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 ٌةوسائل القرآن الكرٌم فً تثبٌت العقٌدة اإلسالمالوحدة : 

 الربط واإلحكام لغًة : : مفهوم العقٌدة
وما ٌجب له فً اُلوهٌته وربوبٌته وأسمابه وصفاته  اهللـالتصدٌق الجازم المطابق للواقع ب: إصطالًحا 

 .ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر والقدر خٌره وشره 

 :أهمٌة العقٌدة 

 ساس قبول األعمال .هً أ -1
 حقٌقة وجوده فً الحٌاة وحقٌقة مصٌره بعد الموت .ُتمّكن اإلنسان من معرفة  -5
 لها دور فً اإلستقامة وتصحٌح السلوك . -3
 عّز وجّل . هللاتدفع صاحبها إلى العمل واإلجتهاد لتحقٌق مرضاة  -4
 تحّقق األمن والّصحة النفسٌة . -5
 ضمان النجاة والفوز فً اآلخرة . -6

 وسائل تثبٌت العقٌدة اإلسالمٌة :

 بالتفّكر والتدبر فً مظاهر الكون وعظمة الخلق لٌقؾ على حقٌقة وحدانٌة هللا فٌتفّطن :  إثارة العقل

 لحقٌقة األلوهٌة .

 ''ًيف األسض لطع يزجبًساد ...  ''لبل رعبىل :

 الفوائد واإلرشادات من اآلٌة :

 إعمال اإلنسان لعقله والّنظر فً آٌات الكون . ضرورة -1

 . هللاإختبلؾ أصناؾ الّثمار داللة على عظمة  -2

 تذكٌر هللا لئلنسان على نعمه التً أنعمها علٌه . -3

 الكون مسّخر لخدمة اإلنسان . -4

 القرآن فً تثبٌت العقٌدة . إثارة العقل من وسابل -5

  المشاهد المتكّررة  بسبببتدبر اآلٌات فً الكون إلزالة التبلّد من حّس اإلنسان  :إثارة الوجدان

 واستثارة المشاعر فٌنفعل ُوجدان اإلنسان وٌستٌقظ لحقٌقة األلوهٌة .

 خاطب الوجدان والعقل معاً .ت: كثًٌرا ما تقترن الوسٌلتٌن معاً فً آٌات القرآن ل مالحظة
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 :الفوائد واإلرشادات 

 بؽٌر عمد دلٌل على عظمة هللا . ءَخلُق السما -1
 األرض .دور الجبال فً تثبٌت  -2
 بٌان عظمة هللا وقدرته . -3
 الدعوة إلى الّتؤمل فً آٌات هللا الكونٌة . -4
 أهمٌة الماء فً الحٌاة . -5
 إثارة الوجدان من وسابل تثبٌت العقٌدة . -6

 

  ّالتفّكر فً نعمه لٌخشع : عن طرٌق النظر فً ملكوت هللا و التذكٌر الدائم بقدرة هللا التً ال ُتَحد

ٌُْسلِم هلل   رب العالمٌن .     القلب و

                       ''... واهلل أخزجكم مه ثطىن أمّهبتكم'' لبل رعبىل :  

 :الفوائد واإلرشادات 

 عظمة هللا وقُدرُته تتجلّى فً خلق األجّنة . -1
 الِعلم أعظم ِهبة من هللا عّز وجّل لئلنسان . -2
 ِعلم اإلنسان محدود ال ٌقارن ِبِعلم هللا . -3
 . عّز وجّل على ِنعمه وجوب شكر هللا -4
 من وسابل العلم: السمع و البصر و الفإاد .    -5

 وإشعاره بعلم هللا الّشامل فبل ٌخفى  : الّتذكٌر بأن هللا مع اإلنسان ٌراقبه ثم ٌحاسبه ٌوم القٌامة

 علٌه شًء .

 ''يف شأٌ ... ركًٌٌيب  ''لبل رعبىل :
 الفوائد و االرشادات : 

 .سعة علم هللا و إحاطته بشإون العباد  -1

 التنوٌه بفضل قراءة القرآن . -2

 االحساس برقابة هللا تقود الى طاعته . -3
 إثبات وجود اللوح المحفوظ . -4
 إستشعار رقابة هللا فً كل حٌن ٌقوي العقٌدة و ٌثبت على اإلٌمان . -5

  مع ذكر صفاتهم التً  جزاء :رسم الصور المحببة للمؤمنٌن وصفاتهم و ماٌنالهم من

 استحقوا بها كَرم هللا تعالى .

 . ''سبرعىا إىل مغفزح مه رثكم  ...'' قبل تعبىل :
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  :الفوائد واإلرشادات 

 وجوب تعجٌل التوبة وترك الّتْسِوٌؾ . -1
 سعة الجّنة وِعًظمها وتهٌبتها للمإمنٌن . -5
 جزاء المّتقٌن دخول الجّنة . -3
 اإلنفاق .من صفات المّتقٌن  -4
 أرقى صور اإلحسان العفو عّمن ظلمك . -5
 محبة هللا للمحسنٌن . -6

 : مع ذكر صفاتهم التً أوجبت لهم الهبلك  رسم الصور المنفرة للكافرٌن و ما ٌنالهم من عقاب 

  التً ٌقع فٌها اإلنسان نتٌجة جهله تارة بالّدلٌل العقلً وتارة :مناقشة اإلنحرافات وبٌان خطئها 
ْدَحضه .بالدلٌل  ٌَ  الّشرعً فٌتبٌن الخطؤ ف

 ''قم مه رةّ انسمبوات انسجع ورةّ انعزش انعظيم ...'' قبل تعبىل :

 : الفوائد واإلرشادات 

ٌُّره . -1  هللا خالق الكون وُمَس
 تنزٌه هللا عن الصاحبة والولد . -2
 إبطال إّدعاءات المشركٌن باألّدلة القاطعة . -3
 هللا تعالى لمن ؼفل عن الحق بعد وضوحه . توبٌخ -4

  من اللّجوء إلى هللا ونسٌان الشركاء  وقت الشدة :مواجهة اإلنسان بحقٌقة ما ٌدور فً نفسه

 ومن الؽفلة والّنسٌان والبؽً فً األرض بؽٌر حق بمجرد زوال األزمة ونجاته من الخطر .

 ''...ال يسئم اإلوسبن مه دعبء اخلري   ''قبل تعبىل  :

 :الفوائد واإلرشادات 

 عدم جواز تمّنً األمانً .  -1
 إستحقاق العذاب لصْنِؾ المؽتّرٌن من الناس . -2
 تذكٌر هللا لئلنسان بحقٌقته . -3
 من طبع اإلنسان حب الخٌر وبؽضه للشر . -4
  ّبذكر األنبٌاء وصبرهم على األذى ونصر هللا لهم فً النهاٌة : ت اإلٌمانإٌراد القصص التً تثب .  
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 الوحدة : موقف القرآن من العقل .

مّرة وترجع  51عتنى اإلسبلم بالعقل حٌث ذكره باسمه وأفعاله َزَهاَء إ: تكرٌم هللا لإلنسان بالعقل 

 أهمٌة العقل إلى :

 تمٌٌز اإلنسان عن باقً المخلوقات فالعقل أداة اإلدراك والفهم والتمٌٌز وتصرٌؾ شإون الحٌاة . -1
 اإلجتهاد والتجدٌد فهو أداة َوْصِل الدٌن بالواقع .قدرة العقل على  -5
 العقل َمَناطـُ الّتكلٌؾ ألن الّتكلٌؾ خطاب هللا و ال ٌتلقّاه إال العاقل . -3
 أداة اإلختراع و اإلبتكار فً الدنٌا . -4

 : عقلحث القرآن على استعمال ال

 حث القرآن على تحرٌر العقل البشري من الخرافة والجهل . -
 الجاهلٌة . نْ اثِ رَ بَ اإلنسان وتطهٌره من  اإلرتقاء بوعً -
 دعوة القرآن الناس إلى التفّكر والتدبر إلثبات الحق وإبطال الباطل . -
 لم ٌؤمر هللا عباده أن ٌإمنوا بشًء دون بصٌرة وتدبر , ولذلك جاءت كثٌر من األحكام معلّلة . -
  . تدّبر والتفّكرجعل هللا استعمال العقل عبادة من العبادات من خبلل الحّث على ال -
 ذّم هللا تعالى التقلٌد واتباع اآلباء أو إلؽاء العقل والّتسلٌم للخرافات والكهنة والسحر . -
 جعل هللا العلماء هم أعرؾ الناس به و أخشاهم له . -

 لٌس للعقل أن ٌؽوص فً جمٌع المجاالت إاّل فً : :حدود إستعمال العقل 

( . حدود ما خلق - ًّ  له )التدّبر والبحث العلم
  الكشؾ عن أسرار الخلق وآٌات الكون . -
 الّتعّبدٌة إاّل ما كشفه هللا . وعدم البحث فً العلّة فً بعض األمور -
ٌّات المسابل  -  ة .ٌّ قدِ العَ عدم التفكٌر فً كٌف
ٌّات التً ال ُتدرك إاّل بالوحً . - ِب ٌْ  توقؾ حركة العقل فً الؽ

 :عقل وجوب المحافظة على ال

 كطلب العلم والّدعوة إلى التفكٌر . هُ دُ ٌع كّل األحكام التً ُتقٌمه وتوجِ :  بتشر جانب الوجودأ/ 

: النهً عن كّل ما فٌه مضّرة كتحرٌم الخمر والمخّدرات و إٌجاُب حّدها . و التحذٌر ب/ جانب العدم 

 من الجهل والخرافات و اتباع الهوى .

 الفْكرّي الذي ٌنتج عن خلل فً البناء الفكري وٌعود إلـــــــى : كما نهى عن الؽلّو و اإلنحراؾ

 ( أو اإلعراض عن األخذ بها ., القٌاسالجهل بؤصول التشرٌع )القرآن , السّنة , اإلجماع  -1
  . أو أسالٌب اللؽة العربٌة االستنباطالجهل بمناهج التعامل مع هذه األصول كالجهل بؤدوات  -5

 :الفوائد واإلرشادات 

 ٌم هللا لئلنسان بالعقل .تكر -
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 بٌان نعم هللا على اإلنسان . -
 الّدعوة إلى تحرٌر العقل من الخرافات . -
 الجمود .نبذ التقلٌد و -
 وجوب تدّبر القرآن . -
 فضل العلماء لتدبرهم القرآن . -
ٌُوافق الّدٌن الّصحٌح . -  العقل السلٌم 
 صفاء العقٌدة اإلسبلمٌة لتطابق اُُسِسَها مع العقل . -
 حدود ٌجب أن ٌتوقّؾ عندها .للعقل  -
 العقل َمَناط الّتكلٌؾ و أساس اإلجتهاد والّتجدٌد . -

 

 :الصحة النفسٌة والجسمٌة فً القرآن الكرٌم الوحدة : 

  مفهومها :  :الصّحة النفسٌة 
حالة طمؤنٌنة واّتزان وتوافق مع الّذات حٌث ٌكون اإلنسان قادًرا على تحقٌق ذاته واستؽبلل قدراته 

ٌّؾ مع واقعه .  والّتك

 :  كٌف ٌحقق اإلسالم الصحة النفسٌة

منشؤها المعاناة الوجودٌة فً فهم : إّن أؼلب األمراض النفسٌة بالفهم الصحٌح للوجود والمصٌر  (1
 والقرآن الكرٌم ٌجٌب عن كّل هذه الّتساإالت . . الحٌاة . الموت والمصٌر 

 ''أفحسجتم أمنب خهقنبكم عجثب وأوكم إنينب ال تزجعىن  '' قبل تعبىل  :

: بعبادته كما أمر واإلجتهاد فً ذكره والّتقرب إلٌه بالّطاعات والّنوافل طلبا لحّبه تقوٌة الّصلة باهلل  (2
 وِرضاه .

: الحرص على تطهٌر النفس من الرذابل وسوء األخبلق وجلب محبة الناس بالّتحلًّ التزكٌة واألخالق ( 3
 األخبلق الحسنة .ب

: اإلٌمان الصحٌح ٌإّدي إلى الطمؤنٌنة واإلستمرار والمداومة على اإلنفعالً الثبات والّتوازن ( 4
 الّطاعات دون إفراط أو تفرٌط .

 : الّثبات عند نزول المصابب والهموم . الصبر عند الشدائد ( 5

 . حسن الظّن باهلل وعدم القنوط: التفاؤل وعدم الٌأس ( 6

                                       : اإلٌجابٌة فً الّتعامل مع األحداث خًٌرا أو شّرا .المرونة فً مواجهة الواقع ( 7
. 

 



 ْزِ األٔساق نهًشاجعت ٔنٛسج نهغش 
 

7 
 

 مفهومها :  : مٌةالجس الّصحة 
تمّتع الجسم بتمام الّصحة والعافٌة وخلّوه من األمراض والِعلل التً من شؤنها أن توهن البدن أو تعرضه 

 للهبلك .

