هماسوا وبطالن  إن كل إنسان مهما كان دينه وعقيدته فهو يعتقد بصحة دينه: اختالف الدين .1

عظمة المسلم المستمدة من عظمة اإلسالم بأن يعايش غير المسلمين ويحسن إليهم ولو على بالد المسلمين وهم 
 .على كفرهم

 :تنبني عالقة المسلمين بغيرهم على  :أسس عالقة المسلمين بغيرهم .2

 ت األخرى ، هذا التعارف الذي يكون يصح التعارف بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانا: التعارف
متبوعا بالمعاملة الحسنة ،هذا التعارف الذي ُيسهم في التقارب وقد يكون سببا في دخول غير المسلم إلى 

 .اإلسالم

 كان المسلمون يتاجرون مع  يصح للمسلم أن يتعايش مع غيره إن في بالده أو بالد غيره، فقد :التعايش
 .ما كان ذلك سببا في دخول كثير من الكفار في اإلسالم غيرهم ويحسنون إليهم وكثيرا

 يتعاون المسلم مع جميع البشر على نشر الخير والدعوة إليه ، وخير مثال على ذلك أن النبي  :التعاون
  أثنى على حلف الفضول الذي حضره قبل نبوته وأكد على أنه كان يحضره لو كان بعد مجيء

 .في بيت مشرك اإلسالم ألنه تعاون رغم أنه عقد

 دمع غير المسلمين عدة روابط كرابطة اإلنسانية ورابطة البلد وق المسلم تجمعه :الروابط اَلجتماعية 
 .تكون رابطة العائلة

لغير المسلمين حقوق في بالد اإلسالم إذا كانوا مقيمين بها  :في بلد اإلسالم محقوق غير المسلمين وواجبا ته .3
 :من أهم هذه الحقوق

 إذ يجب على الدولة المسلمة أن تحمي غير المسلمين المقيمين بأرضها وهذه الحماية تتمثل   :ةحق الحماي
 .في حماية ممتلكاتهم وأنفسهم وأعراضهم

 الترويج أو الدعوة لديانتهموممارسة شعائرهم بشرط عدم  :حق التدين. 

 عمال والوظائف والصنائعفلهم الحق في ممارسة األنشطة التجارية المختلفة وكل األ :حق العمل والكسب. 
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 اإلسالم يتكفل بغير المسلمين إذا بلغوا سن العجز إذ يعطيهم ما يعولهم ألنهم من :التأمين عند العجز حق 
 .رعايا الدولة 

معاول هدم على  اال يكونو وأن  /2انين الدولة و أن يحترموا نظم وق/1  :واجبات غير المسلمين في بلد اإلسالم .4
 .دفع الجزية/ 4والدعوة إليها منهم نشر ديانتهم  يقبلالكما  /3تلك البالد
                                              : النســــــــــب : أوَل   من المشاكل األسرية: الوحدة الثانية

 

  .القرابة وااللتحاق:    عان ، أهمهايطلق على عدة م  :تعريفه .1

 .تراك في والدة قريبة او بعيدةباالشهي االتصال بن انسانيين  :اصطالحا

 :أسباب النسب في اإلسالم ثالثة : أسبابه .2

 فحمل المرأة ووضعها لمولود من زوجها ، ُينسب الولد مباشرة ألبيه : الزواج الصحيح. 

  وهو أن يعترف الرجل مباشرة ببنوة المولود: اإلقرار. 

 ويحل محلها . لقضاء بالبنوة بهذه البينةوهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتان ، فيحكم ا: البينة الشرعية
 .التي تعتبر دليل مادي على إثبات النسب ةاليوم في زماننا هذا البصمة الو راثي

 .البصمة الوراثية –الزواج : طرق اثبات النسب -3    

 همبل أوجب منحلهم فيه ، باإلسالم فعل الذ ن ملهاألطفال مجهولو النسب ال يحمّ  :حق الطفل مجهول النسب -4

 .بعقدة ذنب لم يرتكبوه افاستحسن الشرع لفائدتهم حق المواالة ، حتى ال يعيشو  أسماء وهوية

 

 التبـــــــــــّني: ثانيا
 

 .اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا له :تعريفه .1

 0/األحزاب( ادعوهم َلبائهم هو أقسط عند اهلل) .باطل ومحرم في اإلسالم :حكمه .2

بيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة اهلل والمالءكة والناس اجمعين ال يقبل من ادعى الى غير ا: ) من السنة
 (.اهلل منه يوم القيامة صرفا وال عدال 

 :حرم اإلسالم التبني ألجل:  حكمة إبطاله .3

 يؤدي إلى اختالط األنساب والعائالت. 

 قد يكون سببا في أن يأخذ الُمتبنى حقوق غيره. 

