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 القرآن الكريم  في ةتثبيت العقيد وسائلمن 
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ََق  نأوَاٍن يُسأ ُ صي نأوَاٌن وََغْيأ ٌع َوََنييٌل صي َناٍب َوَزرأ عأ
َ
رأضي قيَطٌع ُمَتَجاويَراٌت وََجنَّاٌت مينأ أ

َ ﴿ َوِفي اْلأ
ُل  ٍد َوُنَفضِّ يَماٍء وَاحي قيلُوَن ﴾الرعد)ب يَقوأٍم َيعأ يَك ََلَيَاٍت ل ُكلي إينَّ يفي َذل

ُ ٍض يفي اْلأ َضَها لََعَ َبعأ  (4َبعأ

يُكمأ َوَبثَّ فييَها مينأ  يَد ب نأ تَمي
َ
َ أ رأضي َروَاِسي

َ لأََق يفي اْلأ
َ
َنَها وَأ ي َعَمٍد تََروأ يَغْيأ َماوَاتي ب ﴿ َخلََق السَّ

َا ميَن ال نأَزنلأ
َ
ٍج َكرييٍم ﴾لقمان ُُكِّ َدابٍَّة وَأ نأبَتأَنا فييَها مينأ ُُكِّ َزوأ

َ
َماءي َماًء فَأ  10سَّ

بأَصاَر 
َ َع وَاْلأ مأ لَُموَن َشيأًئا وََجَعَل لَُكُم السَّ يُكمأ ََل َتعأ َهات مَّ

ُ
رََجُكمأ مينأ ُبُطوني أ خأ

َ
ُ أ ﴿ وَاَّللَّ

ُكُروَن ﴾انلحل ) فأئيَدةَ لََعلَُّكمأ تَشأ
َ  (78وَاْلأ

يمي )﴿ قُلأ َمنأ رَ  بأعي َوَربُّ الأَعرأشي الأَعظي َماوَاتي السَّ فَاَل َتتَُّقوَن 86بُّ السَّ
َ
ي قُلأ أ َّ ( َسَيُقولُوَن َّللي

لَُموَن )87) ٍء َوُهَو ُُييُْي َوََل ُُيَاُر َعلَيأهي إينأ ُكنأُتمأ َتعأ هي َملَُكوُت ُُكِّ ََشأ ( 88( قُلأ َمنأ بيَيدي
ّنَّ 

َ
ي قُلأ َفأ َّ َحُروَن )َسَيُقولُوَن َّللي ينَُّهمأ لَََكذيبُوَن )89 تُسأ َقِّ َوإ ياْلأ تَيأَناُهمأ ب

َ
ُ 90( بَلأ أ ََذ اَّللَّ ( َما اَّتَّ

ٍض ُسبأَحا ُضُهمأ لََعَ َبعأ يَما َخلََق َولََعاَل َبعأ يََلٍ ب  إ
َهَب ُُكُّ يًذا ََلَ يََلٍ إ ي مينأ َوََلٍ َوَما ََكَن َمَعُه مينأ إ َن اَّللَّ

ُفوَن ﴾ ا ا يَصي  91/ 86ملؤمنون: َعمَّ

ُّ َفَيُئوٌس َقُنوٌط ) ُه الَّشَّ ينأ َمسَّ ي َوإ َْيأ أَساُن مينأ ُدََعءي اْلأ ن ي
ُم اإلأ

َ
أ ًَة مينَّا 49﴿ ََل يَسأ َناهُ رَْحأ َذقأ

َ
أ أ ( َولَِئي

ُت  عأ أ رُجي يَمًة َولَِئي اَعَة قَائ ُظنُّ السَّ
َ
ُه ََلَُقولَنَّ َهَذا ِلي َوَما أ تأ دي ََضَّاَء َمسَّ نأَدهُ مينأ َبعأ يََل َرِّبِّ إينَّ ِلي عي  إ

يَقنَُّهمأ مينأ َعَذاٍب َغلييٍظ ﴾فصلت: لُوا َونَلُذي يَما َعمي ييَن َكَفُروا ب ََن فَلَُننَبَِِّئَّ اَلَّ  50- 49لَلأُحسأ

يلأمُ  تأ ل دَّ عي
ُ
رأُض أ

َ َموَاُت وَاْلأ َرٍة مينأ َربُِّكمأ وََجنٍَّة َعرأُضَها السَّ في يََل َمغأ ( 133تَّقينَي )﴿ وََساريُعوا إ
ُ ُُييبُّ  نَي الأَغيأَظ وَالأَعافينَي َعني انلَّاسي وَاَّللَّ مي َّاءي وَالأََكظي اءي وَالَّضَّ َّ ييَن ُينأفيُقوَن يفي الَّسَّ اَلَّ

نينَي ﴾آل عمران:  سي  134-133الأُمحأ

َملُوَن مي  آٍَن َوََل َتعأ ٍن َوَما َتتألُو مينأُه مينأ قُرأ
أ
نأ َعَمٍل إيَلَّ ُكنَّا َعلَيأُكمأ ُشُهوًدا ﴿ َوَما تَُكوُن يفي َشأ

َغَر مي  صأ
َ
َماءي َوََل أ رأضي َوََل يفي السَّ

َ ٍة يفي اْلأ ُزُب َعنأ َربَِّك مينأ ميثأَقالي َذرَّ يذأ تُفييُضوَن فييهي َوَما َيعأ نأ إ
ََبَ إيَلَّ يفي كيَتاٍب ُمبينٍي ﴾يونس: 

كأ
َ
يَك َوََل أ  61َذل
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          :تعريف العقيدة- 1
 من العقد وهو الربط واإلحَكم واتلوثق والشد بقوة واتلماسك ومنه اَلقني واجلزم.  لغة:  

يه اْلمور اليت ُيب أن يصدق بها القلب وتطمِئ إَلها انلفس حىت تكون يقينا ثابتا َل يمازجها ريب وَل خيالطها  اصطالحا:
 شك 

يه اإليمان اجلازم بربوبية اهلل تعاَل وألوهيته وأسمائه وصفاته ومالئكته وكتبه ورسله واَلوم مية: تعريف العقيدة اإلسال -
 اَلخر والقدر خْيه ورشه وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول اَلين.

 اإلسالمية:العقيدة  أهمية-2 
ة أهمية كبْي ملسو هيلع هللا ىلصأوَلها الرسول  واملجتمع فقدْلهمية العقيدة يف حياة الفرد  -

 خالل الفرتة املكية حبيث قىض يف تأسيسها ثالثة عَّشة سنة.
العقيدة يه الطريق املوصل إَل معرفة اهلل تعاَل وذلك بوصفه بصفات الكمال  -

 وإبعاده عن صفات انلقص.
 َل جناة للعبد يوم القيامة إَل إذا مات لَع العقيدة الصحيحة. -
 حتقق اْلمن واَلستقرار والسعادة والَّسور والعافية والرخاء. العقيدة اإلسالمية يه العقيدة الوحيدة اليت -
 بالعقيدة. وذهلا مرتبطضعفها  وعزها وقوتها أونهضة اْلمم  -
لَع هدف واحد هو حماربة الَّشك  وجتمع اْلمةانلفوس  وتؤلف بنيالعقيدة اإلسالمية استطاعت أن توحد بني القلوب  -

 .ونَّش اتلوحيد
 وسبل كثْيةُيد أنه استعمل وسائل  واَلارس َلاملتدبر َليات القرآن الكريم ت العقيدة اإلسالمية: القرآن يف تثبي وسائل-3

 تلثبيت العقيدة يف نفوس انلاس منها:
من حس اإلنسان بسبب تكرار  وإزالة اتلبدليلفت القرآن انلظر إَله عن طريق تدبر آيات اهلل يف الكون  الوجدان: إثارة-( 1

 ودقته وما هوخالل اْلديث عن الكون اهلائل  وهذا منوأسلوب كأنه يراها أول مرة فيتفاعل معها وجدانه املشاهد وبطريقة 
 اْللق. وتقسيمها لَع واملوت ووفرة اْلرزاق فيه وظاهرة اْلياةمعجز 

 ظمة خلقهوعيلفت القرآن انلظر إَله بدفع العقل َلتفكر يف خلق اهلل من خالل تدبر مظاهر الكون  العقل: إثارة-( 2
 لشؤون اْللق وأنه وحده َل رشيك َل  ورازقا ومدبراوَلدرك بعد ذلك أن هلذا الكون خالقا 

جتعل القلب خيشع  وقدرته واليتيلفت القرآن انلظر إَلها من خالل بيان عظمة اهلل  ومراقبته:بقدرة اهلل تعاَل  اتلذكْي-( 3
معية اهلل تعاَل  ويدرك أيضارة اهلل وعلمه الشامل ويتفاعل مع ذلك الربوبية ويدرك قد ويتفطن ْلقيقةتعاَل  ويستسلم هلل

 ومراقبته.لإلنسان 
وجزاء واليت يلفت القرآن انلظر إَلها من خالل ذكر صفات املؤمنني وما يناهلم من أجر  ( رسم الصور املحببة للمؤمنني:4

  واَلخرةبرضا اهلل يف اَلنيا  وحنظى جروننال اْلنكون منهم تلنطبق علينا تلك الصفات  وحنب أنحنبهم  جتعلنا

 القرآن الكريم يف تثبيت العقيدة وسائل- 01

 اإلسالمية
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يلفت القرآن انلظر إَلها من خالل ذكر صفات الَكفرين وأحواهلم وأثر بعدهم عن اإليمان لَع ( رسم صور الَكفرين املنفرة: 5
 سلوكهم مما ُيعلنا ننفر منهم ونكره أن نكون مثلهم وهذا حىت َل نتعرض ملقت اهلل وغضبه يف اَلنيا واَلخرة.

من خالل بيان اَلحنرافات اليت تصدر عن اجلاهلني ومناقشتها باَلَلل العقيل تارة واَلَلل الوجداين ناقشة اَلحنرافات: م-6
 تارة أخرى ودحضها وبيان تفاهتها وكذا مواجهة اإلنسان بما يدور يف أعماقه
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 القرآن الكريم  في موقف القرآن الكريم من العقل

لأَناهُ  يَِّباتي َوفَضَّ َناُهمأ ميَن الطَّ ري َوَرَزقأ َحأ َنا بَِني آََدَم وََْحَلأَناُهمأ يفي الأََبِّ وَاْلأ مأ  مأ لََعَ ﴿ َولََقدأ َكرَّ
ياًل ﴾اإلرساء:  ضي َنا َتفأ نأ َخلَقأ  70َكثيٍْي ميمَّ

تياَلفًا َكثيْيًا ﴾النساء  ي لَوََجُدوا فييهي اخأ ي اَّللَّ نأدي َغْيأ آََن َولَوأ ََكَن مينأ عي فَاَل َيَتَدبَُّروَن الأُقرأ
َ
 82﴿ أ

ي  نأ َتُقولُوا لََعَ اَّللَّ
َ
َشاءي وَأ وءي وَالأَفحأ يالسُّ ُمُرُكمأ ب

أ
ينََّما يَأ لَُموَن )﴿ إ يَذا قييَل لَُهُم 169 َما ََل َتعأ ( َوإ

َولَوأ ََكَن آَبَاُؤُهمأ ََل َيعأ 
َ
لأَفيأَنا َعلَيأهي آَبَاَءنَا أ

َ
 نَتَّبيُع َما أ

ُ قَالُوا بَلأ نأَزَل اَّللَّ
َ
قيلُوَن َشيأًئا َوََل اتَّبيُعوا َما أ

َتُدوَن ﴾اْلقرة:   170َيهأ

فَاَل َيَتَدبَُّروَن الأُقرأ 
َ
َفالَُها ﴾حممد: ﴿ أ قأ

َ
مأ لََعَ قُلُوٍب أ

َ
 24آََن أ

يُموَن ﴾العنكبوت: قيلَُها إيَلَّ الأَعال يلنَّاسي َوَما َيعأ ُبَها ل ي
َثاُل نََّضأ مأ

َ يلأَك اْلأ  43﴿ َوت

لي وَانلََّهاري وَالأُفلأكي الَّيتي جَتأريي يفي 
تياَلفي اللَّيأ رأضي وَاخأ

َ َماوَاتي وَاْلأ قي السَّ
يَما ﴿ إينَّ يفي َخلأ ري ب َحأ  اْلأ

يَها َوَبثَّ فييَها  ت َد َموأ رأَض َبعأ
َ يهي اْلأ َيا ب حأ

َ
َماءي مينأ َماٍء فَأ ُ ميَن السَّ نأَزَل اَّللَّ

َ
مينأ ُُكِّ َينأَفُع انلَّاَس َوَما أ

يقَ  رأضي ََلَيَاٍت ل
َ َماءي وَاْلأ َ السَّ ري َبنيأ

َحابي الأُمَسخَّ يَاحي وَالسَّ ييفي الرِّ قيلُوَن ﴾اْلقرة: َدابٍَّة َوتَْصأ وأٍم َيعأ
164 

ولُو ا
ُ
ُر إيَلَّ أ

كَّ ًا َكثيْيًا َوَما يَذَّ َ َخْيأ وِتي
ُ
َمَة َفَقدأ أ يكأ

أ
َت اْل َمَة َمنأ يََشاُء َوَمنأ يُؤأ يكأ

أ
ِتي اْل َابي ﴿ يُؤأ ْلأ

َ ْلأ
 269﴾اْلقرة 

رأضي َوَما يَتَّ 
َ َماوَاتي َوَمنأ يفي اْلأ ي َمنأ يفي السَّ َّ ََل إينَّ َّللي

َ
ََكَء إينأ ﴿ أ ي رُشَ ُعوَن مينأ ُدوني اَّللَّ ييَن يَدأ بيُع اَلَّ

ينأ ُهمأ إيَلَّ خَيأُرُصوَن ﴾يونس:  نَّ َوإ  66يَتَّبيُعوَن إيَلَّ الظَّ

لَُم ميمَّ  ظأ
َ
ٍ َفَمنأ أ يُسلأَطاٍن َبنيِّ تُوَن َعلَيأهيمأ ب

أ
ََل يَأ يَهًة لَوأ يهي آَل َُذوا مينأ ُدون ُمَنا اَّتَّ رَتَى ني ﴿ َهُؤََلءي قَوأ  افأ

بًا ﴾الكهف: ي َكذي  15لََعَ اَّللَّ
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 ـ تكريم اهلل لإلنسان بالعقل:
يَِّباتي  َولََقدأ ﴿ :قال تعاَلكرم اهلل تعاَل اإلنسان بالعقل  لقد َناُهمأ ميَن الطَّ ري َوَرَزقأ َحأ َنا بَِني آََدَم وََْحَلأَناُهمأ يفي الأََبِّ وَاْلأ مأ َكرَّ

ياًل  ضي َنا َتفأ نأ َخلَقأ لأَناُهمأ لََعَ َكثيٍْي ميمَّ اره ْلنه منشأ الفكر وأداة اإلدراك وهذا يدل لَع مزنلة العقل واعتب ،70 :اإلرساء﴾ َوفَضَّ
لواقع انلاس باَلجتهاد، كما أن العقل عماد ومناط اتللكيف  وجعلها موافقةمهم يف جتديد أحَكم اإلسالم  واتلدبر وَل دور

 وَللك املجنون والصيب غْي ملكفني بأحَكم اإلسالم.
 العقل:حث القرآن الكريم لَع إعمال  -
 ل العقل يف آيات اهلل تعاَل املتنوعةدَع القرآن الكريم إَل إعما .1
                                              كما حث لَع إعمال العقل من خالل اتلنويه به وكرثة ذكره يف سياقات متعددة مثل: "اويل اْلْلاب" "يعقلون" "يتفكرون" ...              .2
  عن إتباع الظن ودَع إَل تبِن اَلقني. ذم القرآن الكريم ُك ما هو متصف بالضالل واهلوى ونىه .3
 لم يأمر اهلل تعاَل عباده أن يؤمنوا بيشء دون بصْية وتدبر وَللك جاءت كثْي من اْلحَكم معللة  .4
 حث القرآن الكريم لَع حترير العقل من اْلرافة واجلهل .5
 اَلرتقاء بويع اإلنسان وتطهْيه من براثن اجلاهلية .6
 إلثبات اْلق وإبطال اْلاطل  اتلفكر واتلدبرالقرآن الكريم انلاس إَلدعوة  .7
 جعل اهلل تعاَل استعمال العقل عبادة ُيازى عليها اإلنسان. .8
 حدود استعمال العقل: -

دَللة لَع أن قدراته هلا منتىه وحدود، وحبكم ذلك َل سبيل َلتصافه بالقدرة  إن كون العقل َشء خملوق، فيف هذا
طاقته، مثل اْلحث عن  ب أن يقف العقل عن اْلحث يف اْلمور اليت فوقَل، وَللك ُيفيه من صفات اْلالق تعا املطلقة،

  ذات اهلل وِف الروح والقدر وأمور أخرى من أمور الغيب حفاظاً وصيانة َل ورْحة.