 مظاهر عناٌة القرآن بالّصحة الجسمٌة : 

تعرٌض صحة الجسم الى ما ٌضعفها فقد أسقط فً  ماهتم اإلسبلم بعد االعفاء من بعض الفرائض : -1
القرآن الكرٌم عن إتعاب  نهىضها كإباحة اإلفطار للمسافر فً الصٌام وظروؾ خاصة الفروض أو خفّ 

 . الجسم و إنهاكه بتشرٌع الرخص

كّرم اإلسبلم جسم االنسان فجعل طهارته التامة أساسا البد منه فً كل صبلة و الوقاٌة من األمراض :  -2
كلّؾ المسلم أن ٌؽسل جسمه كله ؼسبل جٌدا فً أحٌان كثٌرة و ربط هذا الؽسل بالعبادات فبل تصح العبادة 

عها االسبلم ومن باب الوقاٌة من بدونه، ولن ٌتخذ اإللزام بالتطهر طرٌقة أقرب و أقوم من هذه التً شر
 م االسبلم شرب الخمر لما له من مضار على الصحة )الوقاٌة خٌر من العبلج ( .االمراض حرّ 

 تنمٌة القوة بمفهومها الحدٌث :  -3

 .ع على ممارسة مختلؾ الرٌاضات النافعة أمر برعاٌة صحة األجسام وشجّ 

 اٌة ، العالج ، التأهٌل (صحٌة الثالث : ) الوقتطبٌق أسس الرعاٌة ال -4

  : ب كل مسببات ذلك نّ جَ و تَ  باألمراضوهً األخذ بتدابٌر تقً االنسان االصابة الوقاٌة. 

  : و اكتشاؾ األدوٌة المناسبة لها أمر االسبلم بمعالجة األمراض العالج. 
  االسبلم المسلم أال ٌستسلم للعجز و ٌحث على تؤهٌل المرٌض للتؽلب على مرضه و  دُ وّ عَ ٌُ  :التأهٌل

 العطاء .و استعادة القدرة على الحركة و عجزه 

 الفوائد و االرشادات : 

 .عناٌة القرآن الكرٌم بالّصحة فً مختلؾ مجاالتها النفسٌة والجسمٌة  -
وفهم الوجود و المصٌر و التزكٌة و األخبلق  مظاهر منها: قّوة الصلة باهلللتحقٌق الّصحة النفسٌة  -

 .وؼٌرها 
  .القرآن الكرٌم بالّصحة الجسمٌة اإلعفاء من بعض الفرابض والوقاٌة من األمراضمن مظاهر إعتناء  -
ٌُْسُر ورفع الحرج . -  من خصابص اإلسبلم ال
 و الجسدٌة .القرآن الكرٌم سبب فً عبلج الكثٌر من األمراض النفسٌة  -
 باهلل و الّثبات تقّوي نفسٌة المإمن .قّوة الصلة  -
 حّرمات ِوقاٌة للجسم من األمراض و اآلفات .تجّنب الم -
 ٌإّدي إلى تزكٌة الّنفس و سمّو األخبلق  تجّنب المحّرمات -
 . تزكٌة الّنفس و تحلٌّها باألخبلق ٌإّدي إلى إستقرار النفس -
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 القٌم فً القرآن الكرٌـــــــــــــم :الوحدة : 

 تضبطالُمُثل القرآنٌة التً  مجموعة المبادئ و األخبلق و الّسلوكات و األسس و المعانً ومفهوم القٌم : 
                                                                                                            حٌاة اإلنسان .

                                  الفردٌة و األسرٌة و اإلجتماعٌة و الّسٌاسٌة .القٌم متنّوعة فً القرآن منها  -

مطابقة القول للحق أو للصواب وهو نقٌض الكذب وقد أمر هللا به و مدح الّصدق :  -1أّوال : القٌم الفردٌة : 
                                                                                           الصادقٌن فالمسلم ُملتزٌم بالصدق مع هللا ومع نفسه ومع الناس .

 ''يب أيهب انذيه آمنىا اتّقىا اهلل و كىوىا مع انصّبدقني  ''قبل تعبىل :

حبس النفس عن فعل شًء أو تركه ابتؽاء وجه هللا و مواجهة األقدار بطمؤنٌنة و سبلمة صدر الّصبر :  -2

على واعتبره اإلسبلم نصؾ اإلٌمان وأنواعه هً : صبر .  ''و ثشّز انصبثزيه ''قبل تعبىل :  هللا .بكونها من عند 

 , صبر عن معصٌة هللا , و صبر على اإلبتبلء .هللا طاعة 

كلمة جامعة لكّل خٌر ولكّل معانً الجمال و اإلتقان و أسلوب العمل فً تقدٌم الخٌر  : اإلحسان -3

 ''وأحسِنىا إن اهلل حيت احملسنني  '' قبل تعبىل :لآلخرٌن وقد أمرنا هللا به فً كل شًء 

ً إٌفظ ثبٌطّأ١ٕٔخ  ك  ٍ  ِٚٓ شأْ خ  اٌزجبٚص ػٓ اٌخطأ ٚرشن اٌؼمبة ِغ اٌمذسح ػ١ٍٗ انعفٕ :  -4 ّّ اٌؼفٛ أْ ٠ َج

 ٚ٘ٛ عج١ً إٌٝ ٔشش اٌطّأ١ٕٔخ ٚاإلعزمشاس فٟ اٌّجزّغ .ٚ اٌغى١ٕخ ثّب ٠ض٠ٍٗ ِٓ األدمبد ٚ اإلٔزمبَ 

ٚادزّبٌٗ ٟٚ٘ أعبط اٌؼاللخ  اٌّظبدجخ ثئدغبْ ِغ وّف األرٜانًعاششة بانًعشٔف :  -1ى األسشٚت : ٛثاَٛا : انم

اٌّظٍذخ اٌشخظ١خ اٌض١ّمخ أٚ ش٠خ . فال ٠ىْٛ اٌزّؼبًِ األعشٞ ػٍٝ أعبط فٟ اٌّؼبششح اٌّضٚج١خ ٚاألع

     .                 اإلٔزظبس ٌٍٕفظ ٚ إّّٔب أعبط رٌه رذم١ك اٌخ١ش ٚاٌزّؼبًِ ػٍٝ أعبط اٌفضبئً اإلعال١ِخ

                                                                                                 '' وعبشزوهه ثبملعزوف''قبل تعبىل : 

عاطفة فطرٌة تدعو اإلنسان إلى أن ٌعطؾ على ؼٌره وٌقّدم له ما ٌستطٌع من العون الموّدة والرحمة :  -2
اآلخر حرٌص على راحته والخدمة وهً أساس المعاشرة بالمعروؾ فً األسرة كّل واحد مشفق على 

 وسعادته وذلك لنشر الّسكٌنة والطمؤنٌنة واإلستقرار.

تبادل اإلعانة والّنفقة داخل األسرة حٌث كل فرد معنً بجلب النفع وتقدٌم الخدمة الّتكافل األسرّي :  -3
ٌّع من ٌعٌش معه من أفرا ألسرته فً حدود د إستطاعته وهً واجبة علٌه حٌث ٌحرم على أي فرد أن ٌض

 أسرته .

المساعدة على الحق إبتؽاء األجر من هللا . كل فرد فً المجتمع مهما التعاون :  -1القٌم اإلجتماعٌة :  ثالثا :
قوّي بإخوانه فبل َمَناَص له من اإلستعانة بؽٌره فالمإمن للمإمن كالبنٌان عاجز بنفسه  هُ بلؽت قّوتُ 

 ''وتعبووىا... '' قبل تعبىل :ٌشد بعضه بعضا  المرصوص

ور كل فرد فً المجتمع بؤهمٌة موقعه ودوره فً المشاركة الفاعلة فً عملٌة البناء عشالمسؤولٌة :  -2
تتحّدد فً مجتمعه بما ُكلَّؾ به من الواجبات المختلفة تجاه رّبه والنهوض بالمجتمع , إّن مسإولٌة اإلنسان 

ٌّته ''كلّكم راع وكلّكم مسإول عن ''  جاء فً الحدٌث  . رع
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مشاركة أفراد المجتمع فً المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد واألضرار الّتكافل :  -3
المادٌة والمعنوٌة حٌث ٌشعر كل فرد فٌه أّن علٌه واجبات كما له حقوق .                                     

ّق هو الذي ٌعٌش من أجل ٌفرض اإلسبلم على المسلمٌن أن ٌسود بٌنهم الّتعاون والّتكافل فالمإمن الح
 ٌشاركهم آالمهم و آمالهم .الّناس 

وقد شّدد اإلسبلم وضع األمور فً نصابها واعطاء كّل ذي حّق حقه , العدل :  -1ة : رابعا : القٌم السٌاسٌ
له أثر كبٌر فً جمٌع العبلقات اإلنسانٌة فلٌس بعده إالّ الظلم والعدوان وهو أساس  على أهمٌة العدل ألنّ 

 فً حال الرضا والؽضب . إستقرار المجتمعات ونهضتها لذلك أمرنا هللا بالعدل مع القرٌب والؽرٌب

.          التعاون فً تبادل الرأي ومداولته فً أمر من أمور المإمنٌن على قواعد تحّدد الحقّ الشورى :  -2
        :ها من المنافع العظٌمة لو, دون أْن ٌستثنً رسوله صلى هللا علٌه وسلم منها أمر هللا تعالى بالشورى 

                         و الّرضا بٌن الّناس .                                                  تنشر الطمؤنٌنة  -
المحكوم فً إطار الحوار المنّظم .                                                     التواصل بٌن الحاكم و تحقّق -
    على اآلراء المتعّددة .                                                                               تفتح نافذة -
ٌُتتحّقق ثراًءا  – ّوج باختٌار أصلح اآلراء وأصوبها .                                                   فكرٌا 
  المهالك حٌنما تجّنبها اإلستبداد باآلراء األحادٌة التً ٌؽلب علٌها اإلرتجال.ة مّ األ تجّنب –

اإلتٌان بالمؤمور به واإلنتهاء عن المنهً عنه , البّد للجماعة المإمنة من مرجعٌة دٌنٌة عة : االطّ  -3
اعوجاجها .                                                               مُ قوّ مسارها وتُ  وتضبطوسٌاسٌة تنّظمها 

األمر وهم العلماء والحّكام الذٌن  أمرنا هللا بطاعته وطاعة رسوله صلى هللا علٌه وسلم ثّم طاعة أولً
 دة بالطاعة فً المعروؾ .ٌّ ـقطاعتهم تعّم الفوضى والفساد وطاعة هإالء مُ ٌتولّون شإون األمة ومن ؼٌر 

 الفوائد واإلرشادات : 

 عبلمة اإلٌمان والتقوى . الّصدق -1
 فضٌلة التحلًّ بالصبر واالستعانة به لمواجهة المصابب . -2
 ومساعدة اآلخرٌن . ضرورة اإلحسان -3
 أساس العبلقة الّزوجٌة الموّدة والرحمة والمعاشرة بالمعروؾ . -4
 وجوب التعاون فً فعل الخٌرات . -5
 ٌزٌد من تماسك المجتمع وتراحمه . التعاون على الخٌر والفضٌلة -6
 وجوب الحكم بالعدل دون محاباة أو تمٌٌز . -7
 نظام الحكم فً اإلسبلم .الشورى من أهّم األسس السٌاسٌة التً ٌقوم علٌها  -8
 وجوب طاعة هللا والّرسول صلى هللا علٌه وسلّم , والحّكام فً ؼٌر معصٌة هللا . -9

 

 

 المساواة أمام أحكام الّشرٌعة اإلسالمٌة  – 1الوحدة 

عن عابشة رضً هللا عنها : أّن قرًٌشا أهّمهم شؤن المرأة المخزومٌة التً سرقت فقالوا  ''نص الحدٌث : 
 متفق علٌه                                   ومن ٌكلّم فٌها رسول هللا . . . ''                       



 ْزِ األٔساق نهًشاجعت ٔنٛسج نهغش 
 

11 
 

 التعرٌف بالّصحابً راوي الحدٌث : 

ٌّدة عابشة أّم المإمنٌن بنت أبً بكر , تزّوجها بعد  الصدٌق زوجة الّرسول صلى هللا علٌه وسلّم هً الس
وفاة خدٌجة رضً هللا عنها قبل الهجرة ببضعة أشهر كانت رضً هللا عنها من أعلم الّنساء وأفقههن ومن 

وعمرها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم  ضَ حدٌثا , وقُبِ  2212للحدٌث حٌث ُرِوي لها أكثر الناس رواٌة 
 ى علٌها أبو هرٌرة رضً هللا عنهصلّ  هــ فً خبلفة مروان بن عبد الملك57فٌّت سنة سنة , تو 18

 وُدفنت بالبقٌع .

 شرح المفردات :

                                              أهّمهم : أقلقهم , جلب لهم الهّم .                         
                                                                        .المخزومٌة : نسبة إلى بنً مخزوم 

ٌُق                                                                                   . ِدم وٌتقّدم لٌشفعٌجترئ : 
                                                                               ِحب : بكسر الحاء أي محبوب 

                                                  .                              اختطب : خطب خطبة هامة
      .                                                          تشفع : من الشفاعة : التوّسط فً طلب العفو

           .                                                         م والحلؾ سَ على القَ  ة تدلّ واٌم هللا : عبار
        : عقوبة شرعٌة مقّدرة . الَحدّ 

 المماثلة والمعادلة . لغة : معنى المساواة :والتحلٌل : اإلٌضاح 

للجزاء والعقوبة مهما كانت مكانتهم وخضوعهم مساواة الناس جمٌعا فً الحقوق والواجبات  إصطالحا :

 فً المجتمع .