 لهم ليتبنوهم ديع الفقراء أبنائهم ألغنياء ال أوالقد يكون التبني سببا في ب. 
                          

 الكفــــــــــــــــالة: ثالثا 
 

 .حق ثابت في ذمة الغيرالتزام : واصطالحا. بمعنى االلتزام: اللغة في :تعريفها .1

 .بالقرآن والسنة  جائزة   :حكمها .2

  38آل عمران..(( َكِريَّاءُ وَكَفَلَها زَ :))..القرآن-أ :دليل مشروعيتها .3

 رواه أحمد" ((َأَنا َوَكِفُل الأَيِتِيِم في الَجنَِّة َكَهاَتيأِن، َوأَشاَر ِبالسَّبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا ))فقوله السنة -ب   
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 عرضة لآلفات نحتى ال يكو شرعت الكفالة في اإلسالم لحماية وحفظ الطفل الصغير الذي النسب له، :حكمتها .4

الرعاية التامة للصغير  يجب على الدولة أن توفر إذ .والجرائم وحتى يجد الجو المناسب الذي ينشأ فيه
 .،فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن يقوم بذلك

 

                                                   القيم اإلعالمية والتواصلية: المجال السادس
 

 في حجة الوداع السالم الصالة عليهتحليل وثيقة خطبة الرسول :الوحدة الوحيدة
 

 .يوم عرفة في حجته األولى واألخيرة  السالم الصالة عليههذه الخطبة ألقاها الرسول  :المناسبة والظروف .1

الخطبة العظيمة البشرية جمعاء مرشدا  في هذه السالم الصالة عليه قد خاطب رسول اهللل :تحليل نص الخطبة .2
إلى أنه   السالم الصالة عليها إلى ما ُيصلح أمرها وحالها على مر العصور والدهور ، فقد لمح النبي الكريم إياه

  السالم الصالة عليهفي أواخر أيامه ، فيجب على الناس أن يسمعوا منه آخر وصاياه ، لقد أشار الرسول الكريم 
إيمان باهلل تعالى : وبلغها للناس وأوذي من أجلها منإلى أهم المباديء التي جاء بها من عند رب العزة سبحانه 

 ..ونبذ تصرفات الجاهلية وحقوق المؤمنين فيما بينهم 

 : ألحكام والتوجيهات التي تضمنتها الخطبةا .3

  والكالم عن أصل البشر النفس البشرية وتحريم االعتداء عليها  ةتضمن الكالم عن حرم: البند األول ،
 .الواحد 

 بطال كل أفعال الجاهلية القبيحة التي كان أهل الجاهلية يتفاخرون بها من ربا   :لبند الثانيا تحريم وا 
 .من األنكحة الفاسدة ربالتبني وكثي، واختالط لألنساب وسفك دماء، وفوارق اجتماعية

 تحريم التالعب باألشهر واأليام تقديما وتأخيرا فقد كان ذلك من أهل الجاهلية على ما :  البند الثالث
 .مر اهلل بهأعن تطابق الزمن مع ما   السالم الصالة عليهيوافق أهوائهم ، بل أعلن النبي 

 األمر باإلحسان إلى النساء للقضاء على الظلم البائد للمرأة الذي كان منتشرا في الجاهلية  :البند الرابع. 

 جعلهما مرجعا لحياته ضمان النجاة والسعادة لمن تمسك بالكتاب والسنة وعمل بهما و   :البند الخامس
 .وشأنه كله

 تنظيم العالقة بين الحاكم والمحكوم وكيف يجب أن تكون عليه من تعاون وتكامل ،    :لبند السادسا
 . سمع وطاعة من المحكومين ورأفة وحسن تدبير من الحاكم
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 القيم االقتصادية والمالية: المجال السابع
 

 الربا ومشكلة الفائدة: الوحدة األولى
المتجانسين من غير أن تُقابل هذه الزيادة  نالزيادة في أحد البد لي: اصطالحا. ضل والزيادة والنموالف :لغة :تعريف الربا.1

 .بعوض
  :حكم الربا

 .محرم بالكتاب والسنة واإلجماع

 :من القرآن الكريم -1

َبا  :قوله تعالى  270/البقرة َوَأَحلَّ اللَُّه الأَبيأَع َوَحرََّم الرِّ
َبا ََل َيُقوُموَن ِإَلَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّيأَطاُن ِمَن الأَمسِّ ﴾   270/البقرة﴿ الَِّذيَن َيأأُكُلوَن الرِّ