    :حدود استعمال العقلأ: 
 ُيب استعماَل يف اْلْي َل يف الَّش 
 ُيب استعماَل يف طاعة اهلل َل معصيته 
 َل يف َعلم الشهادة َل يف َعلم الغيبيات اليت َل يعرفها إَل اهللُيب استعما 
 ُيب أن يقف العقل عن اْلحث يف اْلمور اليت فوق طاقته مثل اْلحث عن ذات اهلل وِف الروح والقدر 

  والسنة: اْلدلة لَع ذلك من القرآنبـ : 
لأًما ﴿:قوَل تعاَل يهي عي ءٌ لَيأ ، وقال:﴿ 110طه: ﴾ َوََل ُُيييُطوَن ب ثأليهي ََشأ يًّا، وقال:﴿ 11 الشورى:﴾ َس َكمي لَُم ََلُ َسمي َوََل ُُيييُطوَن  ، وقال:﴿65 مريم:﴾ َهلأ َتعأ

يَما َشاءَ   ب
هي إيَلَّ لأمي ٍء مينأ عي ييَشأ لأًما ،﴿255 اْلقرة:﴾ ب يهي عي وحُ  ﴿وقال تعاَل:.110طه: ﴾ َوََل ُُيييُطوَن ب وحي قُلي الرُّ لُونََك َعني الرُّ

َ
أ ييُتمأ ميَن  َويَسأ وت

ُ
ري َرِّبِّ َوَما أ

مأ
َ
مينأ أ

مي إيَلَّ قَليياًل 
 85اإلرساء: ﴾ الأعيلأ

روا يف ذاته﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اهلل  روا يف آَلء اهلل وَل تفكَّ وحسَّنه يف  ،1788وقد حسَّنه األلباين يف "السْلسلة الصحيحة"  احلسن،حديث ضعيف لكن يرتقي بشواهده إىل ﴾ تفكَّ

 (.2975) "اجلامع الصغري"
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 ُيفظ العقل بأحد أمرين: ـ وجوب املحافظة لَع العقل:
 :من جانب الوجود 

 ـ باَلعوة إَل طلب العلم انلافع.
 حتصينه باإليمان، فالعقل َل يهتدي إَل بالويح. -

 ـ بتَّشيع ُك ما من شأنه حتصيل املنافع للعقل َلؤدي وظيفته لَع أكمل وجه
 وتنمية مهارات اتلفكْي.ـ باَلعوة إَل اتلدبر واتلفكر، 

 :من جانب العدم 
 ـ حتريم ُك ما يتلف العقل ويغيبه ويعطل طاقته َكْلمر واملخدرات

 ـ انليه عن تقليد اْلعىم واتباع اهلوى واْلرافة واجلهل واتلعصب والغلو
 ـ اتلحذير من اَلحنراف الفكري

 ـ حماربة اجلهل بكل صوره
 جمال إدراكه ـ وضع حدودا َلستعمال العقل تتوافق مع

  



 

11 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

12 

 

 في القرآن الكريم  الصحة النفسية والجسمية

 

ي  ري اَّللَّ
كأ يذي ََل ب

َ
ي أ ري اَّللَّ

كأ يذي ُّ قُلُوُبُهمأ ب َمِئي ييَن آََمُنوا َوَتطأ ُّ الأُقلُوُب ﴾﴿ اَلَّ َمِئي  28 الرعد:َتطأ

ٌَة  ُدوري َوُهًدى َورَْحأ يَما يفي الصُّ َفاٌء ل َظٌة مينأ َربُِّكمأ َوشي يَُّها انلَّاُس َقدأ َجاَءتأُكمأ َموأعي
َ
﴿ يَا أ

مينينَي ﴾ يلأُمؤأ  57يونس ل

مينينَي َوََل  يلأُمؤأ ٌَة ل َفاٌء َورَْحأ آَني َما ُهَو شي ُل ميَن الأُقرأ نَي إيَلَّ َخَساًرا ﴾ ﴿ َوُنزَنِّ يمي ال  82اإلرساء:يَزييُد الظَّ

مأ َحافيُظوَن ) هي يُفُروجي ييَن ُهمأ ل ُ 5﴿ وَاَلَّ ينَُّهمأ َغْيأ َماُنُهمأ فَإ يأ
َ
هيمأ أوأ َما َملََكتأ أ وَاجي زأ

َ
( إيَلَّ لََعَ أ

وََليَك ُهُم الأَعاُدوَن ﴾6َملُومينَي )
ُ
يَك َفأ َتََغ َوَراَء َذل  7. 5منون:املؤ( َفَمني ابأ

َرُبوُهنَّ َحىتَّ  يضي َوََل َتقأ ََتيلُوا النَِّساَء يفي الأَمحي
ًذى فَاعأ

َ
يضي قُلأ ُهَو أ لُونََك َعني الأَمحي

َ
أ ﴿ َويَسأ

َ ُُييبُّ اتلَّوَّابينَي َوُُييبُّ الأ  ُ إينَّ اَّللَّ َمَرُكُم اَّللَّ
َ
تُوُهنَّ مينأ َحيأُث أ

أ
َن َفأ رأ يَذا َتَطهَّ َن فَإ ُهرأ رييَن ُمتَ َيطأ

َطهِّ
 222اْلقرة:﴾

يمَ  َ َخبيٌْي ب ََك لَُهمأ إينَّ اَّللَّ زأ
َ
يَك أ بأَصاريهيمأ َوَُيأَفُظوا فُُروَجُهمأ َذل

َ
وا مينأ أ مينينَي َيُغضُّ يلأُمؤأ ا ﴿ قُلأ ل

َنُعوَن ﴾  30انلور: يَصأ

 
ُ
ييري َوَما أ

يزنأ
أ
َم َوَْلأَم اْل أَميأَتَة َواَلَّ ينََّما َحرََّم َعلَيأُكُم ال َ بَاٍغ ﴿ إ ُطرَّ َغْيأ يهي َفَمني اضأ ي ب ي اَّللَّ يَغْيأ هيلَّ ل

يٌم ﴾ َ َغُفوٌر رَحي  115 انلحل:َوََل ََعٍد فَإينَّ اَّللَّ

لَُموا َما َتُقولُوَن َوََل ُجُنبً  ُتمأ ُسََكَرى َحىتَّ َتعأ نأ
َ
اَلةَ وَأ َرُبوا الصَّ ييَن آََمُنوا ََل َتقأ يَُّها اَلَّ

َ
ا إيَلَّ ﴿ يَا أ

يريي  وأ ََعب
َ
يطي أ َحٌد مينأُكمأ ميَن الأَغائ

َ
وأ َجاَء أ

َ
وأ لََعَ َسَفٍر أ

َ
ينأ ُكنأُتمأ َمرأََض أ لُوا َوإ تَسي َسبييٍل َحىتَّ َتغأ

 َ يُكمأ إينَّ اَّللَّ يأدي
َ
يوُُجوهيُكمأ وَأ َسُحوا ب ُموا َصعييًدا َطيًِّبا فَامأ ُتُم النَِّساَء فَلَمأ جَتيُدوا َماًء َفَتَيمَّ  ََلَمسأ

 43 النساء:ُفوًّا َغُفوًرا ﴾ََكَن عَ 

قَاني َفَمنأ َشهيدَ  يلنَّاسي َوَبيَِّناٍت ميَن الأُهَدى وَالأُفرأ آَُن ُهًدى ل زيَل فييهي الأُقرأ
نأ
ُ
يي أ ُر َرَمَضاَن اَلَّ  ﴿ َشهأ

َخرَ 
ُ
يَّاٍم أ

َ
ٌة مينأ أ وأ لََعَ َسَفٍر فَعيدَّ

َ
ُه َوَمنأ ََكَن َمرييًضا أ َر فَلأَيُصمأ هأ يُكُم مينأُكُم الشَّ ُ ب  يُرييُد اَّللَّ

َ لََعَ َما َهَداُكمأ َولََعلَُّكمأ  وا اَّللَّ ُ َُكَبِّ ةَ َوتلي لُوا الأعيدَّ مي ُكأ َ َوتلي يُكُم الأُعَّسأ َ َوََل يُرييُد ب الأيَُّسأ
ُكُروَن ﴾  115 اْلقرة:تَشأ
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كيف  واجلماعةحنبل إمام أهل السنة  ْلْحد بنقلت  قال:روي عن املروذي  املقدمة:
وامللَكن  ونبيه يطاْله بأداء السنة الفرائض،قال كيف أصبح من ربه يطاْله بأداء  أصبحت؟
املوت يراقب  وملك بالفحشاء،س يطاْله العمل ونفسه تطاْله بهواها وإبلي بتصحيحيطلبانه 

  !وعياَل يطاْلونه بانلفقة ؟ روحه،قبض 
 الصحة العامة:

ُهومُ  ةي  َمفأ   health concept الصحَّ
 هلا العاملية الصحة منظمة وضعته تعريف لَع سنقتْص بل لكها فيها َنوض لن املعاين من كبْية مجلة يتضمن واسع مفهوم للصحة

  :ييل ما لَع وينص 1946 َعم منذ
  .العجز أو املرض غياب جمرد وليست واجتماعياً، ونفسياً  جسدياً  املتَكملة اتلامة العافيةي  حالةُ  الصحةُ 

  يه حالة اتلَكمل اجلمايع والعقيل واَلجتمايع للفرد وليس فقط اْللو من اْلمراض أو العجز أخر:أو بمعَن 
ويه مفهوم يصل ْلبعد من جمرد الشفاء من املرض وإنما الوصول وحتقيق الصحة  يه حالة مثاَلة من اتلمتع بالعافية إذن: الصحةف 

: يهالسليمة اْلاَلة من اْلمراض. ويتطلب الوصول إَل الصحة السليمة املوازنة بني اجلوانب املختلفة للشخص. وهذه اجلوانب 
 ُيب دمج هذه اجلوانب معاً. اجلسمانية، انلفسية، العقلية والروحية. ليك تصل إَل مفهوم الصحة املثاَلة 

 رسبه، يف آمناً  منكم أصبح من قال﴿ ملسو هيلع هللا ىلصاْلطيم أن انليب  عبيد اهلل بن حمصن حديث من روى اإلمام الرتمذي يف سننه فقد
وكفاف  توجه،وأمن قلبه حيث  بدنه،من مجع اهلل َل بني َعفية  يعِن: .﴾ فكأنما حزيت َل اَلنيا يومه، عنده قوت جسده،معاىف يف 

ستقبل يومه ي أَلفينبيغ  غْيها،فقد مجع اهلل َل مجيع انلعم اليت من ملك اَلنيا لم ُيصل لَع  أهله،وسالمة  يومه،عيشه بقوت 
  نفطويه:قال  ذكره.وَل يفرت عن  معصية،َل يف  املنعم،بأن يْصفها يف طاعة  بشكرها،ذلك إَل 

 

 
 : فيهما كثْي من انلاس نعمتان مغبون ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال انليب عبداهلل بن عباس  حديث روى اْلخاري يف صحيحه منو 

  ﴾ الصحة والفراغ
ُهومُ : أوَل ةي  َمفأ حَّ  : The mental health concept انلفسيَّةي  الصِّ

طبيعيا سويا يف سلوكه نتيجة توازه اَلاخيل فال يصدر عنه شذوذا يف القول أو الفعل أو  اإلنسانيكون فيها يه اْلالة اليت 
  اتلفكْي.

 :يف القرآن الكريم بمعَن اَلات يف أقسام ثالث انلفس وردت: مفهوم انلفس يف القرآن الكريم*** 
 وءي  َوَما﴿ :قال تعاَل. تعاَل ومعصية اهللويه نفس تميل إَل الشهوات : انلفس اْلمارة بالسوء يالسُّ اَرٌة ب مَّ

َ
َس َْل ُئ َنفأِسي إينَّ انلَّفأ بَرِّ

ُ
أ

يمٌ  َم َرِّبِّ إينَّ َرِّبِّ َغُفوٌر رَحي  53يوسف: ﴾ إيَلَّ َما رَحي
 سي ال ﴿:قال تعاَل. وفعل املحرماتويه اليت تلوم صاحبها لَع ترك الطاَعت : انلفس اللوامة يانلَّفأ ُم ب قأسي

ُ
 2: القيامة﴾ لَّوَّاَمةي َوََل أ

 َمئينَُّة  ﴿:قال تعاَل ويه املطمئنة بوعد اهلل تعاَل واليت َل يلحقها خوف أو فزع: انلفس املطمئنة أُمطأ ُس ال ُتَها انلَّفأ يَّ
َ
( 27)يَا أ

يًَّة  َيًة َمرأضي يََل َربِّكي َراضي َباديي ( 28)ارأجيِعي إ ُخيلي يفي عي ُخيلي ( 29)َفادأ   30- 27: لفجرا﴾ َجنَّيتي َوادأ

 حىت يكون اإلنسان سويا نفسيا فإن القرآن أرشد البَّش إَل ما ُيقق ذلك منها:كيف ُيقق اإلسالم الصحة انلفسية: 

ٍة   وت ُُيََّلَّ ويَعُذبــــولم خيل من ق             إذا ما كساك اَلهُر ثوَب مصحَّ
  ما يعطيهم اَلهر يسلب سبلَع ح            ني فإنه ـــــــّن املرتَفـفال تغبط

http://forum.mnaber.com/t6504.html
http://forum.mnaber.com/t6504.html
http://forum.mnaber.com/t6504.html
http://forum.mnaber.com/t6504.html
http://forum.mnaber.com/t6504.html
http://forum.mnaber.com/t6504.html
http://forum.mnaber.com/t6504.html
http://forum.mnaber.com/t6504.html
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 واملتمثل يف: املؤمن يعيش مطمئنا إَل عقيدته اإلسالمية اليت تبَّش بالوجود اْلقييق واملصْيالفهم الصحيح للوجود    - (1
 آََمنَ  :﴿قال تعاَل .معَبا وحيدا للحياة اْلاَلة اَلنيا وأن اْلياةاهلل تعاَل  ويه عبادةنة إدراكه أنه خملوق لرسالة معي

يَما الرَُّسولُ  زيَل  ب
نأ
ُ
ميُنونَ  َربِّهي  مينأ  إيََلأهي  أ ي  آََمنَ  ُُكل  وَالأُمؤأ ياَّللَّ يَكتيهي  ب ُق  ََل  َورُُسليهي  َوُكُتبيهي  َوَماَلئ َ  ُنَفرِّ َحدٍ  َبنيأ

َ
َنا َوَقالُوا رُُسليهي  مينأ  أ عأ  َسمي

َنا َطعأ
َ
رَانََك  وَأ يََلأَك  َربََّنا ُغفأ ْيُ  َوإ  285: اْلقرة﴾ الأَمصي

واَلضطراب مما ُيعل العبد قريبا من اهلل تعاَل بعيدا عن القلق  وذكره تعاَلالعبادة هلل  وذلك بإخالص قوة الصلة باهلل: (2
يينَ  :﴿. قال تعاَلوالْصاع انلفِس واَلأس واتلمزق َ  اَلَّ ُّ  َمُنواآ َمِئي ري  قُلُوُبُهمأ  َوَتطأ

كأ يذي ي  ب ََل  اَّللَّ
َ
ري  أ

كأ يذي ي  ب ُّ  اَّللَّ َمِئي ( 28) الأُقلُوُب  َتطأ
يينَ  لُوا آََمُنوا اَلَّ َاتي  َوَعمي اْلي نُ  لَُهمأ  ُطوَب  الصَّ  29 – 28: الرعد﴾ َمآٍَب  وَُحسأ

ح واتلعاون والعفو وكظم الغيظ واملحبة إن الَتام املؤمن باْلخالق اإلسالمية مثل التسام الَتكية واْلخالق: (3
إَله يف معامالتهم  ويرتاح انلاس...وخاصة ما يتعلق بعالقته مع اَلخرين ُيعله مرتاح اْلال مطمِئ انلفس واتلآلف