                                                                         أثر المساواة على تماسك المجتمع :

                                                                       تمتع الناس جمٌعا بحقوقهم المشروعة . -
                                                                  زوال مظاهر الطبقٌة والتماٌز فً المجتمع . -
                                                       س .اإنتشار الطمؤنٌنة والشعور باألمن والراحة بٌن الن -
                              توطٌد شبكة العبلقات االجتماعٌة وترسٌخ المحبة والتعاون بٌن أفراد المجتمع . -
                                                                             انتفاء الجرابم ومظاهر االنحراؾ . -
 جتمعات وازدهارها .تطور الم -

 لدى الحاكم إلسقاط الحد أو التخفٌؾ منه .ط وطلب العفو التوسّ  تعرٌف الشفاعة :

ودلٌل  ثار سلبٌةآا ٌترتب علٌها من مَ م االسبلم الشفاعة فً الحدود لِ حرّ  حكم الشفاعة فً األحكام :

مر الى الحاكم ذا بلػ األإذلك ان النبً صلى هللا علٌه وسلم انكر على اصحابه ان ٌشفعوا فً ذلك خاصة 
 . مكانته فً المجتمع تالحد مهما كان إلسقاطالتوسط  شخص أليفبل ٌجوز 

 اآلثار المترتبة على الشفاعة :

 تعطٌل تنفٌذ حدود هللا . -
 العقوبة . تشجٌع اصحاب النفوذ على التخلص من -
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 شٌوع الجرٌمة والفساد فً المجتمع . -
 إهدار سلطة العدالة والقانون . -
 ٌز فً المجتمع .ٌظهور الطبقٌة والتم -
 مم سبب إهدار العدالة وزوالها.هبلك المجتمعات واأل -
 إنتشار  الظلم وؼٌاب العدل وضٌاع الحقوق . -
 تنامً الحقد والخوؾ وانعدام االمن واالستقرار -
 والوساطة بٌن الناس.شٌوع الرشوة  -
 ذوي الجاه والسلطان عن استحقاق العقاب بسبب الشفاعة. تفلت -
 نٌل ؼضب هللا  تعالى. -

 االحكام والفوائد المستخلصة :

 تحرٌم الشفاعة فً الحدود -11

 الشرعٌة. الناس سواسٌة امام االحكام والقوانٌن -15

 الجرٌمة.تعطٌل الحدود ٌإدي الى ظهور الفوارق الطبقٌة وشٌوع  -13

 حرمة اموال الناس فً االسبلم . -14

 تحرٌم السرقة وتشرٌع عقوبتها . -15

 سبب فً هبلك االمم . تعطٌل االحكام والحدود -16

 ضرورة االعتبار بمصابر االمم السابقة. -17

 وجوب اقامة حدود هللا وحرمة تعطٌلها. -18

 .وسلم هرسول هللا صلى هللا علٌفً الحدٌث منقبة ألسامة بن زٌد بانه محبوب عند  -19

 ترك المحاباة فً اقامة حدود هللا ولو كان ولدا. -11

 
 

  البطالة  ةشكلمعمل واالنتاج فً االسالم وال – ..الوحدة 

 سلم قال:عن الزبٌر بن العوام رضً هللا عنه أن الرسول صلى هللا علٌه و'' نص الحدٌث:
 '' رواه البخاري وؼٌره من حطب...... بحزمة فٌؤتً الجبل فٌجا هاحدكم حبل ٌؤخذ ألن

  التعرف براوي الحدٌث:
سنة وهو  16 هُ نّ شاب كان سِ هو سلم وأعبد هللا رضً هللا عنه  بن العوام بن خوٌلد ابو هو الزبٌر

حد العشرة  المبشرٌن أوابن عمته صفٌة بنت عبد المطلب  حواري رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
من المهاجرٌن للحبشة ومن الستة اهل الشورى وأول من سل سٌفه فً االسبلم روي  بالجنة وكان

 ه . 36ً سنة احادٌث قلٌلة توف

 حزمة: مجموعة شرح األلفاظ :
 ردوه ولم ٌعطوه منعوه:               
 ال ٌحتاج الى الناسٌستؽنً بثمنها :               
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 االٌضاح والتحلٌل :
بالخٌر  ٌه وعلى ؼٌرهلٌبذله االنسان ٌعود ع مشروع كل جهدواالنتاج فً االسالم:  مفهوم العمل

 .و جسمٌاأكان جهدا فكرٌا   والفابدة والمنفعة سواء

 إجر علٌها.ؼب فٌه واعتبره عبادة ٌُ نظرة االسبلم الٌه (:حث االسبلم على العمل ور ) حكمه:

 بها االنسان . منها من اعظم الواجبات التً كلؾاالرض واالستفادة فعمارة الكون والمشً فً مناكب 
 االحترام والتمجٌد للعمل ألنه شرؾ وعزة وكرامة

 من لوازم الحٌاة .  ألنهالعمل فً االسبلم فرٌضة 

مصالح لوتجلب ا لٌس للعمل مجال محدد او نشاط مخصوص فكل االعمال التً تحقق النفع: مجاالته

.واالعمال تتنافى مع مبادئ االسبلم  أاّل بشرط  تحقٌقها وممارستهاللفرد والمجتمع فالواجب العمل على 
 .تهمءاتسند الى الناس بحسب قدراتهم وكفا

 . طلب الصدقة من االفراد فً الطرق العامة: تعرٌفه ل وحكمه:التسوّ 

لعاجز  إاّل تجوز  لة لؽٌر حاجة حرام والؤفالمس : التسول فٌه مذلة ومهانة والمإمن عزٌز قوي كرٌمحكمه
دم  ذيمقطع أو  مٍ رْ ؼَ : لذي فقر مدقع أو ذي  ال لثبلثةإن المسالة التحل إصلى هللا علٌه وسلم  لقوله معدم 

 .أبو داود رواه                                                                                موجع "

 . القدرة علٌهعدم ممارسة أي عمل مع  :: تعرٌفهاالبطالة وأثارها

 ل لما فٌه من اثار خطٌرة على الفرد والمجتمعحرم االسبلم التبطّ  :احكمه

  آثارها:

 س المواهب.إهدار وتعطٌل الطاقات وطمْ  -
 ركود الحٌاة االقتصادٌة. -
 شٌوع الجرٌمة واالنحراؾ. -
 و السلبٌة والتواكل . جٌع على الكسلشتال -
 إهدار الوقت وهو الحٌاة. -
 والضعؾ والتبعٌة .سبٌل الى الفقر  -
 تفاقم الخبلفات االسرٌة واالجتماعٌة . -

 ؼٌره وتورثه الذل والمهانة. ىوعببا علصاحبها عالة  تجعل -

 : الفوائد واالرشادات 

                                                                                 بالٌد.ه وبٌان فضلالعمل لحث على ا -11

.                                                المسلم على العمل وان ٌكون رزقه من كسب ٌدهحث  -15

                                                            . الحبللفً تحصٌل الرزق الّنفس جهاد ٌنبؽً إ -13

                                                                          لة مع القدرة على العمل.ؤالتحل المس -14

                                                       ساس استقرار االفراد وتطور المجتمعات.أالعمل  -15

                                                            تحرٌم البطالة ألنها طرٌق الفساد والهبلك . -16
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                                                       لة لؽٌر ضرورة لما فٌها من مذلة .ؤتحرٌم المس -17

                                                                   مدح التعفؾ والتنزه عن سإال الناس . -18

 عدم احتقار العمل ولو كان بسٌطا . -19

 

   مشروعٌة الوقف . –الوحدة .. 

إذا مات اإلنسان  ''قال : هرٌرة رضً هللا عنه أّن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن أبً: نّص الحدٌث

 صدقة جارٌة ... ''                                          رواه مسلم وؼٌره ;انقطع عمله إاّل من ثبلث 

  : التعرٌف برواي الحدٌث

ً بؤبً هرٌرة لهّرٍة كان ٌرعاها , هو الرحمان بن صخر الدوسً نسبة إلى قبٌلة دوس بالٌمن كنّ  هو عبد

لم ٌرحل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه سنة , بقً فً قبٌلته  53رابع قومه إسبلًما , حٌث أسلم وعمره 

أرسله الّرسول صلى هـ عام خٌبر , صحب الّرسول فكان أكثر الصحابة مبلزمًة له , 7وسلم حّتى السنة 

ول بسهولة الحفظ فكان أحفظ الّصحابة للحدٌث بحرٌن لدعوة أهلها , دعا له الّرسإلى الهللا علٌه وسلّم 

 هـ ودفن بالبقٌع .57حدٌثا , توفًّ بالمدٌنة سنة  5374الّشرٌؾ حٌث ُرِوي له 

 : شرح األلفاظ

                                                                            انقطع عمله : توقّؾ ثواب عمله .
 صدقة جارٌة : صدقة مستمّرة ومّتصلة .

 : اإلٌضاح والّتحلٌل

                                                       الحبس والمنع .            الوقف : لغة : مفهوم
.                                    تْسِبٌل الثمرة فبل ٌباع وال ٌوهب وال ٌوّرث و حبس األصل :  اصطالحا

ٌّة التقرب إلى الجهة الموقووقؾ المالك عن الّتصّرؾ فً المال واإلنتفاع به لصالح  أو هو: ؾ علٌها ِبِن
                                                                                                              .هللا

 مستحّب دعا إلٌه اإلسبلم لما فٌه من الخٌر والمنفعة .: حكمه 

  ''ًافعهٌا اخلري نعهّكى رفهحٌٌ ... ''لٌنو رعبىل::  دلٌله

                                                  يٍ انسُّت لٕنّ طهٗ هللا عهّٛ ٔسهّى : '' إرا ياث ابٍ آدو اَمطع عُّ عًهّ . . .'' 
, مادام نفعها بناء مسجد لكّل ما ٌتركه العبد وقفا هلل تعالى كمن أوقؾ أرض  صدقة جارٌة : الوقف :

                                                                                                                   واستمّر أجرها .

ًّ ػٍُ ٠ٕزفغ ثٗ إٌّبط وزشن وزبة أٚ اخزشاع .عهى ُُٚخفع بّ  : و

 ألّٔٙب أدغٕب رشث١زٗ .ثبٌّذػبء  اٌٌٛذ اٌجبّس اٌزٞ ٠خٍّفٗ اإلٔغبْ ٠ٚززّوش ٚاٌذ٠ٗ ٔنذ طانخ ٚذعٕ نّ :

  ًشدٔد اإللخظاد٘ نّ :ان
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 اٌّغبّ٘خ فٟ اعزثّبس األِٛاي ٚر١ّٕزٙب ِٚضبػفخ اإلٔزبج . -
ٍمبح ػٍٝ اٌّذٌٚخ . -  ّ  رخف١ف اٌؼتء اٌّبٌٟ ٚاٌّغؤ١ٌٚبد اٌ
 ِؼبٌجخ ِشىٍخ اٌفمش ٚرذم١ك رذاٚي اٌّبي ث١ٓ األغ١ٕبء ٚاٌفمشاء . -
 اٌّغبّ٘خ فٟ اٌزّم١ًٍ ِٓ اٌجطبٌخ . -

 ٠ٕفغ طبدجٗ فٟ اٌّذ١ٔب ٚا٢خشح . - : آثاسِ

 اٌّشؼٛس ثبٌّشادخ ٚاٌطّأ١ٕٔخ ٌزمذ٠ُ اٌخ١ش ٌٍّٕبط . -
 رؼ٠ٛذ إٌّبط ػٍٝ خٍك اٌجزي ٚاٌؼطبء . -
ح ٚاٌّذجّخ ث١ٓ إٌبط . - ّٛ  رٛط١ذ أٚاطش األخ
 رذم١ك ِجذأ اٌزّىبفً اإلجزّبػٟ ِٚٛاعبح اٌفمشاء ٚاٌّذزبج١ٓ . -
 فٟ اٌّجزّغ .اٌمضبء ػٍٝ ِظب٘ش اٌجؤط ٚاٌذشِبْ  -
 إفبدح اٌّجزّغ ثّخزٍف اٌّؤّعغبد االلزظبد٠خ ٚاٌثمبف١خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌؼ١ٍّخ . -

ًُسخخهظت :   انفٕائذ ٔاألدكاو ان

 ِششٚػ١خ اٌٛلف فٟ اإلعالَ . -
 اٌؼٍُ إٌّبفغ ٠ؼٛد ػٍٝ طبدجٗ ثبٌخ١ش . -
 دػبء اٌٌٛذ اٌظبٌخ ٌٛاٌذ٠ٗ . -
 .اٌزّشغ١ت فٟ رؼ١ٍُ إٌّبط ٚ٘ذا٠زُٙ إٌٝ اٌخ١ش  -
ع ِٛاسد اٌذغٕبد  - ّٛ  اٌزٟ ٠ٕزفغ ثٙب اٌّغٍُ ٠َٛ اٌم١بِخ .رٕ
ّْ ا١ٌّّذ ٠ٕزفغ ثأػّبي ثؼذ ِٛرٗ . -  ث١بْ أ

 

 انٕدذة: حٕجٛٓاث َبّٕٚت نآلباء 

    ػٓ ػبِش لبي : عّؼذ إٌّؼّبْ ثٓ ثش١ش سضٟ هللا ػّٕٙب ٚ٘ٛ ػٍٝ إٌّجش ٠مٛي :  َّض انذذٚث :

 سٚاٖ اٌجخبسٞ                             سٚادخ . . .''أػطبٟٔ أثٟ ػط١ّخ فمبٌذ ػّشح ثٕذ '' 

 انخعشٚف بانظذابٙ سأ٘ انذذٚث:
ي ٌِٛٛد ٌألٔظبس ثؼذ اٌٙجشح ثأسثؼخ أشٙش عىٓ اٌشبَ ٘ٛ إٌّؼّبْ ثٓ ثش١ش األٔظب ّٚ سٞ اٌخضسجٟ أ

ُّ ٔمٍٗ إٌٝ دّض فزٛفّٟ ثٙب عٕخ  ً  ِؼب٠ٚخ ث  دذ٠ثب  114٘ـ سٚٞ ٌٗ 864ٌٟٚٚ إِبسح اٌىٛفخ ِٓ ل جَ

   ششح انًفشداث :

 ػط١ّخ : ٘جخ 

ٗ ٚ رذٛص ِٛافمزٗ   ّ  ر ْشٙذ سعٛي هللا : ر ْؼٍ 

 اػذٌٛا : الغطٛا ٚال رظٍّٛا 

 اإلٚضاح ٔانخذهٛم :

َش اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ انعذل بٍٛ األبُاء :  -:      انعذل بٍٛ األبُاء ٔيخاطش انخفشٚك بُٛٓى َِ أ

عبئش اٌّؼبِالد ػِّٛب ٚفٟ اٌٙجبد ٚاٌؼطب٠ب خظٛطب ِشاػبح ٌذمٛلُٙ ٚرٛط١ًذا ثبٌؼذي ث١ٓ األثٕبء فٟ 

 ٌؼاللبد اٌّٛد ث١ُٕٙ ٚاجزٕبثب ٌّب ٠زشرّت ػٍٝ ر١١ّض ثؼضُٙ ِٓ آثبس خط١شح ػٍٝ شخظ١برُٙ ٚعٍٛوُٙ .