ِمِنيَن  ﴿ َبا ِإن ُكنُتم مُّؤأ ٍب ِمَن اللَِّه َفِإنأ لَ  286َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواأ اتَُّقواأ الّلَه َوَذُرواأ َما َبِقَي ِمَن الرِّ مأ َتفأَعُلوا َفأأَذُنوا ِبَحرأ
 286/284/َوَرُسوِلِه﴾  البقرة

 :هناك أحاديث كثيرة منها :من السنة -2
َتِنُبوا السَّبأَع الأُموِبَقاِت َقاُلوا َيا َرُسوَل اللَِّه » َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  ُك اجأ َوَما ُهنَّ َقاَل الشِّرأ

ُل َماِل الأَيِتيمِ  َبا َوَأكأ ُل الرِّ ُر َوَقتأُل النَّفأِس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإَلَّ ِبالأَحقِّ َوَأكأ َصَناِت ِباللَِّه َوالسِّحأ ِف َوَقذأُف الأُمحأ َم الزَّحأ  َوالتََّولِّي َيوأ
ِمَناِت الأَغاِفاَلتِ   رواه البخاري « الأُمؤأ

 

 :حرم الربا على مراحل أربعة :مراحل تحريمه.2

 أن الربا ال يبارك فيه اهلل تعالى( 31اآلية)ذكر اهلل في سورة الروم : المرحلة األولى. 

 اليهود  أن المعاملة بالربا وأكله هو من أفعال وعادات( 165/161اآلية ) ذكر اهلل في سورة النساء: المرحلة الثانية
 .األليم وتوعدهم على ذلك بالعذاب

 (.135اآلية) المؤمنين على أكل الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمراننهى اهلل   :المرحلة الثالثة 

 حرم اهلل تعالى في القرآن الكريم الربا تحريما قطعيا قليال كان أم كثيرا في سورة البقرة : المرحلة الرابعة     (
 (270اآلية

 : َلت الربويةالعامة َلستبعاد المباد القواعد  -3  
 فيشترط المساواة أي مثال بمثل (: الذهب بالذهب، القمح بالقمح)إذا كان التبادل لنفس الجنسين : القاعدة األولى

 .و التسليم الفوري أي يدا بيد

 يشرط شرط واحد ( ذهب بفضة أو قمح بتمر) من نوع واحد ختلفينم نالتبادل لجنسيإذا كان  :القاعدة الثانية
 .أو التسليم الفوري أي يدا بيد (يدا بيد) وهو المناجزة

 في حالة تبادل معدن بطعام فالتبادل حر ويرجع إلى رغبة المتبادلين :لقاعدة الثالثةا. 

 : ينقسم الربا إلى نوعين هما :نوعا الربا -9
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 كلغ2كلغ تمر جيد ب1:مثل.ى اآلخر من جنس واحد بسبب الجودةعل نوهو زيادة أحد البد لي  :ربا الفضل 
 ءتمر ردي

 ما روى عبادة بن الصامت: دليل تحريمهالذهب بالذهب والفضة :))أّنه قال   السالم الصالة عليهالنبي عن
بالملح مثال بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت  حبالفّضة والبر بالبر والّشعير بالشعير والتمر بالتمر والمل

 ق عليهمتف((هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

 شخص يقرض آخر : مثل.التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل وهو الزيادة المشروطة :ربا النسيئة
 دج مقابل أن ينتظره شهر 12555دج على أن يرد له 15555

 : الحكمة من تحريمه:  1

 .استغالل المال بالمالالربا يؤدي إلى تكدس المال في أيدي فئة قليلة من الناس ، تجعل عملها مقصورا على  .1

 .يؤدي إلى وقوع الضغينة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد ، الذي يجب أن تسوده الرحمة واإلخاء  .2

 

، فال يكاد بسهولة  المالتحصيل  تمكن من الربا يمنع الناس عن االشتغال بالمكاسب، وذلك ألن صاحب الربا  .3

 .، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلقيتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة

 .يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض الربا .4

 .ةهي من وسائل االستعمار الحديث .0
 
 

 :علة تحريم الربا
 الثمنية : في الذهب والفضة  
 .المطعومية: في ربا النسيئة 
 االقتيات واالدخار: ربا الفضل  في 
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 معامالت المالية الجائزة من ال: الوحدة الثانية
 حةــبــــــرا الم: أوَل

بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم ؛ وهو جائز :اصطالحا .مصدر ربح من الربح وهو الزيادة :لغة  :تعريفها . 1
 .بإجماع العلماء

في  أنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع ورد عن عثمان بن عفان  :مشروعية المرابحة. 2
 .يدي دينارا

 .المرابحة تسد حاجة الناس ، وهي باب من أبواب االستثمار في اإلسالم، ترفع الحرج عن الناس  :حكمتها. 3
 .خاليا من الربا/الربح معلوم /أن يكون رأس المال معلوم: شروطه