 . وعذاب نفِسوفقدان ذلك ُيعل اإلنسان يعيش يف تعاسة 
َتويي َوََل  :﴿قال تعاَل ََسَنةُ  تَسأ يَِّئةُ  َوََل  اْلأ فَ  السَّ يالَّيتي  عأ ادأ َ  ب َسنُ  يهي حأ

َ
يي َفإيَذا أ نَّهُ  َعَداَوةٌ  َوَبيأَنهُ  بَيأَنَك  اَلَّ

َ
ل  َكأ اَها َوَما( 34) َْحييمٌ  َويلي  إيَلَّ  يُلَقَّ

يينَ  اَها َوَما َصََبُوا اَلَّ يمٍ  َحظ   ُذو إيَلَّ  يُلَقَّ  35 – 34: فصلت﴾ َعظي

  The concept of physical health :اجلسميةمفهوم الصحة : ثانيا
 جوارحه.  وعقله ومجيعيه أن يكون اإلنسان سليما معاىف يف بدنه 

 متوازنا يف سلوكه وتْصفاته اْلمراضصحيح اْلدن خاَلا من  اإلنسان: يه اْلالة اليت يكون فيها وأ
 عليها منها: عه تلعاَلم للمحافظةاعتَن القرآن الكريم بالصحة اجلسمية بتَّشي مظاهر عناية القرآن بالصحة اجلسمية:

: فقد أرشد اإلسالم إَل تنمية قوة اجلسم بممارسة خمتلف أنواع الرياضات واْلعمال تنمية القوة وتوفْي الصحة اإلُيابية (1
 رواه اْليهيق(.)﴾ وركوب اْليلأوَلدكم الرماية والسباحة  ﴿ علموا:ملسو هيلع هللا ىلصاليت يعرفها ُك عْص. قال انليب 

 منها: م من اْلمراض فقد رشع اإلسالم جمموعة من اْلحَكم : من باب وقاية اجلسالوقاية من اْلمراض (2
  الطهارة الكَبى(.)وانلفاس مَّشوعية الغسل للعبادة بعد اجلنابة واْليض  (3

 مَّشوعية الوضوء للصالة و الطواف)الطهارة الصغرى(. -
 حتريم اْلمر وتعايط املخدرات واتلدخني ْلنها تَّض بالصحة. -
 يع من زىن وشذوذ ووطء املرأة يف اْليض وانلفاس.حتريم اَلستمتاع غْي الَّش -
 ملذلات املختلفة.نىه اإلسالم عن اإلرساف يف الطعام والَّشاب وا -

 وتقصْي الصالة للمسافر. واْلائض واْلامل: مثل إسقاط صيام رمضان لَع املريض واملسافر اإلعفاء من بعض الفروض (4
  ()الوقاية، العالج، اتلأهيلالث دعوة اإلسالم إَل تطبيق أسس الرَعية الصحية اثل (5
 

           
  

http://4.bp.blogspot.com/--ebxaI802AY/Uefd3HtpD4I/AAAAAAAAFKY/xJsaFQYf8FU/s1600/Publication11.jpg
http://www.gulfup.com/?VogJMV
https://www.google.dz/url?q=http://dahmedsabry.blogspot.com/2013/08/blog-post.html&sa=U&ei=QM9dU5e9LMGLOICggNgO&ved=0CDoQ9QEwBzgU&usg=AFQjCNHp-bnch9lxx9aahIvOf_St9JZiQA
http://3.bp.blogspot.com/-d_a6kBlosk4/TvsRNNGC0fI/AAAAAAAAAIc/oTXcKQSJGR8/s1600/22.jpg
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ُ ُُييبُّ  نَي الأَغيأَظ وَالأَعافينَي َعني انلَّاسي وَاَّللَّ مي َّاءي وَالأََكظي اءي وَالَّضَّ َّ ييَن ُينأفيُقوَن يفي الَّسَّ  ﴿ اَلَّ
نينَي ﴾ سي  134عمران  آلالأُمحأ

َ َوُكونُوا مَ  ييَن آََمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ يَُّها اَلَّ
َ
اديقينَي ﴾﴿ يَا أ  119اتلوبة: َع الصَّ

ي 
نأُفسي وَاثلََّمرَاتي َوبََّشِّ

َ وَالي وَاْلأ مأ
َ ٍص ميَن اْلأ ُوعي َوَنقأ َوأفي وَاجلأ ٍء ميَن اْلأ ييَشأ ﴿ َونَلَبألَُونَُّكمأ ب

يرييَن ﴾ اب  155اْلقرة: الصَّ
حأ 

َ
َ أ يالَّيتي يهي َفعأ ب يَِّئُة ادأ ََسَنُة َوََل السَّ َتويي اْلأ نَُّه ﴿ َوََل تَسأ

َ
يي بَيأَنَك َوَبيأَنُه َعَداَوٌة َكأ إيَذا اَلَّ

َسُن فَ
ل َْحييٌم ﴾  34فصلت: َويلي

ََتاََم َوالأَمَسا َب وَاَلأ ي الأُقرأ يذي َسانًا َوب ني إيحأ
يأ َ يالأوَاَلي يهي َشيأًئا َوب يُكوا ب

َ َوََل تَُّشأ ُبُدوا اَّللَّ كينيي ﴿ وَاعأ
َاري 

أ
َب وَاجل َاري ذيي الأُقرأ

أ
َمانُُكمأ إينَّ وَاجل يأ

َ
بييلي َوَما َملََكتأ أ ني السَّ

َنأبي َوابأ
أ
ياجل احيبي ب ُُنبي وَالصَّ

أ
اجل

َ ََل ُُييبُّ َمنأ ََكَن خُمأَتاًَل فَُخوًرا ﴾  36النساء: اَّللَّ
يَل  نأََث وََجَعلأَناُكمأ ُشُعوًبا َوَقَبائ

ُ
َناُكمأ مينأ َذَكٍر وَأ ينَّا َخلَقأ يَُّها انلَّاُس إ

َ
وا إينَّ ﴿ يَا أ

ََعاَرفُ تلي
َ َعلييٌم َخبيٌْي ﴾ َقاُكمأ إينَّ اَّللَّ تأ

َ
ي أ نأَد اَّللَّ َرَمُكمأ عي كأ

َ
 13اْلجرات: أ

ُتمأ يفي  ري مينأُكمأ فَإينأ َتَنازَعأ مأ
َ ويلي اْلأ

ُ
يُعوا الرَُّسوَل وَأ طي

َ
َ وَأ يُعوا اَّللَّ طي

َ
ييَن آََمُنوا أ يَُّها اَلَّ

َ
ٍء ﴿ يَا أ  ََشأ

يََل ا وهُ إ ويياًل ﴾فَُردُّ
أ
َسُن تَأ حأ

َ
ٌ وَأ يَك َخْيأ ري َذل َخي َوأمي اَلأ ي وَاَلأ ياَّللَّ ميُنوَن ب ي وَالرَُّسولي إينأ ُكنأُتمأ تُؤأ النساء: َّللَّ

59 
 َ ةً َورَْحأ يََلأَها وََجَعَل بَيأَنُكمأ َمَودَّ ُكُنوا إ يتَسأ وَاًجا ل زأ

َ
ُكمأ أ نأُفسي

َ
نأ َخلََق لَُكمأ مينأ أ

َ
يهي أ  ةً ﴿ َومينأ آَيَات

ُروَن ﴾ يَقوأٍم َيَتَفكَّ يَك ََلَيَاٍت ل  21الروم: إينَّ يفي َذل

 َ ينَّ اَّللَّ َ إ َواني وَاتَُّقوا اَّللَّ ثأمي َوالأُعدأ ي
َوى َوََل َتَعاَونُوا لََعَ اإلأ ِّ َواتلَّقأ َبي

 ﴿ َوَتَعاَونُوا لََعَ الأ
يُد الأعيَقابي ﴾  2املائدة: َشدي

ييَن آََمُنوا كُ  يَُّها اَلَّ
َ
َلَّ ﴿ يَا أ

َ
طي َوََل َُيأريَمنَُّكمأ َشَنآَُن قَوأٍم لََعَ أ يالأقيسأ ي ُشَهَداَء ب َّ ونُوا قَوَّامينَي َّللي

َملُوَن ﴾ يَما َتعأ َ َخبيٌْي ب َ إينَّ اَّللَّ َوى وَاتَُّقوا اَّللَّ يلتَّقأ قأَرُب ل
َ
لُوا ُهَو أ دي لُوا اعأ دي  8املائدة: َتعأ

يَربِّهيمأ  َتَجابُوا ل ييَن اسأ َناُهمأ ﴿ َواَلَّ ا َرَزقأ ُرُهمأ ُشوَرى بَيأَنُهمأ َوميمَّ مأ
َ
اَلةَ وَأ قَاُموا الصَّ

َ
وَأ

 38الشورى: ُينأفيُقوَن ﴾

 في القرآن الكريم  القيم اإلس.مية
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 مع متطابقاً  اإلنسان سلوك جتعل اليت وانلوايه اْلوامر من جمموعة":يه القيممفهوم القيم:   -

 مع هوعالقت جنسه، بِن مع ومعامالته، وعبادته اإلنسان عقيدة تشمل واليت اْلنيف الَّشع قواعد
  "الَّشيف واْلديث الكريم القرآن من نابعة وتكون فيه، يعيش اَلي الكون

  يه تلك املرتكزات اليت تقوم عليها اْلياة كما حددها الويح يف عالقة اإلنسان بنفسه وحميطه وخالقه
يه جمموعة من اْلخالق اليت تصنع يف الفرد نسيج الشخصية اإلسالمية حيث جتعله قادرا لَع 

ولقد ل اليح مع املجتمع، ولَع اتلعامل مع أعضائه حيث يبدأ بنفسه ثم أرسته ثم املجتمع.  اتلفاع
 القرآن الكريم لَع اتلمسك بمجموعة من القيم يه: حث
  :وانلفع ويهجلب اْلْي  وتهدف إَل: ويه اْلخالق اليت حتكم اْلفراد : القيم الفرديةأوَل
اْلَب للواقع )ضد الكذب( واملسلم يكون صادقا مع أو  ومطابقة القولقول اْلق  الصدق: هو-/1

َ َوُكونُوا َمَع  يَا﴿: قال تعاَل واهلل تعاَل أمرنا بالصدق ومع نفسهاهلل ومع انلاس  ييَن آََمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ يَُّها اَلَّ
َ
اديقينيَ أ  119: اتلوبة﴾ الصَّ

 وحنوهما اثلياب وشق اْلدود لطم عن واجلوارح التشيك عن واللسان اجلزع عن انلفس حبسالصَب: -/2
لَع املعصية أو لَع اْلالء ويه صفة  الطاعة أوهو حبس انلفس لَع ما تكره ابتغاء مرضاة اهلل ويكون إما صَب لَع أو 

َ  :﴿قال تعاَل املؤمنني الصادقني الواثقني يف اهلل الراضني بقضائه وهو نصف اإليمان.
أ
ٍء ميَن اْل ييَشأ ُوعي َونَلَبألَُونَُّكمأ ب وأفي َواجلأ

ي 
نأُفسي َواثلََّمَراتي َوبََّشِّ

َ َوالي َواْلأ مأ
َ ٍص ميَن اْلأ يريينَ َوَنقأ اب  155: اْلقرة﴾ الصَّ

 :ثالثة معان ولإلحسان وأكمله وجه أتم يف يؤدى بأن اْلْي فعل يف اجلودة: اإلحسان-/3
 يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك اهلل تعبد بأن اإلحسان اإلحسان مع اهلل:

 أمجعني اْللق وسائر واملسلمني واملساكني واَلتاَم واْلقربني َكلواَلين انلاس، إَل اإلحسان اإلحسان مع الغْي:
َ  :﴿قال تعاَل املعامالت أو اتالعاد أو اتالعباديف  العمل سواء وإصالحه، وإتقانه العمل إحساناإلحسان يف اْلعمال:  إينَّ اَّللَّ

لي  يالأَعدأ ُمُر ب
أ
ي يَعيُظُكمأ لََعلَُّكمأ يَأ

يَغأ أُمنأَكري َواْلأ َشاءي َوال َب َويَنأىَه َعني الأَفحأ ييَتاءي ذيي الأُقرأ َساني َوإ يحأ
ُرونَ  َواإلأ  90: انلحل﴾ تََذكَّ

 كريم من أخالق وهو خلقعن أخطاء اَلخرين وإساءتهم  وهو اتلجاوز لآلخرين اْلْي والقوة وحب اإليمان صدق دَلل: العفو-/4
بي  :﴿ فَبيَماقال تعاَل قوة وعزا. ويزيد املؤمناملسلمني اَلي منشأه الرْحة 

ا َغلييَظ الأَقلأ أَت لَُهمأ َولَوأ ُكنأَت َفظًّ ي نلي ٍَة ميَن اَّللَّ رَْحأ
َت  إيَذا َعَزمأ

ري فَ مأ
َ فيرأ لَُهمأ َوَشاويرأُهمأ يفي اْلأ َتغأ ُف َعنأُهمأ َواسأ يَك فَاعأ ل وا مينأ َحوأ َ ُُييبُّ ََلنأَفضُّ ي إينَّ اَّللَّ أ لََعَ اَّللَّ ينيَ َفَتَوَّكَّ أُمَتَوِّكِّ عمران:  آل﴾ ال

َاهيلينيَ ﴿وقال سبحانه:  159
أ
ريضأ َعني اجل

عأ
َ
يالأُعرأفي وَأ ُمرأ ب

أ
َو وَأ  199اْلعراف:  ﴾ُخذي الأَعفأ

                              نظيم واَلستقرار ويه:ويه املبادئ اليت يقوم عليها تنظيم اْلرسة من حيث اتلكوين واتل: : القيم اْلرسيةثانيا
 واتلعاونوذلك حبسن اتلعامل املتبادل بني الزوجني املفيض إَل املحبة  وجناحها اْلرسة استمرار رس: باملعروف املعارشة-/1

وُهنَّ قال تعاَل ُ َرُهوا  :﴿ وَََعرشي نأ تَكأ
َ
ُتُموُهنَّ َفَعََس أ إينأ َكريهأ

ُروفي فَ أَمعأ يال ًا ب ُ فييهي َخْيأ َُيأَعَل اَّللَّ  19: النساء﴾ا َكثيْيً َشيأًئا َو

يه كفاية متبادلة يتداىع هلا أنواع أفراد املجتمع املتعاون يف املنشط واملكره لَع حتقيق مصلحة  اتلَكفلاْلرسي:  اتلَكفل-/2
 أو دفع مفسدة

ويبدأ اتلَكفل اْلرسي حني يتحمل الزوجان املسؤوَلة فهو ُيرص لَع ُك ما من شأنه أن ُيفظ اْلرسة من اتلفكك واَلنهيار، 
دوره اَلي أملته عليه طبيعته وفطرته؛ حيث قال رسول  اْلرسة، ويؤدياملشرتكة بينهما فيقوم ُك منهما بواجباته جتاه 

 ي ومسلم رواه اْلخار﴾ رعيتهايف بيت زوجها ومسؤولة عن  واملرأة راعيةرعيته  ومسؤول عنراع يف بيته  الرجل ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .يف القرآن الكريم القيم- 04

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fOVmCtnSoMVi-M&tbnid=0NvyVb_n0eBNiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.annabaa.org/nbanews/2014/03/150.htm&ei=kP9bU7HdB4nlOrOPgcgP&psig=AFQjCNFaysoyOnoS5mIeaDCSrC9TTTNXMw&ust=1398624394741157
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تتمثل يف املحبة واللطف والرْحة والرقة اَلائمة بني الزوجني وخالصتها أن تعامل  القوة واَلستمرارية عنوان: املودة والرْحة-/3
يََلأَها قال تعاَل:﴿رشيكك مثلما حتب أن يعاملك.  ُكُنوا إ يتَسأ َواًجا ل زأ

َ
ُكمأ أ نأُفسي

َ
نأ َخلََق لَُكمأ مينأ أ

َ
يهي أ وََجَعَل بَيأَنُكمأ  َومينأ آَيَات

يَقوأٍم  يَك ََلَيَاٍت ل ًَة إينَّ يفي َذل ةً َورَْحأ ُرونَ َمَودَّ  21: الروم﴾ َيَتَفكَّ
 بَّشية جمموعة ُك ترتضيها اليت اْلخالقية الضوابط من جمموعة يه: القيم اَلجتماعية: ثاثلا