  . اٌشؼٛس ثبٌظٍُ ٚاإلّ٘بي ٚػذَ اإل٘زّبَ -يخاطش انخفشٚك بُٛٓى : 

 ٚاألٔب١ّٔخ . ٔشٛء األثٕبء ػٍٝ دّت اٌز١١ّض -
 رٕبِٟ اٌذمذ ٚاٌىشا١٘خ ٚاٌّظشاع ث١ٓ األثٕبء . -
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 ػمٛق اٌٛاٌذ٠ٓ ٚلطغ األسدبَ . -
ح األثٕبء إٌٝ اٌفغبد ٚاالٔذشاف . -  ٕٛ  ج 
 اٌزّؼشع ٌغضت هللا ٚٔمّزٗ فٟ اٌّذ١ٔب ٚا٢خشح . -

اٌؼط١ّخ سدّخ ِٓ ا٢ثبء ثأثٕبئُٙ ٚرٛعؼخ ػ١ٍُٙ ٚإدخبي اٌّغشٚس إٌٝ لٍٛثُٙ انّشدًت ٔانّشفك باألبُاء : 

 ِٚظٙش ِٓ ِظب٘ش اٌذّت ٌُٙ ٚاٌزّّٛدد إ١ٌُٙ ثبإلضبفخ إٌٝ رمج١ٍُٙ ٚاٌزّجبٚص ػٓ رمظ١شُ٘ . 

ْٕذشف  جبػُٙ ٚال ر ٚفٟ األِش ثبٌؼذي فٟ اٌؼط١خ س فك ثبألثٕبء ٚسدّخ ثُٙ دزّٝ ال رفٛد دمٛلُٙ ٚال رغٛء ط 

 أخاللُٙ .

ًّ عٍٛن ٠ظذس  ٠جت ػٍٝ  دسٍ حشبٛت األبُاء ٔحٕجٛٓٓى : ًّ رظّشف ٚو اٌٛاٌذ٠ٓ أْ ٠شالجٛا أٔفغُٙ فٟ و

ػُٕٙ ِٓ شأٔٗ أْ ٠ؤثش رأث١شا ثبٌغب فٟ شخظ١بد األثٕبء ِٚغبس د١برُٙ فٟ دبضشُ٘ ِٚغزمجٍُٙ ٚاٌذزس ِٓ 

 .                                                        ؼٛد ػ١ٍُٙ ثبٌغٍت ٚعٛء األخالقرجغ١ذ اٌطّجبئغ اٌّغ١ئخ ف١ُٙ ر

ث١ٓ األثٕبء ِٓ أػظُ أطٛي اٌزشث١خ اٌظذ١ذخ ِٓ شأٔٗ أْ ٠شّعخ ل١ُ اٌّّٛدح ٚاٌّشدّخ ٚاٌذّت ٚاٌؼذي 

سٖ ِٓ اٌّٙبٌه . ّٛ  اٌّزجبدي ث١ٓ أفشاد األعشح ٠ٚجّٕجُٙ ِب ال ٠ّىٓ رظ

 اٌٙجخ ٌألثٕبء . ِششٚػ١خ - األدكاو ٔانفٕائذ انًسخخهظت : 

ٙ جبد . -  اٌزّشغ١ت فٟ اإلشٙبد ػٍٝ اٌ
 ٚجٛة اٌؼذي ث١ٓ األثٕبء ٚػذَ اٌز١١ّض ث١ُٕٙ . -
 ٚجٛة اٌشجٛع إٌٝ اٌّظٛاة إرا رج١ّٓ اٌخطأ . -
 جٛاص سجٛع ا٢ثبء فٟ ٘جبرُٙ ألثٕبئُٙ . -
 ٘جبد ا٢ثبء ألثٕبئُٙ فشٌع ػٓ دجُّٙ ٌُٙ . -
 ٚاٌزّٛج١ٗ .اٌذذ٠ث أطً ػظ١ُ ِٓ أطٛي اٌزٍّشث١خ  -
 دشص اإلعالَ ػٍٝ رذم١ك أعجبة اٌطّأ١ٕٔخ داخً األعشح . -

 

 

 

 ٔانجشًٚت فٙ اإلسالو : انٕدذة : أثش اإلًٚاٌ ٔانعباداث فٙ اجخُاب اإلَذشاف

 ا١ًٌّْ  يعُٗ اإلَذشاف : نغت : 

ب ٠زشرت ػ١ٍٗ رؼّذٞ  اططالدا :  ّّ ًّ عٍٛن ٠زشرّت ػ١ٍٗ أزٙبن ٌششع هللا أٚ ٌٍم١ُ اٌزٟ رذىُ ع١ش اٌّجزّغ ِ و

 ػٍٝ دذٚد هللا أٚ إٌذبق اٌضشس ثب٢خش٠ٓ ٚثّّزٍىبرُٙ .

ْشَ ٚ٘ٛ اٌزّؼّذٞ أٚ اٌزٔت .  يعُٗ انجشًٚت : نغت :  ِٓ اٌج 

٠ٛ١ٔخ ثذّذ أٚ لظبص أٚ رؼض٠ش . اططالدا :  ًّ فؼً سرّت ػ١ٍٗ اٌششع ػمٛثخ د   و



 ْزِ األٔساق نهًشاجعت ٔنٛسج نهغش 
 

16 
 

 ثالثخ ٟٚ٘ : ألساو انجشًٚت يٍ دٛث يمذاس انعمٕبت : 

 رزجّغ اٌشٟء ٚاٌمطغ . انمظاص أٔ انّذٚت : نغت : -1

 اٌؼمٛثخ ثبٌّثً جشدب أٚ لزال أٚ لطؼب . اططالدا : 

ذا . أٔ :  ّ  أْ ٠ ْفؼً ثبٌجبٟٔ ِثً ِب فؼً لزال أٚ لطؼب أٚ جشدب إرا وبْ ِزؼ

                                      ٟ٘ اٌّبي اٌزٞ ٠جت ثغجت اٌجٕب٠خ ر ؤّدٜ إٌٝ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ أٚ ١ٌّٚٗ .  انذّٚت :

 برً ألً٘ اٌّمزٛي إرا أسادٚا اٌؼفٛ ٚػذَ رطج١ك ػمٛثخ اٌمزً )اٌؼّذ( .ِجٍغ ِٓ اٌّبي ٠ؼط١ٗ أً٘ اٌم أٔ :

 ''ًنكى يف انمصبص حْبح ّب أًيل األنجبة ...'' لبل رعبىل :   دنٛهّ :

 ٌِجُب فً القتل أو الجرح العمد دون الخطؤ . -: قواعد القصاصمن 

 ٌّه .ـجواز العفو وهو من حّق المجنً علٌه أو ول -

 المخّولة لتطبٌق القصاص .الّسلطة هً  -

 جمع الحّد وهو المنع . الحدود : لغة :  -2

 عقوبة مقّدرة شرعا تِجُب حقا هلل تعالى لصٌانة األنساب واألعراض وتؤمٌن الُسُبل . اصطالحا : 

 وهً : خمسةأنواع الحدود : 

 أخذ مال الؽٌر من موضع حرزه خفٌة . السرقة :  (1

 قطع الٌد . عقوبتها : 

 . 38مبب كغجب َكبال يٍ اهلل ًاهلل عضّض حكْى " ادلبئذح ًانغبسق  ًانغّبسلخ فبلطعٌا أّذّيًب جضاءا " :لبل رعبىل دلٌلها : 

ًّ إرظبي جٕغٟ غ١ش ِششٚع . انزَا : (2  و

 جٍذح ٌٍّضأٟ غ١ش اٌّذظٓ . ٚاٌّشجُ دزٝ اٌّٛد ٌٍّضأٟ اٌّذظٓ . اٌجٍذ ِبئخ  عمٕبخّ :

 : " ًانضّاَْخ ًانضاَِ فبجهذًا كم ًاحذ ينيًب يبئخ جهذح ًال رأخزكى هبًب سأفخ يف دٍّ اهلل  " اننٌس لبل رعبىل دنٛهّ : 

ًُ نسبِ حْ لمُ اإتهام  القذف :  (3  ِه من أبٌه .صن العفٌؾ بالّزنا أو َنْف

 الجلد ثمانون جلدة . عقوبته :
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 "جهذح ًال رمجهٌا ذلى شيبدح أثذا شيذاء فبجهذًىى مثبَنيًانزٍّ ّشيٌٌ احملصنبد ثى مل ّأرٌا ثأسثعخ لبل رعبىل : " دلٌله : 

أو جماعة إلى الّطرٌق العام ُبؽٌة منع سالكٌه أو أخذ أموالهم أو اإلعتداء على  خروج فرد   الحرابة : (4

 .أرواحهم 

حسب نوع الجرٌمة إّما القتل أو الصلب أو تقطٌع األٌدي واألرجل من خبلؾ أو النفً من  :عقوبتها

 األرض .

إمنب جضاء انزٍّ حيبسثٌٌ اهلل ًسعٌنو ً ّغعٌٌ يف األسض فغبدا أٌ ّمزّهٌا أً ّصهّجٌا أً لبل رعبىل: "  :دلٌلها

 أً ّنفٌا يٍ األسض رنك خضُ يف انذَْب ًذلى عزاة عظْى " عٌسح ادلبئذح رمطّع أّذّيى ًأسجهيى يٍ خالف 

 .أو كثر  العقل قلّ  ؾُ لِ تْ ر ٌُ كِ سْ كل مُ  شرب الخمر : (5

 الجلد ثمانون جلدة  عقوبته :

 البخاري ومسلم  " من شرب الخمر فاجلدوه "السبلم : قال علٌه الصبلة و   دلٌله :

 عقوبة ؼٌر مقّدرة شرًعا تجب فً جرٌمة لٌس فٌها حد وال كفّارة ٌجتهد القاضً لتقدٌرها  التعزٌر : - 3

 الجلد أو الحبس أو الؽرامة المالٌة .  عقوبته :

 الحكمة من تشرٌع الحدود : 

 .المساهمة فً القضاء على الجرابم  -

  الُكلٌّات الخمس: الّدٌن , الّنفس , العقل , الّنسل , المال(المحافظة على مقاصد الشرٌعة اإلسبلمٌة ) -

 ردع المجرمٌن عن إقتراؾ الجرابم . -

 حفظ المجتمع وصٌانة نظامه والمحافظة على األخبلق . -

 . الّذنوبتطهٌر الجانً من  -

 .هنٌل رضا هللا عّز وجّل بإقامة شرع -

 مفهوم العبادة فً االسالم: 

الظاهرة والباطنة استجابة ألمره تعالى و هً ال من االقوال واالفعال  هللا وٌرضاه ما ٌحبهلكل إسم جامع 

 تقتصر على الشعابر التعبدٌة و إنما تتسع لتعم الحٌاة كلها .