 قسيطـــــــبيع الت :ثانيا
 .زاء معلومة في أوقات معلومةعقد على مبيع حال، بثمن مؤجل ، يؤّدى مفرقا على أج :تعريفه .1

 .إلى الربا يجائز شرعا بشروط حتى ال يؤد  :حكمه .2

 كوال يملإلى اقتناء أشياء  جلحاجة الناس إليه ومنفعة ذلك لهم ، إذ اإلنسان قد يحتاشرع بيع التقسيط   :حكمته .3
 .ثمنها الكامل فيشتريها بأقساط

أن يكون البائع مالكا للسلعة، أن يكون األجل معلوما، أن  ، بيع التقسيط ذريعة إلى الربا نال يكو أن  :شروطه .9
بينهما ربا النسيئة،أن يكون  ي،أن يكون الثمن والسلعة مما ال يجر ةتكون السلعة المبيعةمسلمة حاال ال مؤجل

 .الثمن دينا العينا، أن يكون بيع التقسيط منجزا
 (ضاربةــالم) راضــقـــال: ثالثا

هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما ماال إلى اآلخر ليتاجر : اصطالحا؛ بمعنى القطع: لغة :تعريفه .1
 . فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه 

 .في مال خديجة رضي اهلل عنها ومشروع عند المسلمين وقد ضارب النبي  القراض جائز  :حكمه .2

تنميته وقد ُيحسن  وال يحسنقد يملك إنسان ما المال شرع القراض لشدة حاجة الناس إليه ، ف: الحكمة من تشريعه .3
 .ليتحد الجهد والمال ( المضاربة) ضفشرع القرا. المال كوال يملإنسان ما فنون التجارة وتنمية المال 

 ـرفـــــــــصـــــــال: رابـعا
ذهب ، الفضة ، وفي ال: النقد ) هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس  :اصطالحاهو الزيادة،  :لغة :تعريفه .1

 (.األوراق المالية: زماننا 

اتفق العلماء على جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مثال بمثل ، يدا  :ودليله حكمه .2
بالملح مثال بمثل  حالذهب بالذهب والفضة بالفّضة والبر بالبر والّشعير بالشعير والتمر بالتمر والمل:))لقوله.بيد

 ق عليهمتف((ا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدسواء بسواء يد

 .يشترط المناجزةأو التقابض قبل االفتراق باألبدان( ذهب بفضة)ذا كان التبادل في أجناس مختلفةإ *: شروطه .3

 (ناجزةالم)والتقابض في نفس المجلس( المساواة) أما إذا كان التبادل في نفس الجنس يشترط التماثل 

ال ( ذهب أو فضة)شرع الصرف لتيسير حصول اإلنسان على عملة أخرى أو نقد آخر   :الحكمة من تشريعه .4
 .إليه كالعمالت األخرى في زماننا وهو في حاجة هيملك
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فالدينار جنس واألورو : األوراق المالية المعاصرة أجناس مختلفة: حكم األوراق النقدية المتداولة في هذا العصر .0
 :، وعليه....الدوالر جنسجنس و 

 إذا كان التبادل بين هذه العمالت فيشترط المناجزة فقط أي التقابض قبل االفتراق ويصح بيعها متفاضلة. 

 ألبدانأما إذا كان بيع الجنس الواحد بجنسه فيشترط المساواة والتقابض قبل االقتراق با. 

                      
 اإلسالمي الشركة في الفقه: الوحدة الثالثة

 

 .اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي ما ابتغاء الربح :اصطالحا. بمعنى االختالط :لغة :تعريفها .1

 .الشركة جائزة بالكتاب والسنة واإلجماع: مشروعيتها .2

 .ديث قدسيح(.انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه: ) من السنة(.فهم شركاء في الثلث : ) قال تعالى 

لحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو تحقيق التعاون من أجل الربح ، وللتيسير على الناس ا :حكمة تشريعها .3
 .ورفع الحرج عنهم

 : أنواع الشركة .4

 وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما :شركة العنان. 

 وكاالت السفر :امثلة   .شركة العنان جائزة: حكمها. 

 أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة : شركة المفاوضة. 

 البنوك االسالمية: امثلة .شركة المفاوضة جائزة : حكمها 

 وهي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها ، على (: األعمال)شركة األبدان
 .مشتركا بينهما ان الربح من أعما لهمأن يكو 

 اشتراك النجارين: امثلة.جائزة( األعمال) نشركة األبدا: حكمها 

 وهي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال ،وهي  (:الذمم)شركة الوجوه
 .مأخوذة من الوجاهة أي المكانة عند الناس 

  محرمة في اإلسالم: حكمها. 

 