 تلك من جمموعة ُك تمزي اليت بالصورة والسلوكية واَلعتقادية اْلياتية نشاطاتها لرتتيب
من  خاصة وقيم بأعراف اَللَتام من جمموعة ُك عليه تواضعت ملا طبقا غْيها عن املجموَعت

 بينها:

. ولكن َل ناظم .هو املشاركة يف عمل َل يقوم إَل بوجود عدة أفراد ... وهو من اْلمور اليت حض عليه اإلسالم .: اتلعاون-/1
   قية إسالمية تدفع املرء ملعاونة من ُيتاج عونهَل وَل قواعد وإنما بادرة إنسانية وأخال

يُد  َوَتَعاَونُوا ﴿ َ َشدي َ إينَّ اَّللَّ وَاني َواتَُّقوا اَّللَّ ثأمي َوالأُعدأ ي
َوى َوََل َتَعاَونُوا لََعَ اإلأ ِّ َواتلَّقأ َبي

 2 :املائدة﴾ الأعيَقابي لََعَ الأ

مسؤوَلة الفرد  وانلتائج وتبدأ من وحتمل اتلبعاتلقيام بالواجبات يه عبارة عن او واَلحرتام الشخصية دَلل: املسؤوَلة-/2
 :ملسو هيلع هللا ىلصتكون فردية أو مجاعية أو مشرتكة بني أكرث من طرف قال  واملسؤوَلة قدوأرسته ووطنه وأمته،  ودينه وربهجتاه ربه 
 رواه اْلخاري ومسلم(. )﴾ رعيتهمسؤول عن  وَّك راعراع  ﴿ لككم

 وتماسكه  املجتمع قوة عنوان: اَلجتمايع اتلَكفل-/3
. ينتقل اتلَكفل من اْلرسة إَل هو تظافر جهود أفراد املجتمع يف حتقيق مصالح َعمة ودفع مفاسد وأَضار مادية ومعنوية

َهرأ ﴿املجتمع ، فهناك كبار السن وهم أحوج ما يكون إَل الرَعية ، وهناك صغار السن واْليتام،  َتييَم فاََل َتقأ ا اَلأ مَّ
َ
،  9 الضىح:﴾ فَأ

 [أبو داود و الرتمذي" ] ليس منا من لم يرحم صغْينا ويوقر كبْينا : " وقال الرسول 
وهناك كفالة الفقراء واملساكني، وتكون كفاتلهم بمحاولة إُياد فرص عمل أمامهم، فإن لم ُيصلوا لَع العمل لسبب أو 

يلأُفَقَرا﴿  َلخر، فهناك الزَكة والصدقات، َدقَاُت ل ينََّما الصَّ أُمَؤلََّفةي قُلُوُبُهمأ َوِفي الرِّقَابي َوالأَغاريمينَي إ أَمَساكينيي َوالأَعاميلينَي َعلَيأَها َوال ءي َوال
ُ َعلييٌم َحكييمٌ  ي َواَّللَّ بييلي فَرييَضًة ميَن اَّللَّ ني السَّ

يبأ ي َوا غارم وهناك أيًضا اجلار والغريب املنقطع عن أهله، وال 60اتلوبة: ﴾ َوِفي َسبييلي اَّللَّ
بل إن اتلواد والرتاحم واتلعاطف  فقط،وهلذا فإن اتلَكفل اَلجتمايع يف اإلسالم ليس مقصوًرا لَع املساعدات املادية  .واْلسْي

ي  ﴿قال تعاَل:املعنوي هو نوع من اتلَكفل بني أفراد املجتمع  ُمُروَن ب
أ
ٍض يَأ َاُء َبعأ َلي وأ

َ
ُضُهمأ أ ميَناُت َبعأ أُمؤأ ميُنوَن َوال أُمؤأ ُروفي َوال أَمعأ ال

وََليَك َسَْيأ 
ُ
َ َوَرُسوََلُ أ يُعوَن اَّللَّ ََكةَ َويُطي تُوَن الزَّ اَلةَ َويُؤأ أُمنأَكري َويُقييُموَن الصَّ َن َعني ال َ َعزييٌز َحكييمٌ َويَنأَهوأ ُ إينَّ اَّللَّ  71اتلوبة: ﴾ َْحُُهُم اَّللَّ

بني اْلاكم واملحكوم بل سطرت هلا مبادئ رصينة من أجل حتقيق : الَّشيعة اإلسالمية لم تهمل العالقة : القيم السياسيةرابعا
 اَلستقرار وحماربة الظلم واَلستبداد منها: 

فبالعدل  اْلكم،بني الرعية يف  وحتقيق املساواةهو إعطاء ُك ذي حق حقه الراشد  واْلكم امللك أساس العدل: العدل-/1
وقد ورد اْلمر  وتزدهر اْلياةلَع أنفسهم وأمواهلم ومعتقداتهم  ويأمن انلاستصان اْلقوق وحتفظ اْلريات ويزول الظلم 

َب َويَنأىَه َعني  والسنة، قال تعاَل:﴿ إينَّ بالعدل ووجوب إقامته كثْيا يف القرآن  ييَتاءي ذيي الأُقرأ َساني َوإ يحأ
لي َواإلأ يالأَعدأ ُمُر ب

أ
َ يَأ اَّللَّ

ي يَعيُظُكمأ 
يَغأ أُمنأَكري َواْلأ َشاءي َوال ُرونَ لََعلَُّكمأ  الأَفحأ  90: انلحل﴾ تََذكَّ

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rTHPcB98YiYeGM&tbnid=-YugokPnahVx2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://kenanaonline.com/users/karamybadawy/posts/240330&ei=HwJcU_rkMsvXPfb0gZgP&psig=AFQjCNG50TNCIX3nEDBtcF62fDNc6FnODw&ust=1398625132784006
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   واْلطأ الزلل عن واْلعد والصواب السداد عنوان: الشورى-/2
مبدأ من املبادئ  وأصلحها ويهتقرير مصالح جمتمعهم للوصول ْلصوب اَلراء  وإرشاكهم يفيه اَلستعانة بآراء اَلخرين 

أَت لَُهمأ ﴿ واْلرسية والشخصية شؤونه السياسية اإلسالمية اليت يقوم عليها بناء املجتمع اإلساليم يف شىت ي نلي ٍَة ميَن اَّللَّ فَبيَما رَْحأ
 
َ فيرأ لَُهمأ َوَشاويرأُهمأ يفي اْلأ َتغأ ُف َعنأُهمأ َواسأ يَك فَاعأ ل وا مينأ َحوأ بي ََلنأَفضُّ

ا َغلييَظ الأَقلأ ي َولَوأ ُكنأَت َفظًّ ي إ أ لََعَ اَّللَّ َت َفَتَوَّكَّ إيَذا َعَزمأ
ري فَ نَّ مأ

َ ُُييبُّ  ينيَ اَّللَّ أُمَتَوِّكِّ  . 159عمران:  آل﴾ ال
يينَ  قال تعاَل:﴿و َناُهمأ  َواَلَّ ا َرَزقأ ُرُهمأ ُشوَرى بَيأَنُهمأ َوميمَّ مأ

َ
اَلةَ وَأ قَاُموا الصَّ

َ
يَربِّهيمأ وَأ َتَجابُوا ل  38: الشورى﴾ ُينأفيُقونَ اسأ

قال العلماء و اْلَكم( )اْلمر إلذَعن و اْلضوع هلل و رسوَل وأويل يه ااَلختصاص  أهل واحرتام انلظام عنوان: الطاعة-/3
ُتمأ يفي تعاَل:﴿ ري مينأُكمأ َفإينأ َتَنازَعأ

مأ
َ ويلي اْلأ

ُ
يُعوا الرَُّسوَل وَأ طي

َ
َ وَأ يُعوا اَّللَّ طي

َ
ييَن آََمُنوا أ َها اَلَّ يُّ

َ
ي َوالرَُّسولي إينأ ُكنأُتمأ  يَا أ ٍء َفُردُّوهُ إيََل اَّللَّ ََشأ

ويياًل تُ 
أ
َسُن تَأ حأ

َ
ٌ وَأ يَك َخْيأ ري َذل َخي َوأمي اَلأ ي َواَلأ ياَّللَّ ميُنوَن ب .و الطاعة واجبة ْلوَلاء اْلمور يف املعروف و يف غْي معصية ويه 59النساء:  ﴾ؤأ

َل ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصمقيدة بطاعتهم هلل ولرسوَل وهذا  من أجل اَلخول يف جو من انلظام و اَلستقرار بعيدا عن الفوَض  قال رسول اهلل 
 ﴾ طاعة ملخلوق يف معصية اْلالق

 
 وأهميتها: اإلسالمية قيم فهومم

 املواقف اإلُيابية يف السلوكيات إَل باملتعلم ياإلسالمية تؤد الَّشيعة بضوابط مضبوطة راقية إُيابية إنسانية صفات) :يه
 والعرف اَلين وهو أبنائها تلنشئة ةاجلماع ترتضيه معيار يف ضوء وأرسته وجمتمعه دينه مع فيها لاليت يتفاع املختلفة
 ذاته يف غرسها بفضل اكتسب وِّكما املتعلم، لسلوك السوي انلمو إَل أدت لكما تربوية القيم هذه وتصبح املجتمع، وأهداف

 القرين() (الخ واجلميل ... القبيح وبني والَّش، اْلْي وبني واْلطأ، الصواب بني اتلميزي لَع القدرة من مزيداً 
 الفردي: املستوى لَع مقيأهمية ال

 وحتديد الفردية الشخصية تشكيل يف هاماً  دوراً  تلعب فيه عنهم، الصادر السلوك حتدد معينه اختيارات لألفراد تهيئ أنها-1
 صحيح. معياري إطار يف أهدافها

 بية.إُيا بصورة واتلوافق اتلكيف لَع قادراً  َلكون منه مطلوب هو ما أداء إمَكنية الفرد تعطي أنها-2
 حياته. يف تواجهه اليت واتلحديات نفسه ضعف مواجهة لَع بها يستعني فهو باْلمان اإلحساس للفرد حتقق-3
 ذاته. وتأكيد نفسه عن للتعبْي فرصة للفرد تعطي-4
 ملرجِعا إطاره وتوسع حوَل من العالم فهم لَع تساعده وباتلاِل أمامه الرؤيا تلتضح ومعتقداته إدراكه تلحسني الفرد تدفع-5
 وعالقاته. حياته فهم يف
 والواجب. واْلْي اإلحسان حنو وتوجهه وخلقياً  نفسياً  الفرد إصالح لَع تعمل-6
 ووجدانه. عقله لَع تتغلب َل يك لشهواته الفرد ضبط لَع تعمل-7
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 اَلجتمايع: املستوى عل القيم أهمية

 اثلابتة. ومبادئه لياالع ومثله حياته أهداف َل فتحدد املجتمع، تماسك لَع حتافظ-1
 حياتهم انلاس لَع يسهل وذلك الصحيحة اَلختيارات بتحديدها فيه حتدث اليت اتلغْيات مواجهة لَع املجتمع تساعد-2

 .موحد إطار يف وكيانه استقراره للمجتمع وُيفظ
 يصبح عقلياً  أساساً  ماعيةاَلجت انلظم إعطاء لَع تعمل أنها كما متناسقة تبدو حىت ببعضها املجتمع ثقافة أجزاء تربط-3

 اثلقافة. هذه إَل املنتمني املجتمع أعضاء ذهن يف عقيدة
 مجيع يسىع اَلي اهلدف يه مجاعة أي يف واملبادئ فالقيم الطائشة، والشهوات والزنَعت املفرطة اْلنانية من املجتمع تيق-4

 إَله. للوصول أعضائها
 لألفراد وحتدد ضوئها يف يسلك وباتلاِل وجوده ومَبرات أهداف َل وحتدد عالمال مع بها يتعامل اليت بالصيغة املجتمع تزود-5

  سلوكياتهم.
 نَّش املحبة واتلعاون بني انلاس 
 توطيد العالقة بني العبد وربه 
 بعث الطمأنينة يف نفس املؤمن 
 انتشار اْلب واْلْي واملؤاخاة واتلَكفل  
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 انلبوي اْلديثاملحور: 

 

 امللف
 بويةمن هدي السنة انل

 الوحدات
 املساواة أمام أحَكم الَّشيعة اإلسالمية. .1
 اْلطالة.العمل واإلنتاج يف اإلسالم ومشلكة  .2
 الوقف.مَّشوعية  .3
 باْلبناء.يف صلة اَلباء  توجيهات الرسول   .4
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َكنت  ملسو هيلع هللا ىلصالصديق ريض اهلل عنهما زوجة الرسول  يه أم املؤمنني َعئشة بنت أيب بكر اْلديث:اتلعريف بالصحابية راوية  -
توفيت ريض  (،سنة18وعمرها ) ملسو هيلع هللا ىلصحديثا( توِف عنها انليب  2210من أفقه النساء وأكرث انلاس رواية للحديث حبيث روت )

 هجرية( وصَّل عليها أبو هريرة 57اهلل عنها سنة )

 : واتلحليلاإليضاح 
  تعاَل.اْلاكم إلسقاط حد من حدود اهلل  : يه اتلوسط َلىالشفاعة يف اْلدود مفهوم-( 1
دل اْلديث الَّشيف لَع أن مجيع انلاس سواسية أمام قوانني : أمام القانون من مبادئ الَّشيعة اإلسالمية املساواة-( 2

فها  ،واْلدودتطبيق اْلحَكم  وحمكوم يفبني حاكم  وفقْي وَلبني غِن  والنسب وَل فرقالَّشيعة اإلسالمية فال اعتبار للجاه 
يليغ ُك اْلسابات اَلجتماعية يف تطبيق اْلدود الَّشعية ويبني أن سبب هالك اْلمم السابقة يكمن يف اتلميزي  ملسو هيلع هللا ىلص هو انليب

 بينهم.العدل  وعدم مراَعةبني أفراد املجتمع 
 أثر املساواة لَع تماسك املجتمع:-( 3

 املساواة بتحقيق مرهون قوية ناهضة اْلمم بقاء .1
  املساواة انعدام سببها اثلورات نْل املجتمع استقرار .2
 عريض وفساد اْلراب إَل تؤدي اليت اَلجتماعية الفنت انتشار .3
 العدل يسودها آمنة قوية املجتمعات جعل .4
 والْصاع اتلفكك عوامل ُك لَع القضاء .5
 اْلقوق صيانة .6
 اَلفات اختفاء .7
 انلفوس يف اَلطمئنان نَّش .8

عة أو الوساطة تلعطيل حد من حدود اهلل تعاَل جلاه أو قرابة أو سلطان ْلن َل جتوز الشفا: الشفاعة يف اْلحَكم حتريم-( 4
إَل ذهاب حقوق  والفوَض ويؤدي ذلكذلك الالأمن  وُيل حملالردع يف املجتمعات  وباتلاِل يقلذلك يفقد القوانني هيبتها 

 قبل أما اْلاكم. بلوغه بعد داْل يف الشفاعة حريمتل ديث بيانفيف اْل .وزواَل وتشيع املحسوبية وتهالك املجتمعانلاس 
 الواِل وصل فإذا الواِل إَل يصل لم ما اشفعوا﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:لقوَل  للمسلم سرتا اجلاين عن والعفو الشفاعة فتجوز اْلاكم إَل وصوَل

 ﴾ عنه اهلل عفا فال فعفا
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 .اْلاكمة للسلطة بلوغه ندع اْلد يطبق أي ﴾. وجب فقد حد من بلغِن فما بينكم فيما اْلدود تعافوا﴿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول وقال
 
 : السلبية للشفاعة يف اْلدود اَلثار-( 5
  واْلايم للمجتمع.لدلولة  والقانون املثبتانهيار سلطان العدل  -
  واملحسوبية.ظهور اتلميزي والطبقية  -
                 العقوبة.تشجيع أصحاب انلفوذ لَع اتلخلص من  -
  انلاس.قلوب ضياع هيبة اْلحَكم الَّشعية يف  -
  ومصالح انلاس والظلم والفساد وضياع حقوقشيوع اجلريمة  -
  واملحكوم.زوال اثلقة بني اْلاكم  -
 اهلل تعاَل.  وُيل غضبزوال مقومات املجتمع  -
  :واإلرشادات الفوائد-( 6

  املجتمع.حتريم الشفاعة يف اْلدود ملا يف ذلك من آثار سلبية لَع  
 ب هلالك اْلمم عدم تطبيق العقوبات سب 
  السابقة املخالفة لَّشع اهلل تعاَل املتعدية ْلدوده اْلمماَلعوة إَل أخذ العَبة من 
 عقوبتها وبيان الَّسقة حتريم. 
 اَلجتماعية والفوارق بالطبقات تعرتف َل العدالة. 
 (.اَلد قطع) فيه اْلد ووجوب الَّسقة حرمة 
 اجلميع لَع القانون تطبيق يف الْصامة وجوب. 
 املجتمعات هالك عنوان حدود يف واملحاباة عةالشفا. 
 السابقة اْلمم من العَبة أخذ وجوب. 