 ثر هذا المفهوم فً مكافحة الجرٌمة و االنحراف : أ

رها و االرتقاء الى مقام التقوى ، فالعابد ثمرة العبادة هً استقامة السلوك وترك صؽابر الذنوب و كباب -

  هلل ابعد الناس عن المعاصً و االنحراؾ

  لئلصبلحد العابد بطاقة فعالة و بالتالً تزوّ  رضابهإلالعبادة تزٌد االنسان محبة لخالقه و تجعله ٌسعى  -

بهدؾ تزكٌة و تقوٌم سلوك االنسان فهً لم تشّرع لذاتها و انما شرعت  كل العبادات فً االسبلم -

 عاصمة من االنحراؾ 
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لى عبادة مادام الداعً الى إعمل  ّول كلّ حَ تُ  ألنهامن الجرٌمة  لئلنسانالعبادة بمفهومها الشامل حصانة  -

 فٌه ضرر لنفسه او لؽٌره . هللا مما ٌجعل االنسان بعٌدا عن كل ما ألوامرو تركه استجابة أفعله 

كل خلق اسبلمً هو عبادة فً ذاته واالخبلق عاصمة من االقتراب من االنحراؾ و الجرٌمة كالحٌاء  -

 و العفة و األمانة والتسامح و مراعاة الحقوق و ؼٌرها 

 :الجرٌمةاالٌمان و آثاره فً مكافحة االنحراف و      

  : التصدٌق الجازم باهلل ومبلبكته و كتبه و رسله والٌوم االخر والقضاء والقدر خٌره تعرٌف االٌمان

 وشره .

  : آثار االٌمان 

نحو نسان ثمرة الخشٌة و المراقبة واالندفاع كل ركن من هذه االركان من شؤنه ان ٌحقق فً اإل -

 و اجتناب الرذابل. كثار من الفضابلاإل

وحركة اٌجابٌة تؽطً كل سلوك قرار بالقلب و قول باللسان وعمل بالجوارح وهو قوة عملٌة إاالٌمان  -

 وكل موقؾ ٌواجهه االنسان فً الحٌاة .

ٌمان مع فساد العمل عنى لئلم بالحدٌث عن العمل الصالح فبل لئلٌمانالقران الكرٌم ذكره قرن  -

 وانحراؾ السلوك .

ك فً النفوس اٌمانها باهلل تعالى فهو العاصم من حرّ جرابم أن ٌُ سلوب القرآن فً تطهٌر المجتمع من الأ -

 ّأّيب انزٍّ اينٌا  كزت عهْكى انمصبص ..........."لبل رعبىل: "  ثرات لل والواقً من العَ الزّ 

ال  "السبلم : علٌه الصبلة و لى تفشً الجرابم و االنحرافات فً المجتمع لقوله ٌمان سبٌل إضعؾ اإل -

 البخاري  " ٌسرق السارق حٌن ٌسرق وهو مإمن .. حٌن ٌزنً وهو ِمإمن والٌزنً الزانً 

والجرابم فً المجتمعات ؼٌر المسلمة الفتقارها الى االٌمان العاصم من كل منكر و  اإلنحرافاتانتشار  -

  . فساد

 لمكافحة االنحراف و الجرٌمة : هللا ها الوسائل التً شّرع

 االٌمان و العبادة : الوقائٌة أ/ الوسائل 

ٌّة :ب/ تشرٌع العقوبات    . التعزٌر ، الحدود ، القصاص أو الد

 

 

 انٕدذة : االسالو ٔ انشساالث انسًأٚت انسابمت

 ٔدذة انشساالث انسًأٚت انسابمت :

ت من عند هللا تعالى عن طرٌق رسله و هً هً الكتب والشرابع التً جاءٔٚت : االث انسًاانشس حعشٚف

 على صورتها االولى بعٌدا عن اي تحرٌؾ او تبدٌل 

 ٔدذة انشساالث انسًأٚت انسابمت:
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هم ال ٌتجاوز دورالرساالت واحدة فً مصدرها تلقاها الرسل من عند هللا تعالى وكان ٔدذة انًظذس:  -أ

 التبلٌػ عن هللا .

 لى هللا وتعرٌفهم به وتعبٌدهم له وحده .إؼاٌتها واحدة: هداٌة الناس  ٔدذة انغاٚت: -ب

 .أصول التشرٌع ومقاصده العامة من حفظ الدٌن والنفس والعقل والمال االحفاق فٙ االطٕل: -ج

                                                            أصول المحرمات كاإلشراك باهلل والزنا والقتل والخمر. -

 اصول االخبلق مثل الصدق والعدل واالحسان. -

 اء جمٌعا ٌفهو دٌن االنب: االسالوسى إفٙ  اًٛعجاحفالٓا  -د

 86آل عوساى  "  هي يبتغ غري االسالم دينا فلي يقبل هنه وهى يف االخسة هي اخلاسسيي"وقال تعاىل :

 *انشساالث انسًأٚت:

 اٌخضٛع ٚاالٔم١بد ٚاالعزغالَ حعشٚفّ نغت :أال: االسالو: 

 .االعزغالَ ٚاٌخضٛع هلل رؼبٌٝ فٟ وً أٚاِشٖ ٚٔٛا١٘ٗ اططالدا:

 .االٌمان باهلل والمبلبكة والكتب والرسل والٌوم االخر والقضاء والقدرعمائذِ: 

 . القرآن الكرٌم: كخابّ

عٌسى علٌه الّسبلم مكملة لرسالة  على سٌدنا لتهً الرسالة التً أنزِ  )المسٌحٌة( :ثانٌا: النصرانٌة: *

ما فقدت  سرعان هالكنإلى بنً إسرابٌل من تعالٌم موجهة مة لما جاء فً التوراة موسى علٌه السبلم متمّ 

 أصولها مما ساعد على إمتداد ٌد التحرٌؾ إلٌها حٌث إبتعدت عن صورتها السماوٌة .                   

 ،اإلنجٌل:  كتابها

                                                                                                          عقائدها :

أّن هللا ثبلثة .                                                                                     عقٌدة التثلٌث :  -1

                               عقٌدة الخطٌبة والفداء : العالم ملطخ بخطٌبة أدم وهللا رأى أن ٌطهرهم ِبُصْلب إبنه . -2

 سلطان الحساب لؤلب.                                           محاسبة المسٌح للناس : اإلله األب أعطى -3

 ر من الذنب.طهّ ط العقوبة وٌُ قِ سْ ٌس ٌُ سّ ؼفران الذنوب: االعتراؾ أمام الق-4

 :كتب النصارى

 وهً التوراة أصل الدٌانة المسٌحٌةالعهد القدٌم: -

 إنجٌل ٌوحّنا .( –لوقا  نجٌلإ –نجٌل مرقص إ -)انجٌل متىّ  :العهد الجدٌد: االنجٌل-
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من بنً  باألسباطدٌانة العبرٌٌن المنحدرٌن من ابراهٌم علٌه السبلم والمعروفٌن  : ثالثا : الٌهودٌة*

                                                                                                    .سرابٌلإ

  التوراة:وكتابها 

 والتجسٌم والتعدد وعبدوا العجل . الى الشرك والوثنٌة ابتعدوا عن التوحٌد ومالوإ - : عقائدها

                                                               طلقوا علٌه اسم "ٌهوه"أجعلوا إلها خاصا بهم و -

                               وصفوا هللا بصفات النقصان ال تلٌق بجبلله وكماله كالنوم واالكل والنسٌان. -

                                                              بعض فرقهم تنكر البعث والٌوم اآلخر والحساب . -

ُر ابن هللا ألنه وجد التوراة . - ٌْ                                                                               قالوا ُعَز

                                                       ٌزعمون أنهم أبناء هللا وأحباإه وأنهم شعب هللا المختار. -

ٌُْنسب إلٌها إاّل َمن ُولِ  -                                                   ٌهودٌة . مّ د من أدٌانة الٌهود خاّصة بهم فبل 

 عهد وأنه ٌحوي ألواح شرٌعتهم وروح هللا ' ٌهوه ' .ٌعتقدون بتابوت ال -

 . )ٌنبّلوٌّ ال,  , التثنٌة , العددوج خرال ,التكوٌن  : )سفار: خمسة أالتوراة -: العهد القدٌم  - كتابها :

 : تفسٌرات التوراة.التلمود -                           

فقد ابتعدتا  صلهما السماويأن الٌهودٌة والمسٌحٌة لم ٌبقٌا على إ تحرٌف الدٌانات السماوٌة السابقة:

   بقً فٌها من البشرٌة وما فٌها االهواء اء ، حرفت الكتب وبدلت العقابد وتحكمتسمكثٌرا عن تعالٌم ال

 .ذكرال ٌكاد ٌُ  اجدّ ل الحق قلٌ

 المسٌح (. –ولد ) عزٌر   تعالىهللن أدعاء الٌهود والنصارى إ -

  عبلقة تكامل وتصحٌح االنحرافات وتجدٌد وتصدٌق لما جاء به االسبلم: االسالو بانشساالث االخشٖعاللت 

 ل نبًء.االسبلم مجدد لما أوحاه هللا ألوّ  -

ٌّته . -  الرساالت السماوٌة تدعو الى توحٌد هللا فً اُلُوهٌته وربوب

 األنبٌاء والرسل كلّهم إخوة مجمعون على إّتباع الحق . -

 المصدر األول لجمٌع الّرساالت الّسماوٌة واحد وهو الوحً . -

 اإلسبلم مٌراث األنبٌاء علٌهم الّسبلم  -

 

 انًظانخ انًشسهت  -انمٛاس -يٍ يظادس انخششٚع االساليٙ : االجًاعانٕدذة : 

 . دلة التً ٌستند الٌها وٌقوم علٌها التشرٌعاأل يفٕٓو يظادس انخششٚع :
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 . االتفاق والعزم والتصمٌمفه لغة: ٌ: تعراوال: اإلجماع

بعد وفاة الرسول صلى هللا علٌه  اتفاق جمٌع المجتهدٌن من المسلمٌن فً عصر من العصورإصطالحا: 

 .وسلم على حكم شرعً عملً 

 ٌجب العمل به . وهو مصدر من مصادر التشرٌع االسبلمً ة عند اهل العلمإلجماع حجّ  ا حجٌته: -

يب  ًيٍ ّشبلك انشعٌل يٍ ثعذ يب رجني نو اذلذٍ ًّزجع غري عجْم ادلؤينني ٌَنو" لبل رعبىل : -21دلٌله:

                                                             .115النساء "  ًعبءد يصرياى جين و رٌىل ًَصه

                                                 . د هللا من خالفه بالعذابوقد توعّ  سبٌل المإمنٌن هو االجماع

 وجه الداللة: ٌتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن 

 أبو داود               رواه . "  ال جتزًع اييت عهَ خطأ " :قال صلى هللا علٌه وسلم -22

                                                                                       .   " ّذ اهلل يع اجلًبعخ"    

 " . حغٍعنذ اهلل ٌٌ حغنب فيٌ ًه ادلغهآسب ي" 

 اتفاق جمٌع المجتهدٌن على قول او فعل صراحة دون مخالفة احد وهذا: اجماع صرٌح -01 أنواعه:

 . فتهتجوز مخال حجة ال

 سكت الباقون وهذا مختلؾ فً حكمه ٌان ٌعلن بعض المجتهدٌن رأٌهم فً المسالة و إجماع سكوتً:-02

 .سدُ السُ  ةى تورٌث الجدّ لإجماع الصحابة ع - :امثلة عن االجماع-

 .جماع الصحابة على جمع القرآن فً مصحؾ واحدإ -

 جماع على تحرٌم الزواج بالجدة اإل-

 . تحرٌم التدخٌن –

 التقدٌر والمساواة لغة:فه ٌالقٌاس: تعر: ثانٌا

 له الشتراكهما فً علة الحكم  آخر فً الحكم الثابت مساواة أمر ألمر - : إصطالحا

                                                            . بٌنهما الحاق أصل بفرع لعلة جامعة -             

                                         ٌجب العمل به ودلٌله  اتفق العلماء على ان القٌاس حجة حجٌته: -

                                                   2الحشر"  فبعزربًا ّأًىل االثصبسقوله تعالى:"  من الكتاب:

                                                                                                        . فاهلل تعالى أمرنا باالعتبار والقٌاس نوع من االعتبار وهو واجب
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ان ابً ادركته فرٌضة  قالت لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم امرأةان "  ما رواه االمام مالك  ن السنة:م

. قال: فدٌن هللا فقضٌته اكان ٌنفعه ذلك قالت نعمٌت لو كان على ابٌك دٌن أرأفقال لها :  حج عنهأفؤالحج 

 .                                                     على دٌن العباد  " . كان هذا قٌاس لدٌن هللا أحق بالقضاء 

         ' ٌكالشباه واالمثال وِقْس األمور برأرؾ اعْ اِ  :' بً موسى االشعريأل قول عمر عمل الصحابة:

صل : االمر الذي ورد النص بحكمه وٌشترط فٌه ان ٌكون األ المقٌس علٌه: -01 أركانه وشروطه:

                                                                            .منصوصا علٌه فً الكتاب والسنة

ان ٌكون ؼٌر منصوص حكمه وٌشترط  معرفة نص فٌه وٌراد : االمر الذي الالفرع المقٌس :  -02

                                                                                          علٌه فً الكتاب والسنة .