 
 أمرهايرفع  أنَل ُيوز رشَع اتلوسط للعفو عن اْلدود َل من قبل القايض أو السلطة السياسية أو املجِن عليه بعد : مالحظة

 القايض.ع إَل عنها من قبل املجِن عليه قبل أن ترف ويمكن العفوإَل السلطة املعنية 
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صفيت بنت عبد املطلب ملسو هيلع هللا ىلص هو الزبْي بن العوام بن خويدل ريض اهلل عنه ابن عمة انليب  اتلعريف بالصحايب راوي اْلديث:
روى  أهل الشورى ومن الستةالعَّشة املبَّشين باجلنة وَكن من املهاجرين إَل اْلبشة  وهو منسنة( 16وعمره )أسلم 

 (. هجرية 36) وتوِف سنةأحاديث قليلة 
 :واتلحليل اإليضاح

 هو ُك جهد بَّشي رشيع بدنيا َكن أم فكريا يبذَل اإلنسان َلعود بانلفع عليه أو لَع غْيه. اإلسالم:العمل يف  مفهوم-( 1
واْلهل قال ة لَع انلفس ضمان انلفق واملستطيع ْلجلالعمل يف اإلسالم عبادة وواجب رشيع لَع القادر  العمل: حكم-( 2

َ َكثيْيًا لََعلَّكُ  تعاَل﴿ ُكُروا اَّللَّ ي َواذأ لي اَّللَّ
َتُغوا مينأ فَضأ رأضي َوابأ

َ وا يفي اْلأ ُ اَلةُ فَانأتََّشي َيتي الصَّ ليُحوَن َفإيَذا قُضي  10اجلمعة: ﴾مأ ُتفأ

واملجتمع وهذه حة َل َضر فيها لَع الفرد يَّشع العمل يف ُك املجاَلت املَّشوعة وَّك ما فيه منفعة مبا العمل: جماَلت-( 3
 يه:  املجاَلت

      واتلجارة ...،العمل اَلدوي والعضيل َكلزراعة والصناعة  -
 الخ.واهلندسة والطب ... واملعنوي َكتلعليمالعمل الفكري  -
  العمل: آثار-( 4
 اْلرام. عن  اإلنسان بالكسب اْلالل وبه يستغِن واليَّس املاديالعمل هو سبب الرفاهية  -
)رواه اْلخاري ﴾ السفَّلالعليا خْي من اَلد  ﴿ اَلدملسو هيلع هللا ىلص:. قال ومهانتهاعن ذل املسألة  وعزة نفسهبالعمل ُيفظ اإلنسان كرامته  -

 ومسلم(. 

 واَلنتفاع بها. خْيات اهلل يف اْلرض  واملكتسبة َلستغالل واملواهب واملؤهالت الفطريةاستثمار الطاقات  -
 .واْلطالةأسبابها الفراغ  واليت من... واملخدراتكتناول اْلمر  واَلفات اَلجتماعيةائم القضاء لَع اجلر -
 والشعوب. ونهضة اْلممالعمل يساهم يف تنشيط اَلقتصاد  -
  والراحة انلفسية.اَلطمئنان  وإحالل حملهاانلفوس  والكآبة من وإبعاد القلقيساهم العمل يف ملئ الفراغ  -
  اإلنتاج.عدم العمل مع القدرة لَع  وأعطياتهم واْلطالة يهالتسول هو سؤال انلاس من أمواهلم  واْلطالة:التسول  -(5
 التسول هو أحد نتائج اْلطالة وقد حاربه اإلسالم لألسباب اتلاَلة:  التسول: حكم-
 ا. كريماإلنسان أن يكون عزيزا  واملسكنة واملهانة واْلصل يفالتسول ينَّش يف املجتمع ثقافة اَلل  -
 انلاس. يزرع ثقافة اَلتكال لَع الغْي ويضعف قيمة العمل عند  -
 واإلْلاح عليهم. واْلداع واستعطاف املارةَكلكذب  واَلفات اَلجتماعيةينَّش يف املجتمع الرذائل  -
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 غْيه.هو تعبْي عن ضعف الشخصية اليت ترفض أن يعيش اإلنسان َعلة لَع  -
  (.)متفق عليه﴾ ْلموجهه مزعة  وليس يفألة بأحدكم حىت يلَق اهلل عز وجل َل تزال املس ﴿ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اهلل  -
اْلصل يف التسول اتلحريم كأن يسأل انلاس تكرثا للمال لغْي حاجة أو يسأل انلاس مع القدرة لَع العمل  التسول:حدود    -

 عند اْلاجة  ويكون حالَلُيوز  قد ولكنه(. داود والرتمذي أبو)رواه ﴾مرة سوي  وَل َليحتل الصدقة لغِن  ﴿ َلملسو هيلع هللا ىلص:قال 
  وابن ماجه(.)رواه أْحد ﴾ موجعفقر مدقع أو َلي غرم مفظع أو َلي دم  ثلالثة: َلياملسألة َل تصلح إَل  إن ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 يقعد عن العمل ْلن يف ذلك:  وذم منأبغض اإلسالم اْلطالة  حكم اْلطالة:  -
 اْلياة. تأدية دورها يف عن  واملواهب والطاقات البَّشيةتعطيال للقوى  -
 كفرا. اْلطالة يه سبيل إَل الفقر اَلي يكاد أن يكون  -
 املجتمع. تنَّش ثقافة اْلمول عند انلاس ويه طريق إَل جعل صاحبها َعلة لَع  -
 بانلفس. والكذب وفقدان اثلقة وانلفسية َكلَّسقةتفتح الطريق لآلفات اَلجتماعية  -

 الوقت. بقيمة  وفقدان اإلحساسية تؤدي إَل ركود اْلياة اَلقتصاد
  والرتمذي(.)رواه أبو داود ﴾ سويَل حتل الصدقة لغِن وَل َلي مرة  ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال

 ﴾إن اهلل خلق اْليدي تلعمل فإن لم جتد يف الطاعة عمال وجدت يف املعصية أعماَل  ﴿أنه قال:  وروي عن عمر بن اْلطاب 
 : واإلرشادات الفوائد- (6
 حالَل. ما دام  واَلستحياء منه احتقار العمل َل ينبيغ (1
  وعبادةينبيغ إجهاد انلفس يف حتصيل الرزق اْلالل ْلن ذلك واجب  (2
 البَّشية.  وكرامة للنفسالعمل عز  (3
 العمل.اإلسالمية تنىه عن التسول واْلطالة مع القدرة لَع  الَّشيعة (4
 ُيوز التسول عند اْلاجة إَل ذلك (5
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غزوة  يفملسو هيلع هللا ىلص وانليب قدم املدينة يف السنة السابعة للهجرة  اَلوِس،هو عبد الرْحان بن صخر راوي اْلديث:  اتلعريف بالصحايب

مالزمة تامة مكنته من أن يكون أكرث الصحابة رواية للحديث  ملسو هيلع هللا ىلصَلزم انليب  معه، وشهد غزوتهايديه  وأسلم لَعخيَب 
  ودفن باْلقيعهجرية( باملدينة املنورة  57توِف َعم ) حديثا( 5374حيث روى )

 مقدمة: 
شاُك اليت تصيب املجتمعات اَلتكاَلة لَع الغْي والعجز والكسل وعدم املساهمة يف إُياد اْللول ملمن اَلفات اْلطْية 

يهم َشء سواء توجيه انلقد َعتق اَلولة ومسؤوَلتها ومؤسساتها، وَل يبَق عله الشؤون لَع \املجتمع، فتجد انلاس يلقون به
 .بعضهم لَع بعضلك تواللوم واملطاْلة تلو اْلخرى، أو يليق بعض انلاس باملهام واملسؤوَلات لَع اَلخرين، ويَ 

  يف سبيل اهلل وعدم اَلتكال لَع الغْي يف القيام بشؤونه. باإلنفاقلك جاء اإلسالم خياطب َعمة انلاس ويأمرهم َل
 :واتلحليلاإليضاح 

 اْلبس.لغة: الوقف:  فهومم-( 1
 )املنفعة(  وتسبيل اثلمرةحبس اْلصل  اصطالحا:                     

لَنأ قال تعاَل:﴿  أصحابها،أجرها حىت بعد وفاة  واليت يستمر واملرغب فيهاالوقف من اْلعمال املستحبة الوقف:  حكم-( 2
ا حُتيبُّوَن وَ  َّ َحىتَّ ُتنأفيُقوا ميمَّ َبي

يهي َعلييٌم َتَنالُوا الأ َ ب إينَّ اَّللَّ
ٍء فَ فالصدقة اجلارية من حنو بناء مسجد  عمران.آل ﴾ (92)َما ُتنأفيُقوا مينأ ََشأ

من حنو نظرية  والعلم انلافعتقوم الساعة  أنصاحبه متصال إَل  وثوابه إَلأو حفر برئ أو شق طريق ... ينتفع به املسلمون 
وأجره فدَعؤه قريب  والوَل الصالحيم ... لكه يبَق خادما لصاحبه إَل يوم القيامة كتاب يعلم انلاس أو اكتشاف عل أوعلمية 

 قَبه. وهو يفأباه  يصل
 فوائد الوقف: –( 3

منه، وشكر نعمة  باإلنفاقأفضل صور الشكر لَع انلعمة ما يكون بالفعل، فشكر نعمة املال يكون : شكر اهلل لَع نعمه
 يكون باتلعليم واْليانالعلم 
ل والسخاء، واملساهمة يف إَعنة ذاْلوذلك بتخليصها من اللهفة لَع املال والشح به، وتعويدها  انلفس لَع اْلذل والصدقة: تربية

 الفقراء واملحتاجني واملساكني
لك جاء اإلسالم خياطب َعمة انلاس ويأمرهم باإلنفاق يف سبيل اهلل وعدم اَلتكال لَع : َلتعويد املجتمع لَع القيام بشؤونه

  الغْي يف القيام بشؤونه.
  

 الوقف مرشوعية- 07
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 اَلقتصادي للوقف:  املردود-( 4
 والعلمية واَلجتمايعاْلوقاف تساهم يف اتلنمية اَلقتصادية  -
 اتلنموية...(والصحية  ،اإلاغثية منها املجتمعية )َكجلمعيات اْلْيية،تعظيم وتكثْي املؤسسات  -
 واإلنتاج اْلضاري زاد يف اإلبداع ة()اتلعليم اإلسَكن، الصح مستقل عن سلطة اَلولة بقاؤه -
 يطيل من عمر اَلولة حىت عند الفساد السياِس -
  هو نوع من اتلَكفل اَلجتمايع -
 هو مْياث اَلولة -
 .واْلدماتالوقف خيفف من أعباء اَلولة يف اإلنفاق لَع املصالح العامة  -
  وحنوها....ستشفيات وشق الطرقاتواملاملدارس  والعامة كبناءيساهم يف تمويل املشاريع اْلْيية  -
 الوقف يثبت دَعئم اَلقتصاد.  -
 .وتشجيع اَلستثمارالوقف يساهم يف تنمية املال  -
 نفع املال املوقوف يمتد إَل اْلجيال املتتابعة  -
 الوقف:  آثار-( 5

 املمات بعد عليه اْلجر ويستمر واَلخرة اَلنيا يف صاحبه ينفع. 
 واتلَكفل اتلعاون روح نتشاروا بالوقف انلاس انتفاع. 
 (اْلطالة...التسول...الفقر) السلبية اَلجتماعية الظواهر لَع القضاء... 
 العاجز ويعني الضعيف ويقوي الفقْي مَكنة من يرفع  
 اْلْي وفعل اْلذل خلق لَع انلاس تعويد 
 واستقرار واملحبة املودة ينَّش 

 : واإلرشادات الفوائد-( 6
 يت بعد موته الصدقة اجلارية والعلم انلافع والوَل الصالح.إن مما ينتفع به امل -
 العلم انلافع يعود لَع صاحبه باْلْي  -
 دَعء الوَل الصالح مما ينتفع به امليت وهو يف قَبه.  -
 الوقف مَّشوع ومستحب يف اإلسالم وهو الصدقة اجلارية.  -
 اهتمام اإلسالم بالعلم وعنايته به. -
 بية اْلوَلد ْلن ذلك سيعود باْلْي لَع الواقفاَلعوة إَل حسن تر -
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 اتلعريف بالصحايب راوي اْلديث: 
، هو أول مولود اْلنصار بعد اهلجرة بأربعة أشهر، توىل إمارة وأمه صحابيانهو انلعمان بن بشْي اْلزريج اْلنصاري، أبوه 

 هجرية(. 64حديثا(، توِف َعم )114)الكوفة من قبل معاوية ثم ْحص، روى 
 واتلحليل:اإليضاح 

أجل اَلبتعاد عن  وذلك من والرَعية والعطايايشْي اْلديث إَل َضورة العدل بني اْلوَلد يف املحبة  بني اْلبناء: العدل-( 1
كما حتبون أن يعدلوا  أعدلوا بني أوَلدكم يف العطايا ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصيَب اَلباء مجيع أوَلدهم. قال رسول اهلل  والظلم وحىتاجلور 

  ﴾بينكم يف الَب 
وإذا ينص اْلديث لَع َضورة رْحة اَلباء باْلبناء من خالل العدل بينهم فال يفضل بعضهم لَع بعض  والرفق: الرْحة-( 2

ملا يرتتب عن هذه املفاضلة من مفاسد فيه  ورفقا بهم وذلك رْحةفليمسك عن اجلميع  وإذا أمسكفليهدي للجميع  أهدى
 إثرها يصبح اإلخوة أعداء ويه سبب يف عقوق اْلبناء َلبائهم  واتلدابر وىلغاتلحاسد  واْلغضاء ومنبتالعداوة  منشأ
العدل بني اْلوَلد من أصول الرتبية الصحيحة وهو من أبواب اإلحسان يف الرتبية و اَلي يبعث لَع حسن الرتبية:  -(3

 اَلباء و اْلبناء وِف املقابل فعدم ذلك يورث الشعور بالظلم و اإلحساس ديمومة عالقة املودة و الرْحة واْلب املتبادل بني
بعدم اهتمام الواَلين واَلي اغْلا ما يعود بالسلب لَع سلوك اْلبناء فيقعون يف خماطر كثْية منها العقوق و قطع اْلرحام و 

لوقوع يف اجلرائم املختلفة، و عموما فحسن تنشأ َليهم أزمات نفسية و مشاُك اجتماعية و يؤدي باْلبناء إَل اَلحنراف و ا
 الرتبية من أسباب جناح الصالت بني اَلباء و اْلبناء .

 يمكن تلخيص خماطر اتلفريق بني اْلبناء فيما ييل:   -
 بهم.اهتمام الواَلين  واإلحساس بعدماْلبناء  واَلحتقار َلىتوَل الشعور بالظلم  -
 اْلبناء. واتلدابر بني واْلغضاء واتلحاسدانتشار العداوة  -
 َلبائهم.عقوق اْلبناء  -
 قطع اْلرحام بني أفراد اْلرسة الواحدة.  -
           الواحدة.داخل اْلرسة  ومشاُك اجتماعيةنشوء أزمات نفسية  -
 بالظلم.وقوع اْلبناء يف اجلرائم املختلفة بسبب الشعور اَلائم  -
 

 يف صلة اَلباء باْلبناء توجيهات الرسول   – 08
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 واإلرشادات:  الفوائد-( 4
 واتلوددلألبناء مع العدل فيها قصد اتلحبب  اهلدايا مَّشوعة 
 َضورة استبيان حكم الَّشع قبل اإلقدام لَع اتلْصف 
  دل اْلديث لَع مَّشوعية اإلشهاد يف اهلبات 
  َل جتوز املفاضلة بني اْلبناء يف العطايا واهلدايا 
 ُيب الرجوع يف اهلدايا اليت فيها ظل 
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 العقيدةاملحور: 
 

 لفامل
 واتلعبدية اإليمانيةالقيم 

 الوحدات
 واجلريمةاإليمان والعبادات يف اجتناب اَلحنراف  أثر 
  السابقة.اإلسالم والرساَلت السماوية 
   واملصالح املرسلة( )اإلمجاع، القياسمن مصادر التَّشيع اإلساليم ، 
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       :اإلسالم يف يمةواجلر اَلحنراف معَن- 1
   :مفهوم اَلحنراف -

 .واملجانبة والعدول امليل هو :لغة- أ
 للطبيعة واَلستسالم اْلضوع أو دينيا، عنه املنيه اْلطأ الطريق وإتباع السليمة الفطرة جمانبة فهو :اصطالحا- ب

 .قيود دون اإلنسانية
  :مفهوم اجلريمة -

 املخالف القبيح الكسب لَع لدلَللة العرب عند اجلريمة خصصت ولكن ،وقطع كسب بمعَن جرم الفعل من :لغة-أ
 والعدل للحق

 تعزير أو حد أو بقصاص عنها اهلل زجر رشعية حمظورات :اصطالحا-ب
 :قسمني إَل تنقسم :العقوبة مقدار حيث من اجلريمة أقسام-2

 تفسد مَكن إَل مَكن من أو زمان إَل انزم من تتغْي َل انلبوية والسنة القرآن بنص ثابتة عقوباتها جرائم :أوَل
 والقصاص اْلدود وتشمل واَلقتصادي واْلمِن والسياِس واَلجتمايع اْلرسي نظامه يف وتؤثر املجتمع

 اتلعزير وتشمل املختصة للسلطة عقوباتها يف الفصل ترك جرائم :ثانيا

 القطع :لغة -أ :تعريفها 1-
 واْلرابة والَّسقة اْلمر ورشب والقذف الزنا جرائموتشمل: ] تعاَل هلل حقا جتب رشَع مقدرة عقوبات :اصطالحا – ب

 [واْليغ والردة
 :تَّشيعها من اْلكمة

  اَلخرة يف َل كفارة فهو اَلنيا يف اْلد عليه أقيم فمن لذلنوب كفارة اْلدود -
 اْلد عليه سيطبق فانه اجلرائم هذه يف وقع من أن لعلمهم وَّتويفهم انلاس زجر -
 ...وأعراضهم متهوممتلَك أرواحهم لَع انلاس تأمني -
 زجر انلاس وردعهم عن اقرتاف تلك اجلرائم -
 وصيانة املجتمع عن الفساد -
 اَلنوب.واتلطهر من  -

 تتبعته إذا اْلثر اقتصصت قوهلم ومنه اْلثر تتبع وهو القص من :لغة -أ :تعريفه 1-
 عليه باملجِن فعل ما مثل باجلاين ليفع أن هو :اصطالحا-ب

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uEe2IDOgsLyMeM&tbnid=sWIXlEvGAd_t7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.esgmarkets.com/forum/archive/index.php/t-158339.html&ei=iQZcU5WBEIW_OZDbgJgP&psig=AFQjCNGl5uVYobUAYSKnqXwj6KfxtmOC6w&ust=1398626087854086
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 العمد اجلرح أو العمد القتل يف يكون :جماَلته 2-
 ﴿ قال تعاَل  دَلله: 3-

ُ ياْلأ ُذَن ب
ُ نأفي َواْلأ

َ ياْلأ َف ب
نأ
َ ي َواْلأ يالأَعنيأ َ ب سي َوالأَعنيأ يانلَّفأ َس ب

نَّ انلَّفأ
َ
نِّ َوَكَتبأَنا َعلَيأهيمأ فييَها أ يالسِّ نَّ ب ُذني َوالسِّ

وََليَك ُهمُ وَ 
ُ
ُ فَأ نأَزَل اَّللَّ

َ
يَما أ اَرٌة ََلُ َوَمنأ لَمأ َُيأُكمأ ب يهي َفُهَو َكفَّ َق ب ُُروَح قيَصاٌص َفَمنأ تََصدَّ يُموَن  اجلأ ال  45املائدة: ﴾الظَّ

  انلفس.اَلي هو بدل : اَليات مجع دية، ويه يف اللغة مصدر ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وَله املال لغة-أ اتلعريف:
 يه املال املؤدى إَل جمِن عليه، أو وَله، أو وارثه بسبب جناية.  :اصطالحا-ب

وتسىم اَلية عقال أيضا، وذلك لوجهني: أحدهما أنها تعقل اَلماء أن تراق، واثلاين أن اَلية َكنت وجبت وأخذت من اإلبل 
 جتمع فتعقل، ثم تساق إَل ويل اَلم.

 :تعريفه 1-
 املنع هو :لغة-أ

 كفارة وَل فيه حد َل ذنب لَع تأديب :اصطالحا-ب
 حنوها... أو كنيف فعل أو بكالم توبيخ أو َضب أو جدل أو حببس اتلعزير ُيصل :مَّشوعيته 2-
 اْلقوال من ويرضاه تعاَل اهلل ُيبه ما للك جامع اسم اإلسالم يف العبادة :اجلريم مَكفحة يف وأثرها العبادة مفهوم 5- 

  واْلاطنة، الظاهرة واْلعمال
 ـ ثمرة العبادة يه استقامة السلوك وترك صغائر اَلنوب وكبائرها. فالعابد هلل هو أبعد انلاس عن اَلحنراف

 ـ تزيد اإلنسان حمبة ْلالقه وتزوده بطاقة فعالة لإلصالح.
 راف.ـ رشعت العبادة بهدف تزكية وتقويم سلوك اإلنسان، فيه َعصمة من اَلحن

 .( .ـ ُك خلق إساليم هو يف ذاته عبادة، واْلخالق َعصمة من اَلحنراف واجلريمة )اْلياء، العفة، اْلمانة.
 َعصمة قوة اإليمان وإنما جامدا حمدودا َعطفيا أو فكريا مفهوما اإليمان ليس :اجلريمة مَكفحة يف اإليمان أثر 6-
 ونطق بالقلب تصديق بأنه اإليمان العلماء عرف وَللك جلريمةا عن اَلبتعاد إَل صاحبها تدفع وطاقة اَلنايا عن

  باملعايص وينقص بالطاَعت يزيد باجلوارح وعمل باللسان
 فعالة طاقة لإليمان يعطي وهذا نهيا أو أمرا انلداء هذا يتبع (آمنوا اَلين أيها يابـ ) املسلم خياطب عندما والقرآن 

 مع تتناىف اليت اجلرائم باجتناب إَل ذلك يتحقق وَل غْيه أو نفسه إَل ءيِس ما ُك عن اَلبتعاد إَل صاحبها تدفع
 الَكمل اإليمان مقتضيات
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اة، وِف فمعناها أنها َل بد منها يف قيام مصالح اَلين واَلنيا حبيث إذا فقدت لم جتر مصالح اَلنيا لَع استقامة، بل لَع فساد وتهارج وفوت حي
 (والعقل املالو النسلو انلفسوحفظ اَلين )عيم والرجوع باْلَّسان املبني... وجمموع الَّضوريات مخس ويه: اْلخرى فوت انلجاة وانل

 عقوبة القصاص .1
 ﴿ 

ُ يالأَعبأدي َواْلأ ُرِّ َوالأَعبأُد ب ياْلأ ُرُّ ب ييَن آََمُنوا ُكتيَب َعلَيأُكُم الأقيَصاُص يفي الأَقتأََّل اْلأ يَُّها اَلَّ
َ
نأََث يَا أ

ُ ياْلأ ََث ب
َ ََلُ نأ  َفَمنأ ُعيفي

ٌَة َفمَ  يَك ََّتأفييٌف مينأ َربُِّكمأ َورَْحأ َساٍن َذل يإيحأ يََلأهي ب َداٌء إ
َ
ُروفي وَأ أَمعأ يال ٌء فَاتَِّباٌع ب يهي ََشأ خي

َ
يَك فَلَُه مينأ أ َد َذل َتَدى َبعأ ني اعأ

ٌم ) َلي
َ
َابي 178َعَذاٌب أ ْلأ

َ ويلي اْلأ
ُ
 (179)﴾اْلقرةلََعلَُّكمأ َتتَُّقوَن  ( َولَُكمأ يفي الأقيَصاصي َحَياٌة يَا أ

 عقوبة اْلرابة .2

وأ يَُصلَّ  ﴿
َ
نأ ُيَقتَّلُوا أ

َ
رأضي َفَساًدا أ

َ َن يفي اْلأ َعوأ َ َوَرُسوََلُ َويَسأ ييَن ُُيَاريُبوَن اَّللَّ ينََّما َجَزاُء اَلَّ مأ إ يهي يأدي
َ
َع أ وأ ُتَقطَّ

َ
ُبوا أ

وأ ُينأَفوأا مينَ 
َ
اَلٍف أ رأُجلُُهمأ مينأ خي

َ
يمٌ وَأ َرةي َعَذاٌب َعظي َخي نأَيا َولَُهمأ يفي اَلأ زأٌي يفي اَلُّ يَك لَُهمأ خي رأضي َذل

َ  (33﴾املائدة )  اْلأ
 : اجلور، والظلم، والعدول عن اْلق. اْليغ يف اللغة -

بني اْلرابة واْليغ بقوَل : اْليغ  اإلمام مالكوفرق لعدل بتأويل غْي مقطوع الفساد . : هو اْلروج عن طاعة إمام أهل ا وِف اَلصطالح الَّشيع
 واملحاربون خرجوا فسقا وخلوَع لَع غْي تأويل -ساد غْي قطِع الف -يكون باْلروج لَع تأويل 

 عقوبة الَّسقة .3
ُ َعزييٌز َحكييٌم )﴿  ي َواَّللَّ يَما َكَسَبا نََكاًَل ميَن اَّللَّ َيُهَما َجَزاًء ب يأدي

َ
َطُعوا أ اريقَُة فَاقأ اريُق َوالسَّ ( َفَمنأ تَاَب مينأ 38َوالسَّ

َ يَ  إينَّ اَّللَّ
لََح فَ صأ

َ
هي وَأ دي ُظلأمي يمٌ َبعأ َ َغُفوٌر رَحي  (39) ﴾املائدة ُتوُب َعلَيأهي إينَّ اَّللَّ

 عقوبة الزنا .4
ي ﴿  فٌَة يفي دييني اَّللَّ

أ
َما َرأ يهي ُكمأ ب ُخذأ

أ
ٍة َوََل تَأ َ ٍد مينأُهَما ميَئَة َجدلأ وا ُُكَّ َواحي ُ دلي ي الزَّانيَيُة َوالزَّايني فَاجأ ياَّللَّ ميُنوَن ب  إينأ ُكنأُتمأ تُؤأ

 َ َوأمي اَلأ مينينَي )َواَلأ أُمؤأ يَفٌة ميَن ال َهدأ َعَذاَبُهَما َطائ ري َولأيَشأ َكًة َوالزَّانيَيُة ََل َينأكيُحَها 2خي ي
وأ ُمَّشأ

َ
( الزَّايني ََل َينأكيُح إَلَّ َزانيَيًة أ

مينينيَ  أُمؤأ يَك لََعَ ال يٌك وَُحرَِّم َذل
وأ ُمَّشأ

َ
 (3) ﴾انلور إيَلَّ َزاٍن أ

 عقوبة القذف .5
ييَن يَ ﴿  َبلُوا لَُهمأ َواَلَّ ةً َوََل َتقأ َ وُهمأ َثَمانينَي َجدلأ ُ دلي َبَعةي ُشَهَداَء فَاجأ رأ

َ
يأ تُوا ب

أ
َصَناتي ُثمَّ لَمأ يَأ أُمحأ ُموَن ال بًَدا رأ

َ
َشَهاَدةً أ

ُقوَن ) وََليَك ُهُم الأَفاسي
ُ
َ َغُفو4وَأ إينَّ اَّللَّ

لَُحوا فَ صأ
َ
يَك وَأ دي َذل ييَن تَابُوا مينأ َبعأ يمٌ ( إيَلَّ اَلَّ  (5) ﴾انلور ٌر رَحي

 رشب املسكرات .6
يأَطاني ﴿  ٌس مينأ َعَملي الشَّ ََلُم ريجأ زأ

َ نأَصاُب َواْلأ
َ ُ َواْلأ أَميأَّسي ُر َوال َمأ ينََّما اْلأ ييَن آََمُنوا إ يَُّها اَلَّ

َ
َتنيُبوُه لََعلَُّكمأ يَا أ  فَاجأ

ليُحوَن ) نأ يُوقيَع بَيأنَ 90ُتفأ
َ
يأَطاُن أ ينََّما يُرييُد الشَّ ري ( إ

ُكمأ َعنأ ذيكأ ي َويَُصدَّ أَميأَّسي ري َوال َمأ َضاَء يفي اْلأ َغأ ُكُم الأَعَداَوةَ َواْلأ
ُتمأ ُمنأَتُهونَ  نأ

َ
اَلةي َفَهلأ أ ي َوَعني الصَّ  (91) ﴾املائدة اَّللَّ

 يات املحافظة لَع اللكيات اْلمساَل
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 (والغايةوحدة الرساَلت السماوية )يف املصدر  -1
سماوية من مصدر واحد تلقاها الرسل الكرام عليهم السالم فالرساَلت ال املصدر:وحدة  -

 اتلبليغ.فيها َل يتجاوز  وَكن دورهممن عند اهلل تعاَل 
هذه الرساَلت انلهائية يه واحدة تتمثل يف هداية انلاس إَل اهلل تعاَل  : فغايةالغايةوحدة  -

 وحده. وتعبدهم َل وتعريفهم به
 تلاِل:َكهذه الغاية  ويمكن تفصيل        

 .واَلات واْلسماء والصفاتتوحيد اهلل تعاَل يف اْللق  -
 عبادته وحده َل رشيك يعبد معه أو من دونه. -
 صيانة اللكيات اْلمس واْلفاظ عليها من أي إخالل بها. -
 اَلعوة إَل مَكرم اْلخالق.  -

خاتمة  واإلسالم رشيعةتتناسب مع ذلك  اإلهلية أن تكون تلك الرساَلت حمدودة بزمان ومَكن وتَّشيعاتها وَكنت اْلكمة
 .ومَكناحتوت لَع ما يناسب ُك زمان 

 الرساَلت السماوية: -2

 هو اَلستسالم لألمر بال اعرتاض، وقيل هو اإلذَعن واَلنقياد وترك اتلمّرد واإلباء والعناد لغة:تعريفه:  
 طاعة واَلبتعاد عن الَّشكهو اَلستسالم هلل باتلوحيد واَلنقياد َل بال رشَع:
 عقائده )إشارة إَل أرَكن اإليمان( 

 القرآن الكريم كتابه: -ج
قه املؤمنون ملسو هيلع هللا ىلص القرآن الكم اهلل، منه بدأ وإَله يَعود، تكلّم به اهلل لَع اْلقيقة وأنزَل لَع انليب حممد ، وصَدّ

 .لَع ذلك حقا، وأيقنوا أنه الكم اهلل

: ْلنهم نْصوا املسيح أو ْلن قريتهم وسّموا نصارى يه الرسالة اليت بعث بها عيَس   ا:تعريفه 
 .إَل اهلل أنصاريَ من  تسىم نارصة وإما لقول عيَس

  :عقائدها-ب 
م يزعمون أن وهو تصور يصعب لَع العقل استيعابه فه : أي أن اإلَل ثالثة: اهلل اْلب، اهلل اَلبن، اهلل روح القدس.عقيدة اتلثليث -

 القدس، وعيَس( متساوية فتارة هو اهلل وتارة هو اَلبن وتارة هو الروح أقانيماهلل يتجسد لَع ثالث هيئات)
لَع هيئة بَّش َلكون خملصا للبَّشية وفداء هلا وإذا جتسد يف روح القدس فإنه يعِن  وإنما جتسدعندهم هلإ 
 ديد ْلن اتلوراة يه بالنسبة إَلهم العهد القديمويسىم اإلجنيل عندهم بالعهد اجل اَلنوب،املطهر من 