               القٌاس. وأٌكون ثابتا باإلجماع ال ن فٌه أشترط وٌُ  الحكم الشرعً الثابت بالنصحكم االصل:  -03

جله شرع حكم االصل  وٌجب ان تكون أالوصؾ المشترك بٌن االصل والفرع والذي من  العلة: -04

ضبطا ومناسبا .                                                                             نموصفا ظاهرا و

                                   .ر اسكة اإلفً علّ  لبلشتراكلحاق أنواع من الخمور ظهرت بالخمر إ - امثلة:

                                                             سكار.ة اإلتحرٌم المخدرات قٌاسا على الخمر لعلّ  -

                                                                 ضرب الوالدٌن قٌاسا على التؤفؾ لعلة االذى.تحرٌم  –

 وتفوٌتها عن الصبلةة االنشؽال ة قٌاسا على البٌع لعلّ تحرٌم الذهاب الى الملعب وقت النداء لصبلة الجمع -

                                                                    المنفعة  مصالح المرسلة : تعرٌفها: لغة:ثالثا: ال

                  . و إلؽابهاأ هاعتبارنصا بإ الشرٌعة ولم ٌشهد لهاهً المنفعة المبلبمة لمقاصد  - اصطالحا:

من الشارع على اعتبارها  دلٌل جماع بناء على مصلحة الإ نص فٌها وال واقعة ال الحكم فً استنباطو أ -

       .                                                                                           وال الؽابها

          .    من هذا القبٌل ن مقاصد الشرٌعة جاءت لرعاٌة مصالح الناس والمصلحةأاتفق العلماء  حجٌتها:

                                          الناس تتجدد وحتى ال تضٌق الشرٌعة البد من المصلحة . مصالح -

.                                                                    الصحابة اجتهاداتروعٌت المصلحة فً  -

 مور العامة ن المصالح المرسلة حجة شرعٌة فً استنباط االحكام فً المعامبلت واألألى إ المالكٌةذهبت  -

                                                    "  ّشّذ اهلل ثكى انْغش ًال ّشّذ ثكى انعغش: "  قال تعالى الكتابمن  -

                    ضرار " ضرر وال تعسروا "  " ال روا والسّ قوله صلى هللا علٌه وسلم " ٌَ  من السنة: -

  "  انه وهللا خٌر ومصلحة لئلسبلم"  قاببلجمع ابى بكر القرآن فً مصحؾ واحد : عمل الصحابة -

           .            نصوص الشرٌعة االسبلمٌة متناهٌة تناهً الوحً واحداث الزمان متجددة لمعقول :ا

                 ان تكون عامة ال خاصة                                                                                    -    شروط العمل بها: -

                                                                                 تكون مبلبمة لمقاصد الشرٌعة    ان  -                       -

                                                                                 حقٌقٌة ال وهمٌة . كونان ت -                       -

                        توثٌق عقد الزواج                                                                                                        - مثلة عنها:ا -

                  وضع قواعد المرور                                                                                             -

     استنساخ عدة نسخ من القرآن الكرٌم -
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 الملف الرابع: القٌم الحقوقٌة:

      الوحدة: حقوق االنسان فً مجال العالقات العامة والتعامل الدولً                                                                 

                              وفضله على سابر المخلوقات وذلك ب:كرم هللا االنسان  تكرٌم االسالم للبشر:

.                                                                                            وهبه العقل واالدراك -

                                                                                                      له المبلبكة .  سجدأ -

                                                                                                              . حسن تقوٌم أخلقه فً  -

                                                                                                           .نفخ فٌه من روحه   –

                                                                                                                 .علمه االسماء كلها    -

                                                                                             .جعله خلٌفة فً االرض   -

                                                                                                                       . فه بالرساالتشرّ  -

                                                                                        . من حولهل له سابر الموجودات ذلّ  -

             .  طار الشرٌعة االسبلمٌةإله مسإولٌة ذلك فً وهب له االختٌار فً افعاله وتصرفاته وحمّ  -

منب ممٍ خه ىى يٍ انطْجبد ًفضهنبىى عهَ كثريًمحهنبىى يف انرب ًانجحش ًسصلنب لبل رعبىل: " ًنمذ كشينب ثين آدو

                                                                                                                                                                                                                                     " رفضْال

             الحق خبلؾ الباطل وهو الثابت الذي ال ٌسوغ إنكاره   : لغة: االنسان تعرٌف حقوق

                                                       لزام .النصوص التشرٌعٌة التً تنظم على سبٌل االالقواعد ومجموعة  - اصطالحا:

           .                                                         او المطلب الذي ٌجب الحد على ؼٌره -

أول الحقوق وعلٌه تتوقؾ جمٌعها وهو  حق الحٌاة: -(1 *من حقوق االنسان فً مجال العالقات العامة:

شخص  أليٌحق  من اعظم المقاصد التً جاء االسبلم لتحقٌقها ال الحفاظ على الحٌاة ) حفظ النفس(

 لزم فغبد يف االسض فكأمنب لبل رعبىل:" يٍ لزم َفغب ثغري َفظ اًاو حق ؼٌره فً الحٌاة  التعدي على حق نفسه

                                                        32اننبط مجْعب "  ادلبئذح  بحْاننبط مجْعب ًيٍ أحْبىب فكأمنب أ

 ألي أو إكراه فبل ٌجوز رادة دون منعإاالنسان السلطة فً التصرؾ عن  حَ نَ مْ ٌُ أن   الحق فً الحرٌة: -(2

لم تتصادم مع  هم المشروعة مامن حرٌات فً المجتمع استرقاق العباد أو الحدّ  شخص مهما كان مكانه

 حرارا(أمهاتهم أالناس وقد ولدتهم  تمدمتى استعب):قال الفاروق. هم وحقوق االخرٌنمع حرٌات  أو المبادئ

حرٌاتهم من حقوقهم أو  جزء استبلبدون تهدٌد او خطر ٌإدي الى  لؤلفرادالعٌش  الحق فً االمن : -(3

        يٍ خٌف " ًآينيى لبل رعبىل: "أو العامة وٌخلؾ أي شكل من أشكال القلق أو التوتر لدٌهم  الخاصة

الذي ٌشاء على أن ٌتحمل  اختٌار الدٌن  حرٌة االنسان فً االسبلم أقرّ الحق فً حرٌة المعتقد :  -(4

ظام العام مع مراعاة النّ  يف انذٍّ " هإكشا ال" عامة القاعدة ختٌاره بٌن ٌدي هللا تعالى وذلك للمسإولٌة ا
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لبل رعبىل: " فًٍ شبء . للمجتمع االسبلمً  وٌتفرع عنه الحق فً ممارسة الشعابر أفرادا وجماعات 

.                                                                                      فهْؤيٍ ًيٍ شبء فهْكفش " 

الشخص التعبٌر عن افكاره  االسبلم ٌدعو الى اعمال العقل واالبداع فمن حقكر: في و الأالر حرٌة -(5

           .رأٌه دون المساس بمقدسات االسبلم أو االعتداء على حق اآلخرٌن وإبداء  باختٌارهومشاعره 

                                                                           ."  ًشبًسىى يف االيشقال تعالى: " 

    ظروؾ تضٌهقتالتنقل فً أرض هللا الواسعة متى شاء وقت ما  الحق فً لئلنسان فً التنقل :الحق  -(6

   .و ٌقصد إثما  أ ُجْرماً لب الرزق مالم ٌرتكب طمن الكسب و حٌاةال

                                                                 "                    ًكهٌا يٍ سصلو يف ينبكجيب جعم نكى األسض رنٌال فبيشٌاٌ انزُ ىقال تعالى :"  

 د منه شٌبا مما تعلقت به معرفةقٌّ االسبلم للفرد ولم ٌُ  طلب العلم والمعرفة حق كفلهالتعلم :  حق  -(7

                                         ا ما تحققت به مضرة فهذا منهً عنه . مّ أ نٌامصلحة المسلمٌن دٌنا ود

  " ىهعّعهى االَغبٌ يبمل ....  إلشأ  ثبعى سثكقال تعالى :" 

 

 عمال وواجباتهم فً االسالمالوحدة: حقوق ال

بالّصالحات القرآنٌة العقٌدة واإلٌمان بالعمل وجعلته متصبل قرنت اآلٌات  : نظرة االسالم الى العمل

                                                                                          مرتبطا بالّثواب والعقاب .

                                                    أوجب اإلسبلم العمل على اإلنسان ألّنه من لوازم الحٌاة . -

ًىٌ يؤيٍ يٍ عًم صبحلب يٍ ركش أً أَثَ  ، قال تعالى "العمل عبادة ٌتقّرب به اإلنسان إلى ربه  -

    "....  فهنحْْنو حْبح طْجخ

وأصحابه الكرام ،قال صلى هللا علٌه األنبٌاء كلهم كانوا ٌعملون وكذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  -

ًّ هللا داومن أن ٌؤكما أكل أحد طعاما قط خٌرا  وسلم " د علٌه السبلم كان ٌؤكل ل من عمل ٌده وأن نب

 " من عمل ٌده

 الحقوق األساسٌة للعّمال : 

                                                                                               ناسبه دون منع أو إكراه .ٌُ ث ٌكون ٌكتسب منه حٌلكّل فرد الحق فً ممارسة عمل  حق العمل :  -1

المناسب فً الوقت  هرَ أجْ  إلى إعطابه  ودعاالعامل اإلسبلم جهد  حترمإ الحق فً األجر العادل : -2
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                                    أعطوا االجٌر أجره قبل ان ٌجؾ عرقه " " المناسب لما جاء فً الحدٌث:

إرهاقه وتمكٌنه من فترات ٌسترٌح  حرص االسبلم على الحفاظ على صحة العامل وعدم حق الراحة: -3

وال تكلفوهم ما ال ٌطٌقون "                                       ها قواه لما جاء فً الحدٌث:"ٌفٌها وٌستجمع ف

عوٌضا مناسبا عما ٌمكن ان ٌصٌبه واسرته من ضرر وقد أمر عمر بن تٌكفل للعامل  حق الضمان : -4

                            من بٌت المال تكفٌهم وعٌالهم .الكتاب أجرة الخطاب بإعطاء العاجزٌن من أهل 

بالترقٌة فً مجال عمله اذا توفرت فٌه الكفاءة والشروط  ٌحظىمن حق العامل أن  :ترقٌةحق ال -5

.                                                                                                              المإهلة لذلك 

ٌستوفً حقوقه المشروعة كاملة ؼٌر منقوصة وقد ٌلجؤ  نأٌحرص العامل  : والتقاضً حق الشكوى -6

                                                             لى الشكوى او القضاء دون ان ٌعرضه ذلك ألي ضرر.إ

من استقامة فً  ن ٌمارس عبادته المفروضة لما ٌترتب على حسن التدٌنأله  ممارسة الشعائر :حق  -7

ع ٌستؽل ممارسته للعبادات فً تضٌٌتمام العمل واتقانه كما ال ٌجوز للعامل أن إالسلوك وحرص على 

.                                                                                                          وقات  والتكاسل األ

ٌحق  : ٌتمتع العامل بكامل كرامته وحقوقه االنسانٌة فبل امته واحترامهالحق فً المحافظة على كر -8

ٌُِهٌَنه أ                                                       ٌحتقره أو ٌلحق به ضرر أو أذى .ولصاحب العمل أن 

                                                                        . حق العامل فً الحصول على حقوقه المتعاقد علٌها -9

                                                          ت مقدرتهنقصعمله اذا الحق فً االستمرار فً  -10

                                       طبٌعة  المهام المسندة الٌه وشروط العمل ن ٌفقهأ - واجبات العمال:–

                                              بجد وإخبلص واتقان الشعور بالمسإولٌة تجاه العمل وأداإه  –

                          عدم الخٌانة فً العمل كتضٌٌع الوقت واتبلؾ السلع واخذ الرشوة وتعطٌل أعمال الناس. –

 .بذلك نفعا لنفسه أو قرابته دون وجه حق  استؽبلل عمله لٌجرعدم -

            "."من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو ؼلول  قال صلى هللا علٌه وسلم  

وإسناد األعمال إلى من ٌتقنها كما حّرم إسناد تقدٌر الكفاءات  اإلسبلم إلى  دعا :الكفاءة أساس التمٌٌز -

 مراعاة للقرابة أو المصلحة الضٌقة .الوظابؾ 

 البخاري .             "  إلى ؼٌر أهله فانتظر الساعةإذا وسد األمر لما جاء فً الحدٌث " 

                                                                                          واجبات صاحب العمل : 

                                                                                 . ه واجرته ومدتبٌان حقٌقة العمل  -

                                                                                              .   عدم تكلٌؾ العامل فوق طاقته  -

                                                                               .المعاملة بالحسنى واحترام كرامة العامل  -

                                                                               . ٌبخسه حقه وان ٌعطٌه أجره على قدر عمله أاّل  -

                                                                 .اطلة فً أداء حق العامل من أجر وؼٌره معدم الم -

                                                             أن ٌكون رحٌما بالعمال ٌتجاوز عن هفواتهم. -

                                                                         :وأرباب العمل  طبٌعة العالقة بٌن  العّمال
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                                                 كل منهما محتاج الى صاحبه وال ٌمكنه االستؽناء عنه .     -

تبادل المصالح والمنافع المشروعة .                                                                              -

                                                                          الحرٌة التامة واالحترام المتبادل.       -

                             منهما حقوق وواجبات فً عبلقته مع االخر لكل منهما ٌحرص على القٌام بها لكل -

                                                                  إحترام كرامة االنسان وعدم اإلكراه.  -

.                           