 

   اإلسالم والرساَلت السماوية السابقة-10
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: يعتقدون أن العالم مبتعد عن اهلل بسبب خطيئة آدم، ولكن اهلل من كرثة عقيدة اْلطيئة والفداء -
حمبته وفيض نعمته رأى أن يقرب إَله هذا اَلبتعاد، فأرسل هلذه الغاية ابنه الوحيد َلُخلّص اإلنسانية 

  من هذه اْلطيئة.
: يعتقد املسيحيون أن املسيح بعد أن ارتفع إَل السماء جلس جبوار اْلب لَع اسبة املسيح للناسحم -

 كرِس استعدادا َلستقبال انلاس يوم اْلَّش وحماسبتهم.
               : اعرتاف املذنب أمام القسيس اَلي يملك وحده قبول اتلوبة وحمو السيئة.غفران اَلنوب -
 كتبها: -ج

 قدسية الكتاب املشتمل لَع: يؤمن انلصارى ب
 وجْيانهم، إرسائيل بِن تواريخ حتمل اليت اْلنبياء وأسفار- انلاموس –واَلي ُيتوي: اتلوراة  العهد القديم:

 . واإلرشادات الوصايا بعض إَل باإلضافة
سوبة والرسائل املن فقط، يوحنا( – لوقا – مرقس – )مىتيشمل اْلناجيل اْلربعة:  واَلي :اجلديدالعهد 

 للرسل، لَع أن ما يف العهد اجلديد يليغ ما يف العهد القديم
 انقسمت انلْصانية إَل ثالث فرق رئيسية يه:  :فرقها-د 
  الَكثوَلك-1

وهم أتباع الكنيسة الَكثوَلكية العامة، ويه أعرق وأكَب الطوائف انلْصانية ومركزها يف روما 
هم أن اهلل اَلبن مساو يف خصائص اْللوهية هلل اْلب، ومجهورها يف أوروبا عموماً وهم يعتقدون بزعم

 وروح القدس منبثق عنهما. 
  اْلرثوذكسية-2

ومركزها اْلصيل قديماً القسطنطينية  الَّشقية،وهم أتباع الكنيسية اْلرثوذكسية ويه كنيسة الروم 
 اَلبن،ضل من اهلل ويعتقد أتباعها أن اهلل اْلب أف أوروبا،وأكرث أتباعها من شمال وغرب آسيا ورشق 

 يزعمون.تعاَل اهلل وتقدس عما  اْلب،وأن روح القدس انبثق عن اهلل 
  الَبوتستانت-3

يف القرن السادس عَّش امليالدي وأتباعها يف  لوثر( )مارتنويتبعون الكنيسة الَبوتستانتية اليت أسسها 
كنيسة وَل تعتقد هلم حق الشماَلة ويه أخف الفرق انلْصانية تقديساً لرجال ال أوروبا وأمريكا

وتفسْيها للثالوث أخف يف وثنيته من الفرقتني اْلوَلني وَكنت يف نشأتها  أقواهلم،وَل تقدس  الغفران،
  والَّشك.أميل للتوحيد لكنها لم تصمد أمام الضغط انلْصاين فانغمست بالكفر 

 واملعروفني باْلسباط من بِن إرسائيل.  ،م ديانة العَبيني، املنحدرين من إبراهي يه تعريفها: -1
 اَلهود: وسبب التسمية

 ( قيل: " نسبة لقوهلم إنا هدنا إَلك1
 ، أو هم اَلين تهودوا .  ( وقيل: " أنهم مالوا عن دين موىس2
 ( وقيل بمعَن َعدوا إَل اهلل، وإما بمعَن أنهم أوَلد يهوذا.3

http://1.bp.blogspot.com/-M1G10NnSzJc/UGRqs4sdc1I/AAAAAAAAA2I/NRlSK95sD6o/s1600/%D8%B5%D9%84%D8%A814.jpg
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 ْلنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة اتلوراة " " سموا بذلك العالء:( وقال أبو عمرو بن 4
 عقائدها: -2

 ذكر عقيدة اَلهود املحرفة يف اإلَل  .1
o  )هلم هلإ خاص بهم سموه )يهوه 
o  قالوا عزير بن اهلل 
o عبدوا العجل واْلمل والكبش وقدسوا اْلفىع 
o أصل عقيدتهم اتلوحيد ومالوا عنها إَل الوثنية واتلعدد واتلجسيم 

 من أهم معتقداتهم: 
o اء اهلل وأحباؤهنيعتَبون أنفسهم أب 
o عقيدتهم َل تتلكم عن اَلوم اَلخر وَل اْلعث وَل اْلساب 
o تأثرهم باَليانة الزرادشتية جعلهم يؤمنون باَلوم اَلخر 
o ديانتهم خاصة بهم فال يعرتفون بمن وَل من غْي أم يهودية 
o يعتقدون بتابوت العهد اَلي ُيوي ألواح رشيعتهم 

 كتبها: -3
 اَلهود ما ييل:أهم كتب 

 قسمني:والعهد القديم ينقسم إَل   هو اَلي وصل إَل اَلهود بواسطة اْلنبياء اَلين َكنوا قبل عيَس  العهد القديم:
 [سفر الالويني /سفر اتلثنية /سفر العدد /سفر اْلروج/اتلكوين ويه: ]سفرمخسة أسفار تنسب لألنبياء  اتلوراة:( 1
  جزأين:يتكون من  اتلوراة. وهوومنـزتله َلى اَلهود أهم من  اْلاخامات، للتوراة، كتبهااحات وهو تفسْيات وإيض اتللمود:( 2

 :املكررة.بمعَن املعرفة أو الَّشيعة  )املشنا(ويسىم  منت 
 :ومعناه اإلكمال  )مجارا(ويسىم  رشح 

  اَلة:اتليمكن إبراز هذه العالقة يف انلقاط : عالقة اإلسالم بالرساَلت السماوية السابقة -3
  رسالة اهلل اليت أرسل بها اْلنبياء السابقني  َلكملاإلسالم جاء 
 عليها  مهيمنةمن الَّشائع و ملا قبلها ناسخة رشيعة اإلسالم 
  ما وقع فيها من حتريف. وهذا اتلحريف يقره غْي املسلمني أيضا.تصحيح 
  اتلأكيد 
 اتلصديق 
ة السابقة لَع اإلسالم، بعد أن طال عليها اْلمد، ناهلا من اتلغيْي فالَّشائع السماوي: حتريف الرساَلت السماوية السابقة -4

واتلحريف والكتمان واتلبديل ما َكن كفيالً بتحويلها عن أصلها، من ديانة توحيد إَل ديانات وثنية يف معظم ما بيق منها، 
 :بل قل يف لكها. وقد مس هذا اتلحريف ما ييل

كية وثنية َل عالقة هلا باتلوحيد. وهذا واضح من خالل ما ذكرناه يف أهم : فقد أصبحت ديانات رشلَع مستوى العقيدة
 معتقداتهم.
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وأحلوه اهلل عز وجل تلتماىش مع أهوائهم فنجد اَلهود حرموا الربا مع بعضهم  وبدلوا أحَكمفقد غْيوا  لَع مستوى الَّشيعة:
  ابتدعوا الرهبانية... وبالنسبة للنصارىقراء... الف وإنما لَعغْيهم كما أنهم َل يطبقون العقوبات لَع اْلغنياء  مع

َسُبوهُ ميَن الأكيَتابي َوَما ُهَو ميَن الأكيَتابي وَ قال تعاَل:﴿  َحأ يالأكيَتابي تلي نََتُهمأ ب لأسي
َ
ينَّ مينأُهمأ لََفرييًقا يَلأُووَن أ ي َوَما َوإ نأدي اَّللَّ يَُقولُوَن ُهَو مينأ عي

ي َويَقُ  نأدي اَّللَّ لَُمونَ ُهَو مينأ عي َب َوُهمأ َيعأ ي الأَكذي  78آل عمران: ﴾ ولُوَن لََعَ اَّللَّ
 

 اَلهود: فرق أهم

وَكنوا من أشد خصوم  ،والعالم اَلخر ةبيوم اْلعث وباملالئك يَتوجون، يؤمنونمتشددون َل اْلحبار وهم الفريسيون:  .1
 ح.ياملس

 باتللمودب واملالئكة واجلنة وانلار وَل يعرتفون فهم ينكرون اْلعث واْلسا ،اْلضدادويه تسمية من باب  الصديقيون: .2

 يعلمون تعليم اَلهودية للناس، إَل أنهم يكفرون باملشنا واتللمود..... متعبدون،كونهم  وهم معلمون أكرث من القراؤون: .3

 فكرهم مشابه للفريسني ويزيدون عليهم بعدم التسامح والعدوانية ... املتعصبون: .4

 لَّشيعة ووعظ انلاس مما أتاح هلم مجع ثروة هائلة لَع حساب مدارسه ومريدهمووظيفتهم كتابة ا الكتبة: .5
 احنراف اَليانات السماوية السابقة:

 زيادة لَع معتقداتهم املحرفة احنرافهم َكن يف مجلة من اْلمور منها:

 القديس جْيوم الروِس. لحتريف الك من اتلوراة واإلجنيل بشهادة رجال دين منهم. مث -

 .خعيَس وعزير أبناء اهلل .... ال –صفات اهلل  -اتلعدد  -جانب العقيدة: احنراف يف  -

 يف العبادة. كاحنراف يف جانب العبادة: اإلرشا -

 اْلرام وحتريم اْلالل. لاحنراف يف جانب املعاملة: حتلي -

 الرتايض يف فعل املوبقات. طاحنراف يف جانب اْلخالق: اشرتا -
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 تعريف اإلمجاع:
  اَلتفاق، العزم لغة: يطلق لَع معنيني:  -
 لَع حكم رشيع يف واقعة من الوقائع. ملسو هيلع هللا ىلصاصطالحا: هو اتفاق مجيع املجتهدين يف عْص من العصور بعد وفاة انليب   -

 من اتلعريف نستطيع أن نصل إَل رشوطه بكل سهولة ويه أربعة. رشوط اإلمجاع: 
 يع جمتهدي العْص اَلي وقعت فيه اْلادثة لَع حكم واحد.أ( اتفاق مج

 ب( توفر عدد املجتهدين يف عْص وقوع اْلادثة.
 ج( اَلتفاق مع مجيع املجتهدين َلبد أن يكون بإبداء ُك رأي يف الواقعة قوَل وفعال.

  لَع حكم عقيل أو لغوي أو حِس. اَلتفاق لَع حكم واحد َلبد وأن يكون هذا اْلكم حكما رشعيا فال يكون اجتماَع رشعياد( 
 لإلمجاع نوَعن هما:  أنواع اإلمجاع:

 وهو اتفاق مجيع املجتهدين لَع حكم واحد يف املسألة املطروحة بإبداء ُك فرد منهم رأيه بالقول أو بالفعل.  أ( إمجاع رصيح:
يق املجتهدين فرتة من الزمن تكيف وهو إبداء بعض املجتهدين رأيه يف املسألة املطروحة، ويسكت با ب( إمجاع سكوِت:

 للبحث بال إنكار وَل اعرتاف سكوتا جمردا من العالمة اليت تدل لَع املوافقة أو املخالفة. 
 حجّية اإلمجاع:

قهاء واستدلوا اإلمجاع حجة عند أهل العلم، وهو مصدر من مصادر التَّشيع اإلساليم وقد قال ذلك أسالفنا من العلماء والف
ُموا :﴿ييللَع ذلك بما  َتصي َ  َواعأ لََّف َبنيأ

َ
َداًء َفأ عأ

َ
ي َعلَيأُكمأ إيذأ ُكنأُتمأ أ َمَة اَّللَّ يعأ ي مَجييًعا َوََل َتَفرَّقُوا َواذأُكُروا ن لي اَّللَّ

َبأ ُتمأ حبي َبحأ صأ
َ
يُكمأ فَأ قُلُوب

َقَذُكمأ  نأ
َ
َرٍة ميَن انلَّاري َفأ وَانًا َوُكنأُتمأ لََعَ َشَفا ُحفأ َمتيهي إيخأ ينيعأ َتُدوَن  ب يهي لََعلَُّكمأ َتهأ ُ لَُكمأ آَيَات ُ اَّللَّ يَك يُبنَيِّ  103 آل عمران:﴾مينأَها َكَذل

 رواه الرتمذي. ضاللة(جتمع أميت لَع  )َل: ملسو هيلع هللا ىلصـ وقال الرسول 
 أمثلة اإلمجاع:

 ـ إمجاع الصحابة لَع توريث اجلدة السدس، فيه تزنل مزنلة اْلم بَّشط انعدام اْلم 
َمتأ باجلدة﴿ لَع حتريم الزواج ـ إمجاع الصحابة  َهاتُُكمأ  ُحرِّ مَّ

ُ
 واجلدة أم كَبى.. 23النساء: ﴾َعلَيأُكمأ أ

 ـ إمجاع الصحابة لَع مجع القرآن يف مصحف واحد.
 ـ اإلمجاع لَع تضمني الصناع مع أنهم مؤتمنون لَع أموال انلاس وأمتعتهم.

  

 ع اإلساليم من مصادر التَّشي-11
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  يقال قاس اليشء أي سواه وقّدره.لغة: مصدر قاس،  تعريف القياس:
 اصطالحا: هو إظهار حكم املقيس عليه يف املقيس َلشرتاكهما يف علة واحدة.             

 أرَكن القياس:
 إذا أمعنا انلظر يف تعريف القياس تلوصلنا إَل أرَكنه بكل بساطة، ويه أربعة: 

 اْلكم فيه. ثبتويسىم باملقيس عليه، وهو اَلي  اْلصل: .1
 ويسىم باملقيس واَلي َل نص فيه أصال، ويراد اتلعريف لَع حكمه. رع:الف .2
 وهو اْلكم الَّشيع اَلي ثبت يف اْلصل ويراد تعديه إَل الفرع. حكم اْلصل: .3
 ويه الوصف اَلي رشع اْلكم ْلجله يف اْلصل. العلّة: .4

 رشوط القياس:
 للك ركن من أرَكن القياس رشوط ويه َكتلاِل:

 هلذا الركن إَل رشط واحد وهو أن يكون منصوصا عليه، حىت يمكن إجراء القياس عليه.: ليس رشوط اْلصلأ( 
 : هلذا الركن رشطان وهما:رشوط الفرعب( 

 ـ أن يكون الفرع غْي منصوص عليه. ـ أن تكون علة اْلصل موجودة يف الفرع.
 اْلصل: هلذا الركن رشوط ويه: رشوط حكمج( 

 ع َل بطريق عقيل أو حِس.ـ أن يكون حكم اْلصل قد ثبت بالَّش
 يكون ثابتا بالقياس فإنه َل يقاس عليه. أَلـ 

 ـ أن يكون معقوَل بأن يكون مبينا لَع علة يستطيع العقل إدراكها.
 يكون خمتصا بذلك اْلصل، فال يصح القياس يف اْلحَكم املختصة برسول اهلل  أَلـ 

 : يشرتط فيها ما ييل:      رشوط العلةد( 
 وصفا ظاهرا.ـ أن تكون 

 ـ أن تكون وصفا منضبطا.        
 ـ أن تكون وصفا مناسباً.