 ة و اإلجتماعٌة الملف الخامس : القٌم األسرٌ

  :العالقات اإلجتماعٌة بٌن المسلمٌن وغٌرهم 1الوحدة 

لقد زّود اإلسبلم الُمْسلم بمبادئ ومفاهٌم ُتِعٌنه على ُحْسن الُمعاشرة مع   إختالف الّدٌن فً واقع الّناس :

 ؼٌر الُمسلمٌن وهً : 

 إعتقاد الُمسلم أّن اختبلؾ الّدٌن واقع بمشٌبة هللا . .1

 مكلّؾ بدعوة اآلخرٌن إلى اإلسبلم ولٌس ُمَحاسبتهم .الُمْسلِم  .2

 المسلم مؤمور بالعدل واإلحسان وُحْسن الُخلُق مع كل الناس . .3

 إعتقاد المسلم بكرامة كل إنسان حٌث ُتوِجب له حّق اإلحترام والّرعاٌة مهما كان دٌنه وجْنسه ولونه . .4

 

 أسس عالقة الُمسلمٌن بغٌرهم :

الّناس جمٌعا إخوة فً االنسانٌة خلقهم هللا للتعارؾ والّتعاون الذي من شؤنه أن ٌإّدي التعارف :  (1

لبل رعبىل :" ّب أّّيب اننبط إَب خهمنبكى يٍ ركش ً أَثَ ًجعهنبكى شعٌثب ًلجبئم . إلى فهم اإلسبلم واعتناقه 

 نزعبسفٌا . . ."      

ٌُرّؼب المسلم فً التعامل مع ؼٌر المسلمٌن واإلحتكاك بهم على أن ٌكون ذلك التعاٌش :  (2 اإلسبلم 

لبل رعبىل:" ال ّنيبكى اهلل عٍ انزٍّ مل ّمبرهٌكى يف انذٍّ ًمل خيشجٌكى سبٌبل لدعوتهم إلى اإلسبلم . 

 يٍ دّبسكى أٌ رربًّىى ًرمغطٌا إنْيى . . ."

المسلمٌن فً تحقٌق الخٌر وجلب المصالح والمنافع للناس أقّر اإلسبلم التعاون مع ؼٌر التعاون :  (3

لبل رعبىل :" ًرعبًٌَا عهَ انرب ًانزمٌٍ ًال رعبًٌَا عهَ اإلثى والقضاء على مختلؾ الشرور . 

  ًانعذًْاٌ "
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 رابطة اإلنسانٌة : -1الروابط اإلجتماعٌة :  (4

:" ٌا أٌها الناس الخطاب للناس جمٌعا أصل الناس واحد آدم ورّبهم واحد , لذلك جاءت آٌات القرآن توّجه 

 "... 

اإلنسان ٌعٌش مع قومه ٌتكلّم بلسانهم وله معهم قواسم ُمْشتركة ومصالح وقد ذكر رابطة القومٌة :  -2

 مّرة . 342القرآن كلمة قوم أكثر من 

وتشمل قرابة اإلنسان وأرحامه ولها أثرها البالػ فً حٌاة المرء لذلك خّصها هللا بكثٌر رابطة العائلة :  -3

 " و أولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا " قال تعالى :من األحكام . 

لد أي إنسان ٌعٌش فً بلد تْحُكُمه إتجاهه مشاعر نبٌلة تشّده إلٌه وإن لم ٌكن من ذلك الب رابطة اإلقامة : -4

 وٌشارك من معه فً تلك العواطؾ .

ٌُنكر على اإلنسان أن ٌكون والُءهُ لها رابطة الدٌن :  -5 إعترؾ اإلسبلم بمْشروعٌة هذه الّروابط إاّل أنه 

 أكثر من والبه وحّبه هلل تعالى ورسوله صلى هللا علٌه وسلّم .

 حقوق غٌر الُمسلمٌن فً بلد اإلسالم :

قال صلى هللا علٌه وسلم     :" تكفّل اإلسبلم بتوفٌر الحماٌة لهم من كّل ظلم أو ُعْدوان  حق الحماٌة : -1

من ظلم ُمعاهدا أو انتقصه حقُّه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شٌبا بؽٌر ِطٌب نفس منه فؤنا حجٌجه 

 ٌوم القٌامة "                                                رواه أبو داود

                        األموال -راض األع -الّدماء واألبدان  -  من أنواع الحماٌة :و

َضمن اإلسبلم كفالة المعٌشة الُمبلبمة لؽٌر الُمسلمٌن ولمن ٌعولونه وقد سّن  حّق التأمٌن عند العْجز : -2

 ن بٌت المال .ُعمُر والشٌخ الٌهودي الذي فرض له معاشا م -ذلك الُخلفاء الّراشدٌن ومن بعدهم  

ٌّن : -3 ٌُْكرههم أحد على الّدخول فً اإلسبلم . حق حّرٌة التد ٌّة وال  ٌُمارسوا عبادتهم بكّل حر  لهم أن 

ٌُمارسوا كّل األنشطة المشروعة مع ُمراعاة الضوابط األخبلقٌة والقانونٌة للمجتمع  حق العمل : -4 لهم أن 

 اإلسبلمً .

 واجبات غٌُر المسلمٌن فً بلد اإلسالم :

 إحترام ُنظم وقوانٌن الّدولة المسلمة . .1

 تْرك قتال الُمسلمٌن . .2

 إحترام مشاعر ومقّدسات المسلمٌن . .3

 دفع الجزٌة . .4

 عدم نشر دٌانتهم أو إظهار طقوسهم . .5

 ترُك ما فٌه ُمنكر. .6
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 من المشاكل األسرٌة

 : النسب وأحكامه الشرعٌة  2الوحدة 

 . وااللتحاقالقرابة  النسب : تعرٌفه : لغة : 

 عبلقة الّدم أو ِرباط السبللة أو النوع الذي ٌربط اإلنسان بؤصوله وفروعه وحواشٌه .  إصطالحا :

 أسباب النسب : )طرق إثبات النسب( :

  العبلقة الزوجٌة القابمة على عقد الزواج الّصحٌح . الزواج الّصحٌح :  -1

 اإلعتراؾ بالبنّوة , حٌث ٌقول : هذا إبنً . اإلقرار بالبنّوة : -2

نة الشرعٌة : ال -3 ٌّ  شهادة رجلٌن أو رجل وامرأتٌن على بنّوة هذا الولد .ب

ل علٌه صورة واقعٌة حقٌقٌة للّصفات الوراثٌة لئلنسان والتً كشؾ آلً مسجّ  البصمة الوراثٌة : -4

وهً وسٌلة علمٌة  ADNتتطابق فً نصفها مع األم وِنصفها اآلخر مع األب الطبٌعً وتسّمى 

 ُمعاصرة .

  جهول النسب : حقوق الطفل م

ٌّات ولٌس إلحاقهم بنسب ؼٌر نسبهم الحقٌقً . -1  إعطاإهم أسماء وَهِو

 حق الحضانة والّرعاٌة والكفالة والّرضاع والنفقة . -2

 حق الُمواالة واألخّوة . -3

 استحباب الوصٌة لهم . -4

 عدم التعرض لهم أو إٌذابهم أو اإلساءة إلٌهم . -5

                اهلل فئٌ مل رعهًٌا آثبءىى فئخٌاَكى يف انذٍّّ ًيٌانْكى "لبل رعبىل :" ادعٌىى ٓثبئيى ىٌ ألغط عنذ 

 إبًنا له والحاقه بنسبه الصحٌح. هِ أن ٌّتخذ اإلنسان إْبَن ؼٌرِ  التبّنً :

 حرام .   حكمه :

 لبل رعبىل :" ًيب جعم أدعْبءكى أثنبءكى رنكى لٌنكى ثأفٌاىكى ًاهلل ّمٌل احلك ًىٌ ّيذُ انغجْم  " 

 من اّدَعى إلى ؼٌر أبٌه وهو ٌعلم فالجّنة علٌه حرام "         البخاري " لسنة :من ا

 الحفاظ على نظام األسرة وتماسكها من خبلل النسب الحقٌقً. 1 الحكمة من تحرٌمه : 

ٌٌّن فً المٌراث .. 2  الحفاظ على حقوق األبناء األصل

 الحفاظ على األعراض داخل األسرة .. 3
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 األنساب من اإلختبلط .الحفاظ على . 4

 اإللتزام والّضم  الكفالة : تعرٌفها : لغة :

 إلتزام حق ثابت فً ذّمة الؽٌر مضمونة  اصطالحا :  

 إلتزام على وجه التبّرع بالقٌام بشإون ولد الؽٌر ورعاٌته وتربٌته كقٌام األّب ِبَولَِدِه .   أو:

 مستحبة ورّؼب فٌها اإلسبلم حكمها :  

 لبل رعبىل :" ًكفهيب صكشّّبء . . ."دلٌلها من القرآن : 

قوله صلى هللا علٌه وسلم " أنا وكافل الٌتٌم كهاتٌن فً الجنة وأشار بالسّبابة و الوْسطى دلٌلها من الّسنة : 

 وفّرج بٌنهما . . ."

 الحكمة من تشرٌعها :

 مظهر من مظاهر التعاون والّتكافل داخل المجتمع . -

 حقوق المحرومٌن من األطفال .القٌام على  -

 نشوء المكفول فً جّو اَُسِري ٌضمن له التربٌة الحسنة . -

 حماٌة المجتمع وسبلمته من اآلفات اإلجتماعٌة . -

وة أو اإلختبلط بالمْكفول األجنبً داخل من مشكبلت الكفالة إمكانٌة التعّرض للُخلْ من حلول الكفالة : 

ٌُمكن اعتبار الّرضاع حبّل  ْحُرُم من الّنسب .االُسرة و ٌَ ْحُرُم من الّرضاِع ما  ٌَ   ُمناسبا لهذه الُمشكلة حٌث 

 

 

 

 حّجة الوداع خطبة الوحدة : تحلٌل وثٌقة 

ذي الحّجة فً  9ألقى الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم خطبة حّجة الوداع بعرفة ٌوم  المناسبة والّظروف :

لٌنو رعبىل: " السنة العاشرة للهجرة فً أّول وآخر حّجة له على جبل الّرحمة فً صعٌد عرفات وفٌها نزل 

 3ادلبئذح                                                                   انٌْو أكًهْذ نكى دّنكى ًأمتًذ عهْكى َعًيت ًسضْذ نكى اإلعالو دّنب "   
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 شرح المفردات :

                                                                      ربا الجاهلٌة موضوع : ُمْلؽى ومتروك .

                                                                       عن أهل الجاهلٌة . رَ مآثر الجاهلٌة : ما أثِ 

                                                                  السدانة : خدمة البٌت والقٌام على شإونه .

                                                                               ود : ُموِجب للقصاص .العمد قُ 

                                                           النسًء : التؤخٌر و المقصود تؤخٌر األشهر الُحُرْم .

                                                                                              لٌواطبوا : لٌوافقوا .

                                                     و المْنع الشدٌد والّنصح الّشدٌد .تعضلوهن : الَعْضُل ه

 عندكم عوان : ضعٌفات

 تحلٌل نّص الخطبة :

 اإلستفتاح بحمد هللا والثناء علٌه . .1

 ُحْرمُة الّدم . .2

 أداء األمانة . .3

 حرمة الّربا . .4

 الَحَذر من كٌد الشٌطان ومحقّرات الذنوب . .5

 معاملة الّزوجة وبٌان حقوقها . اإلحسان فً .6

 وجوب االُخّوة والّتبلحم بٌن المإمنٌن . .7

 أساس الّتفاضل بٌن الّناس تقوى هللا والعمل الّصالح ال الّتفاخر باألحساب واألنساب . .8

ٌّة واثبات الّنسب والّتشدٌد فً ُحرمة التبّنً . .9  تقرٌر ُجملة من حقوق اإلْنسان , من مٌراث ووص

 هللا وسّنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلّم سبٌل إلى الفبلح فً الدنٌا واآلخرة . اإلعتصام بكتاب .12

 األحكام والّتوجٌهات فً الُخْطبة : 

 الّتؤكٌد على االُخّوة اإلسبلمٌة . -

ٌّة بالّنساء خٌرا . -  الوص

 التؤكٌد على حقوق األزواج والّزوجات . -

 عاء الولد إلى ؼٌر أبٌه .ضرورة المحافظة على قٌم األسرة وإثبات الّنسب وتحرٌم إدّ  -

 التؤكٌد على وحدة األّمة وتماسكها وعدم إختبلفها . -

 وجوب التمّسك بكتاب هللا وسّنة رسوله صلى هللا علٌه وسلّم . -

 أكرم الّناس عند هللا أْتقاهم . بٌان ِوْحدة البشرٌة واألخّوة اإلنسانٌة وأنّ  -

ٌّة لوارث .تؤكٌد الّرجوع إلى أحكام الشرٌعة فً قسمة المٌراث  -  وأّنه ال وص

ٌّة . -  حفظ الّنفوس وصٌانة الّدماء من خبلل تشرٌع الِقصاص و الِد
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 األحكام والفوائد : 

 تحرٌم اإلعتداء على الّدماء واألعراض . -

 تحرٌم أكل أموال الّناس بالباطل . -

 بٌان ُحْرمة الزمان والمكان الذي قٌلت فٌه هذه الُخْطبة . -

 لناس كافة .بٌان أّن الخطاب ُموّجه ل -

 بٌان أن الّرسول صلى هللا علٌه وسلّم أّدى األمانة وبلّػ الّرسالة . -

  إشهاد الّصحابة على تبلٌػ الّرسالة . -

 

 

 الوحدة : الربا وُمشكلة الفائدة 

 الّزٌادة والّنمو  تعرٌف الربا : لغة : 

 الزٌادة ِبِعَوض .الّزٌادة فً أحد البدلٌن الُمتجانسٌن من ؼٌر أن ُتَقاَبل تلك  اصطالحا : 

 حرام بالكتاب والسّنة واإلجماع  حكمه : 

 275لبل رعبىل:" ًأحم اهلل انجْع ًحشو انشثب "                                                                     انجمشح  دلٌله : 

وُموِكلُه وكاتبه  لََعَن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم آكل الربا "ما رواه جابر رضً هللا عنه قال : -

ه وقال هم سواء "                                                                رواه مسلم  ٌْ  وشاِهد

 أْجَمَع العلماء على تحرٌمه . -

 الحكمة من تحرٌمه : 

 ه .َتَكّدس المال عند فبة قلٌلة من الناس وتضّخم  -

 بٌن أفراد المجتمع الواحد وٌقضً على روح التعاون .إنتشار الضؽٌنة والبؽضاء  -

 تجّنب العقاب الُدنٌوي واالُخرِوي . -

 تعطٌل الطاقات البشرٌة . -

 المحافظة على مال المسلم . -

 وقوع الظلم واستؽبلل حاجة الفقٌر . -

 الّتزهٌد فً الربا : المرحلة األولى : -1مراحل تحرٌمه : 



 ْزِ األٔساق نهًشاجعت ٔنٛسج نهغش 
 

32 
 

فأًنئك ىى لبل رعبىل :" ًيب آرْزى يٍ سثب نرتثٌا يف أيٌال اننبط فال ّشثٌا عنذ اهلل ًيب آرْزى يٍ صكبح رشّذًٌ ًجو اهلل 

                                                                                                                                                                       39انشًو                                                                                                                                                          "                   ادلضعفٌٌ 

 بٌان تحرٌمه  على بنً إسرابٌل : المرحلة الثانٌة :  -2

يٍ انزٍّ ىبدًا حشينب عهْيى طْجبد أحِهّذ ذلى ًثصذىى عٍ عجْم اهلل كثريا ًأخزىى انشثب ًلذ هنٌا  فجظهى "لبل رعبىل :

                                                                                                                                                                                                 162اننغبء                                                                                                                                                                                     "                  عنو 

 النهً عن أكله أضعافا مضاعفة : المرحلة الثالثة :  -3

 أضعبفب يضبعفخ ًارمٌا اهلل نعهكى رفهحٌٌ "                آل عًشاٌ  بانشّث كهٌاربلبل رعبىل :" ّب أّيب انزٍّ آينٌا ال 

 التحرٌم الفعلً للربا : المرحلة الّرابعة : -4

لبل رعبىل :" انزٍّ ّبكهٌٌ انشثب ال ّمٌيٌٌ إال كًب ّمٌو انزُ ّزخجّطو انشْطبٌ يٍ ادلظّ رنك ثأهنى لبنٌا إمنب 

                                                                                                                           275انجمشح                                                                                                                                        " انجْع يثم انشثب ًأحم اهلل انجْع ًحشّو انشثب

 أنواع الربا : 

 . مطعومٌن أو نقدٌن من جنس واحد مع الزٌادة فً أحد البدٌلٌن عن اآلخربٌع ربا الفضل :  -1

 نظٌر الّتؤجٌل . ٌندِ الزٌادة المشروطة التً ٌؤُخذها الّداِبُن من المَ ربا الّنسٌئة :  -2

 علّة تحرٌم الربا : 

  و علّة تحرٌم الربا فً الذهب والفضة واألوراق النقدٌة : هً الثمٌنة )النقدٌة( أي كونها ثمنا لؤلشٌاء

 م بها السلع .قوّ تُ 

  ُْقتاتا ومّدخرا فً آن واحد .علّة تحرٌم الربا فً الّطعام : كونه م 

 القواعد العامة الستبعاد المبادالت الربوٌة : 

                                                              المساواة )المماثلة(       -أالجنس ٌشترط :  تبادل نفس /1

                                                  التسلٌم الفوري )التقاٌض( -ب..................................
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عدم الُمساواة .                                                                   -أإذا اختلؾ الِجْنس ٌشترط :  /2

التبادل الفوري                                                                            -ب................................. 

ْسقُط الشْرطاِن  /3 ٌَ  ع التبادل إلى مبدأ الحّرٌة وٌرجتبادل معدن ذهب بطعام : 

 مسائل تطبٌقٌة :

غ ذهب أبٌض ًٌدا بٌد .                                                                               5كػ ذهب أحمر بـ 1 (1

               كػ من الّرطب .                                                        12كػ من التمر الٌابس بـ12

ٌّن     ًٌدا بٌد .قنطار قمح صلب بقنطار قمح ل

                                                                                   غ فضة ًٌدا بٌد .5غ ذهب بـ12 (2

 كػ شعٌر ًٌدا بٌد .  12كػ قمح بـ22

                                                                               غ ذهب .5كػ ذهب بـ12بٌع  (3

                                              دٌنار جزابري فوًرا أو نسٌبة .                                                                                                12كػ قمح بـ22

 

 الوحدة : من المعامالت المالٌة الجائزة 

 من الربح وهو الّزٌادة . بٌع المرابحة : تعرٌفه : لغة : (1

 البٌع برأس المال مع زٌادة ربح معلوم . إصطالحا :

 إشترٌت هذه الّسلعة بعشرة , وُتْرِبُحنً دٌنارا . مثاله :

 جابز . حكمه :

 لٌنو رعبىل : " ًأحمّ اهلل انجْع . . . "اآلٌات الدالة بعمومها على مشروعٌة البٌع مثل  دلٌله :

ٌَُرِبُحنً ِعْقلها من ٌزٌدنً دٌنارا .   الُسّنة : ورد عن عثمان أنه كان ٌشتري العٌر فٌقول : من 

 فٌه نفع للناس وهو وسٌلة لتنمٌة المال بوجه مشروع ورفع الحرج عنهم . حكمة تشرٌعه :

 أن ٌكون الّثمن األّول معلوما للمشتري الثانً . - شروطه :

 أن ٌكون الّربح معلوما ألنه جزء من الثمن . -

ت عقد على مبٌع حال بثمن مإّجل ٌإّدى ُمَفّرًقا على أجزاء معلومة فً أوقا بٌع التقسٌط : تعرٌفه : (2

 معلومة .

 جابز شرعا . حكمه :
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البخاري و مسلم " أّن النبً صلى هللا علٌه وسلم اشترى طعاما من ٌهودّي إلى أجل و ما رواه  دلٌله :

 َرَهَنُه درًعا من حدٌد "

 الّتٌسٌر والّتسهٌل على الناس فً معامبلتهم  - حكمة تشرٌعه :

 رفع الحرج عنهم فً تقسٌط الثمن . -

 تثمار ونمّو االقتصاد .التشجٌع على االس -

 ٌكون ذرٌعة للّربا . أن ال -شروطه : 

 أن ُتسلّم السلعة حاال )ٌكون منجزا( ال مإّجلة . -

 أن ال ٌكون الثمن والّسلعة مما ٌجري بٌنهما ربا الّنسٌبة . -

 أن ٌكون األجل معلوما . -

ٌّارة مسلّمة حاال بثمن مإّجل  مثاله :  مبلٌٌن  12أشهر كل شهر  12ملٌون ُتسّدد على مّدة  122بٌع س

 الزٌادة و الفضل . بٌع الصرف : تعرٌفه : لغة : (3

 بٌع نقد بنقد من جنسه أو ؼٌره . - اصطالحا :

 بٌع األثمان بعضها ببعض . -              

 جابز . حكمه :

إال سواء  قوله صلى هللا علٌه وسلم " ال تبٌعوا الّذهب بالّذهب إاّل سواء بسواء والفّضة بالفضة دلٌله :

 رواه البخاري                    بسواء و بٌعوا الّذهب بالفّضة و الفّضة بالذهب كٌؾ شبتم "

 تٌسٌر الّتعاون بٌن الناس و تسهٌل تحوٌل العمبلت .  حكمة تشرٌعة :

 ض فً المجلس ُمطلقا دْفعا لربا الّنسٌبة .الّتقاٌ - شروطه :

 دْفًعا لربا الّنسٌبة والفضل .ض إذا اّتحد الجنسان التماثل والتقاٌ -

   مثاله :

 ض فً المجلس .أورو مع التقاٌ 12ٌنار جزابري بـ د 5بٌع  -

 أورو فً المجلس ًٌدا بٌد . 15أورو بـ  15بٌع  -

 بٌد.غ ذهب أحمر ًٌدا 5غ ذهب أبٌض بـ 5 -
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 الوحدة : الُشركة فً الفقه اإلسالمً 

 اإلختبلط والمزج . تعرٌف الُشركة : لغة :

ٌّن بقصد الربح . اصطالحا :  إتفاق بٌن شخصٌن أو أكثر فً نشاط إقتصادي مع

 جابزة . حكمها :

 ششكبء يف انثهث . . ." لبل رعبىل : " فيُىْ دلٌلها :

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : إن هللا عّز وجّل ٌقول : أنا ثالث الشرٌكٌن ما لم ٌخْن أحُدُهما 

 من بٌنهما .                                    رواه أبو داودصاحبه فإذا خانُه خرْجت 

 .فٌها خدمة لصاحب المال ولصاحب الُجْهد  - تشرٌعها:حكمة 

 تقّوي شبكة العبلقات اإلجتماعٌة من خبلل المحّبة والتعاون . -

 لها دور إقتصادي وهو إستثمار األموال وتحقٌق األرباح . -

 أقسام الُشركة : 

 لهما على أن ٌتاجرا فٌه والّربح بٌنهما . أن ٌشترك إثنان فؤكثر فً مالٍ  الِعنان : تعرٌفها :ُشركة  .1

 جابزة باإلجماع .حكمها : 

 أن ٌكون كّل من الشرٌكٌن أهبل للّتوكٌل . -  شروطها :

 أن ٌّتحد رأس مال الشرٌكٌن . -

 أن ٌؤذن كل شرٌك لآلخر بالّتصرؾ . -

 ٌُدّل علٌها ُعْرًفا )قول أو فعل( .الصٌؽة اللفظٌة ما أن تكون  -

 أن ٌكون الّربح لكل شرٌك على قدر رأس ماله . -

 المساواة  ُشركة الُمفاوضة : تعرٌفها : لغة : .2

 كل ُشركة َتَساَوى فٌها الشركاء فً المال والّتصرؾ والّدٌن . إصطالحا :

 جابزة . حكمها :

 ينكى . . . " لبل رعبىل : " إنّب أٌ ركٌٌ جتبسح عٍ رشاض دلٌلها :

ِن لهما و ٌقتسمان الّربح بٌنهما . مثالها : ٌْ  أن ٌشترك شخصان فً مال

 القطع ُشركة القِراض : تعرٌفها : لغة : .3
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ٌُعطً شخص آلخر ماال لٌّتِجَر فٌه وأن ٌكون الّربح بٌنهما على ما اشترطاه . اصطالحا :  أن 

 جابزة  حكمها :

وسلم لخدٌجة رضً هللا عنها بمالها إلى الشام وأْنَفَذت معه عبدها      ضارب النبً صلى هللا علٌه  دلٌلها :

َسَرة ' قبل أن ٌتزّوجها . ٌْ  ' َم

ٌُتاجر فٌه وٌشترط علٌه نسبة من الّربح . كؤن ٌدفع رجل آلخر ماالً  مثالها :  ل

 أن ٌكون الّربح معلوما ومّتفقا علٌه . - شروطها :

 . أن ٌكون المال نقدا ومعلوما ومسلّما -

ن للتْوكٌل . - ٌْ ٌّة العاقد  أْهلِ

 من الَبَدِن , ٌشتركون فً العمل بالبدن . ُشركة األبدان : تعرٌفها : لغة : .4

ٌّن وٌقتسمون الّربح . اصطالحا :  أن ٌشترك اثنان فؤكثر فً عمل مع

 جابزة  حكمها :

 ًنزُ انمشثَ . . . "لٌنو رعبىل " ًاعهًٌا أمنب غنًزى يٍ شْئ فأٌ هلل خًُُغَوُ ًنهشّعٌل  دلٌلها :

 إتحاد المهنة بٌن الشركاء إاّل أن تكون المهنة تستلزم بعضها . - شروطها :

 إّتحاد مكان العمل . -

 ٌقّسم الّربح على حسب ما اّتفق علٌه الشركاء من مساواة أو تفاضل . -

ٌّاِطٌن فً عمل واحد . مثالها :  إشتراك خ

 من الَوجاهة: الجاه والمكانة  ُشركة الوجوه : تعرٌفها : لغة : .5

أن ٌشترك شخصان فؤكثر َوِجٌَهاِن عْند الّناس من ؼٌر أن ٌكون لهما رأس المال على أن  اصطالحا :

 ٌشترٌا أشٌاء فً ذّمتهما بالّنسٌبة )التؤخٌر( وبٌعه حٌنا بما لهما من وجاهة عند الّناس .

ٌّة النعدام المال والعمل و حكمها :  فٌها من الؽَرْر .حرام عند المالك

ٌُقّسم بٌنهما  مثالها : نا ثّم ٌبٌعانها والّرْبُح  ٌْ ٌّارة بجاِهِهما َد  كؤن ٌشتري إثنان س

 