 تصطدم بنص رشيع. أَلـ 
  حجّية القياس:

القياس أصل من أصول الَّشيعة اإلسالمية، ومصدر من مصادرها. فقد اعتَبه الصحابة واعتمدوا عليه يف املسائل اليت لم يرد 
 لقياس حجةفيها نص من كتاب أو سنة، واَلَلل لَع أن ا

ُتمأ يفي ﴿  إينأ َتَنازَعأ
ري مينأُكمأ فَ مأ

َ ويلي اْلأ
ُ
يُعوا الرَُّسوَل وَأ طي

َ
َ وَأ يُعوا اَّللَّ طي

َ
ييَن آََمُنوا أ يَُّها اَلَّ

َ
ي َوالرَُّسولي إينأ ُكنأُتمأ  يَا أ وهُ إيََل اَّللَّ ٍء فَُردُّ ََشأ

ٌ وَ  يَك َخْيأ ري َذل َخي َوأمي اَلأ ي َواَلأ ياَّللَّ ميُنوَن ب ويياًل تُؤأ
أ
َسُن تَأ حأ

َ
 بمعَن فقيسوه لَع القرآن  59 النساء:﴾ أ

 فقالت﴾ذلك أرأيت لو َكن لَع أبيك ديأن فقضيته أكان ينفعه  :﴿قال جلارية خثعمية ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة. وجاء يف السنة أن انليب  -
 اْلخاري.  رواهملا سأتله عن حجها لَع أبيها وهو قد توِف.  ﴾هذافَديأن اهلل أحقُّ بالقضاء  ﴿:نعم، قال
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 القياس:  أمثلة
 لك جبامع العلة ويه اإلسَكر وزوال العقل\قياس املخدرات لَع اْلمر و 
 قياس حتريم َضب الواَلين أو سبهما، لَع حتريم قول أف لكما 
  ويه اَلينار اَلهيب واَلرهم الفيض وذلك  ملسو هيلع هللا ىلصقياس اْلوراق انلقدية لَع العملة انلقدية اليت وجدت يف عهد الرسول

 مع أن العلة واحدة ويه اثلمنيةجبا
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 تعريف املصلحة املرسلة: 
املصلحة يه املنفعة اليت قصدها املَّشع اْلكيم لعباده من حفظ اَلين وانلفس والعقل واملال 

 والعرض، ودفع ما يفوت هذه اْلصول أو خيل بها
 عدم اتلنصيص لَع اعتبارها وَل لَع إلغائها.وسميت مصلحة َلشتماهلا لَع املصلحة، وسميت مرسلة ل

 وعرفها العلماء بقوهلم: يه استنباط اْلكم الَّشيع يف مسألة ما بناء لَع مصلحة َل دَلل لَع اعتبارها وَل دَلل لَع إلغائها.
 حجّية املصلحة املرسلة:

رء عنهم املفاسد، وْلجل ذلك رأى املالكية إن املستقرأ للقرآن الكريم يالحظ أن مجيع أحَكمه جاءت جللب املصالح للعباد ود
 أن العمل باملصلحة املرسلة حجة رشعية فيما َل نص فيه وِف غْي العبادات معتمدين لَع اْلدلة اَلتية:

ـ أن اْلوادث تتجدد، ومصالح العباد تتغْي بتغْي أحواهلم وظروفهم، فال بد من مراَعة أحواهلم باستنباط أحَكم رشعية وفق 
 وإَل ضاقت الَّشيعة وقْصت لَع عْص واحد.املصالح 

 ـ إمجاع الصحابة لَع مراَعة املصلحة املرسلة يف كثْي من اْلمور، منها:
حماربة أيب بكر ريض اهلل عنه مانِع الزَكة، ومجعه ريض اهلل عنه للقرآن الكريم يف مصحف واحد وقال: إنه واهلل خْي   -

 ومصلحة لإلسالم.
 ريض اهلل عنهما. توَلة أبو بكر لعمر   -
 تدوين عمر ريض اهلل عنه اَلواوين وسك انلقود واَّتاذ السجون.  -
 إحداث عثمان ريض اهلل عنه اْلذان اْلول يف اجلمعة.  -

 رشوط العمل باملصلحة املرسلة:
 اشرتط العلماء للعمل باملصلحة املرسلة الَّشوط اَلتية:

 ـ أَل تعارض نصا رشعيا قطعيا.
 الح اليت قصدت الَّشيعة اإلسالمية حتقيقها.ـ أَل َّتالف املص

 ـ أن تكون مصلحة لَكفة انلاس، وليست مصلحة شخصية.
 ـ أن تكون املصلحة معقولة ومناسبة للحكم املستنبط.

 أمثلة عن املصالح املرسلة:
  نسخ املصحف الَّشيف يف عهد عثمان .إَل عّدة نسخ 
 ر بن اْلطابإبقاء اْلرايض الزراعية اليت فتحوها يف عهد عم بأيدي أهلها ووضع اْلراج عليها  

 .إلزامية توثيق عقد الزواج 
  .وضع قانون املرور 
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 واثلقافة الفكراملحور: 
 

 امللف

 اْلقوقية القيم
 الوحدات 

 حقوق اإلنسان يف جمال العالقات العامة واتلعامل اَلويل 
 حقوق العمال وواجباتهم يف اإلسالم 
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 تكريم اإلسالم للبَّش -أ
اإلنسان هو أساس اتلنمية  وكرمها، ْلنلقد احرتم اإلسالم اَلات اإلنسانية 

اتلكريم أن  ومن مظاهر هذا ،حضارةوبدون البَّش َل تقوم لَع وجه اْلرض 
يف  اهلل خلق اإلنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد َل املالئكة وسخر َل ما

َولََقدأ  ﴿َلقوم بعمارته مادياً ومعنوياً، يف اْلرض مجيعاً وجعله سيداً لَع هذا الكوكب اْلريض واستخلفه فيه وما تالسماوا
لأَناُهمأ لََعَ كَ  يَِّباتي َوفَضَّ َناُهمأ ميَن الطَّ ري َوَرَزقأ

َحأ َنا بَِني آََدَم وََْحَلأَناُهمأ يفي الأََبِّ َواْلأ مأ َنا تَ َكرَّ نأ َخلَقأ ياًل ثيٍْي ميمَّ ضي ثم كفل َل . 70اإلرساء: ﴾ فأ
 اْلقوق.وصيانتها ومن هذه  مجيع حقوقه وأوجب ْحايتها

 تعريف حقوق اإلنسان
 يعيشوا بكرامة كبَّش ويه أساس اْلرية والعدل والسالم  أناليت َل يمكن للناس من دونها  اْلساسيةيه املعايْي  -
اليت تؤمن  واإلقليمية واَلساتْي الوطنية واملعاهدات اَلوَلةعالنات عليها يف اإل واملبادئ املنصوصيه جمموعة القواعد  -

حبمايتها من اَلعتداء  وتلَتم اَلولةللتنازل عنها  وغْي قابلةباإلنسان  والشعوب ويه لصيقة وحريات اْلفرادحقوق 
 .واَلنتهاك

  حقوق اإلنسان يف جمال العالقات العامة: من-ج
  حق اْلياة: .1

َابي لََعلَُّكمأ َتتَُّقونَ َولَكُ  :﴿قال تعاَل ْلأ
َ ويلي اْلأ

ُ
 (179)اْلقرة﴾ مأ يفي الأقيَصاصي َحَياٌة يَا أ

إن حفظ كرامة اإلنسان وحقه يف اْلياة وحريته من املقاصد اإلسالمية واملواثيق اَلوَلة فحرمت  -
مينأ  ﴿ل جعل حفظها نعمة لإلنسانية.اَلعتداء عليها بالقتل، واعتَب اإلسالم جريمة قتل اإلنسان موجهة لإلنسانية لكها، ب

 
َ
رأضي فََكأ

َ وأ فََساٍد يفي اْلأ
َ
ٍس أ ي َنفأ يَغْيأ ًسا ب

نَُّه َمنأ َقَتَل َنفأ
َ
ائييَل أ َ يَك َكَتبأَنا لََعَ بَِني إيرسأ لي َذل

جأ
َ
َما أ نَّ

َ
َياَها َفَكأ حأ

َ
َما َقَتَل انلَّاَس مَجييًعا َوَمنأ أ نَّ

َيا انلَّاَس مَجييًعا َولََقدأ  حأ
َ
يفُونَ أ رأضي لَُمَّسأ

َ يَك يفي اْلأ َد َذل َيَِّناتي ُثمَّ إينَّ َكثيْيًا مينأُهمأ َبعأ ياْلأ ُهمأ رُُسلَُنا ب   32املائدة: ﴾  َجاَءتأ
وقد أوجبت الَّشيعة اإلسالمية يف القتل العمد القصاص من  اإلنسانية،فما أعظمهما وأبلغها من أحَكم يف ْحاية انلفس 

 ْلق بني انلاسالقاتل إلقامة العدل وا
للك فرد اْلق يف اْلياة واْلرية ما ييل ) 3ولقد نص اإلعالن العاليم ْلقوق اإلنسان الصادر عن اْلمم املتحدة يف الفقرة  -

 (وسالمة شخصه
  اْلق يف اْلرية .2

سواء َكنت قيودا  وإنتاجه اإلنسان يه اتلحرر من القيود اليت تكبل طاقات اْلرية -
لشخص أو مجاعة أو لذلات ،  العبودية مادية أو قيودا معنوية، فيه تشمل اتلخلص من

واتلخلص من الضغوط املفروضة لَع شخص ما تلنفيذ غرض ما، و اتلخلص من اإلجبار 
  والفرض

 حقوق اإلنسان يف جمال العالقات العامة واتلعامل اَلويل-12

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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أو غيابها  اْلرية بمستوياتها املختلفة واملتنوعة مطلب إنسايّن يف ُّك املجتمعات، حبيث يمّثل حضورها يف اْلياة املجتمعية -
 عنها وضعف وجودها فيها معيارا للفرق بني املجتمعات من حيث الَتامها بالعيش تبعا ملقتىض احرتام حقوق اإلنسان. 

لقد خلق اإلنسان حرا، َل اْلقوق الطبيعية «. إذا أردت شيئا واحدا من اْلياة فلتكن يه اْلرية» فهناك حكمة تقول -
، َلا فاْلرية يه الفطرة اليت فطر اهلل اإلنسان عليها وأي كبت هلذه الفطرة هو اْللل وعليه الواجبات اَلينية واَلنيوية

 .بعينه
 اْلق يف اْلمن .3

 وطمأنينة انلفس وزوال اْلوف ضد اْلوف ويعِن الشعور بالسكينة  :لغةواْلمن 
: هو السالمة واَلطمئنان للنفس وانتفاء اْلوف لَع حياة اإلنسان أو لَع ما اصطالحا

به حياة اإلنسان من مصالح وأهداف وأسباب ووسائل مما يشمل أمن الفرد وأمن  تقوم
 املجتمع 

يف ظل اْلمن واْلمان حتلو العبادة، ويصْي انلوم سباتاً، والطعام هنيئاً، والَّشاب مريئاً، اْلمن واْلمان، هما عماد ُك جهد 
 تنموي، وهدف مرتقب للك املجتمعات لَع اختالف مشاربها.

مينت َنَمت؛ بل هو م
َ
طلب الشعوب َكفة بال استثناء، ويشتد اْلمر خباصة يف املجتمعات املسلمة، اليت إذا آمنت أَمنت، وإذا أ

فانبثق عنها أمن وإيمان، إذ َل أمن بال إيمان، وَل نماء بال ضمانات واقعية ضد ما يعكر الصفو يف أجواء اْلياة اَلومية. وقد 
 .﴾ ناً يف رسبه، معاىًف يف بدنه، عنده قوت يومه؛ فكأنما حزيت َل اَلنيا حبذافْيهامن أصبح آم ﴿:قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص صح عنه

 اْلق يف اتلنقل    .4
( يف أرض اهلل الواسعة َلَّتاذ موطن أو اهلجرة )اللجوءلقد خول اإلسالم للمسلم حرية اتلنقل 

ته وصيانة موطنه وذلك ْحاية ْليا والقهر واَلستبداد يفحياة الظلم  وَّتلصا منآخر هربا 
وقد اعتَب اإلسالم الرضا باَلل  اَلسرتزاق،ْلريته كما أباح َل أيضا اهلجرة من أجل اتلعلم أو 

ييمي  ﴿.واَلحتقار واَلستضعاف يف الوطن اَلي نعيش فيه ظلما يَكُة َظال أَماَلئ ييَن تََوفَّاُهُم ال إينَّ اَلَّ
هيمأ َقالُوا فييَم ُكنأُتمأ َقالُوا ُكنَّا مُ  ُفسي نأ

َ
َواُهمأ َجَهنَّ أ

أ
وََليَك َمأ

ُ
ُروا فييَها فَأ َعًة َفُتَهاجي ي َواسي رأُض اَّللَّ

َ
لَمأ تَُكنأ أ

َ
رأضي َقالُوا أ

َ َعفينَي يفي اْلأ َتضأ ُم سأ
ْيًا  97النساء: ﴾ وََساَءتأ َمصي

 اْلق يف حرية املعتقد   .5
َراهَ  ﴿دينه.أحدا لَع اَلخول فيه أو اْلروج من  اإلسالم قائم اإلقناع املبِن لَع اإلرادة اْلرة، َللك فمن قواعده أَل يكره ََل إيكأ

َسَك  َتمأ ي َفَقدي اسأ ياَّللَّ مينأ ب اُغوتي َويُؤأ يالطَّ ُفرأ ب ُد ميَن الأيَغِّ َفَمنأ يَكأ َ الرُّشأ يني قَدأ تَبنَيَّ يفي اَلِّ
يٌع َعلييمٌ  ُ َسمي أُوثأََق ََل انأفيَصاَم لََها َواَّللَّ َوةي ال يالأُعرأ فإلسالم يضمن ملن  256: ْلقرةا﴾ ب

حرية  وطقوسهم بكليعيش يف كنفه من غْي املسلمني أن يمارسوا شعائرهم 
بَّشط مراَعة انلظام العام للمجتمع اإلساليم فيما لو خالفت تلك الشعائر 

 أساسيات اَلين اإلساليم أو أن ينَّشوا دينهم أو يروجوا َل بني املسلمني.
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 حرية الرأي والفكر  .6
أن يمارس دائًما حريته أو حقه يف اَلختيار، وإن اْلرية يف هذا  اإلنسانمن حق  -

اإلنسان أو فطرة فطر عليها ليس ْلحد َكئًنا من َكن أن يمنعه  اتلصور قدرة َلى
فحرية الرأي يف اإلسالم تستلزم رشوطاً ومبادئ َل .ممارستها إياها أو ُيرمه من

  : يمكن اتلغافل عنها منها
لرأي يف مواضيع إسالمية َل بد أن يكون صادراً عن مسلم َعقل أن إبداء ا - أ

  . يتمتع باْلهلية كما يتمتع بمقدرة ثقافية علمية ، فليس من حق أي انسان ان يتلكم يف موضوع ُيهل أبعاده
أيه يف موضوع َل خيّصه أن إبداء الرأي يف مواضيع إسالمية ُيب أن يصدر عن املعنيني باْلمر، فليس من حق اإلنسان ان يُدِل بر - ب

  . رواه الرتمذي ﴾يعنيه مين حسن إسالم املرء تركه ما َل﴿: يقول ملسو هيلع هللا ىلص وَل يربطه به صلة مبارشة ، فرسول اهلل
سات اَلينية للمسلمني، هلذا فحرية إبداء الرأي ُيب أن َّتضع  - ج أن إبداء الرأي ُيب أن َل يتطاول لَع اإلسالم واملقدَّ

 ﴾ َل َضر وَل َضار﴿: ملسو هيلع هللا ىلصة املستقاة من حديث رسول اهلل للقاعدة الفقهية اهلامّ 
    حق اتلعلم .5

إن هذا اْلق مصون لَكفة البَّش حيث حث اهلل ورسوَل عليه كثْياً حىت منح البَّش القدرة اإلهلية اْلفية اليت تدفع املسلم 
قدرة عظيمة َل جتاريها قوانني البَّش دفعاً إَل طلب العلم حباً به وبعلو مَكنة املتعلمني املعلمني عند اهلل تعاَل ويه 

   .وفلسفاتهم املختلفة
يَذا قي ﴿  ُ لَُكمأ َوإ َسحي اَّللَّ يسي َفافأَسُحوا َيفأ ُحوا يفي الأَمَجال ييَن آََمُنوا إيَذا قييَل لَُكمأ َتَفسَّ َها اَلَّ يُّ

َ
ييَن آََمُنوا يَا أ ُ اَلَّ َفعي اَّللَّ وا يَرأ أُُشُ وا َفان أُُشُ يَل ان

َملُوَن َخبيْيٌ مينأُكمأ  يَما َتعأ ُ ب وتُوا الأعيلأَم َدرََجاٍت َواَّللَّ
ُ
ييَن أ  11املجادلة: ﴾ َواَلَّ

إن العلماء هم . ..من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهلل َل طريقاً إَل اجلنة  ﴿:قالأنه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب اَلرداء عن رسول اهلل
 . ﴾ رهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافرإن اْلنبياء لم يورثوا ديناراً وَل د .اْلنبياءورثة 
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 نظرة اإلسالم إَل العمل  .1
إن نهضة أي جمتمع ونموه مرهونة بعمل أبنائه وسعيهم اَلؤوب تلحقيق اَلمال واتلطلعات 

ْلن اْلياة َل تعرتف باْلماين بقدر ما تعطي للعاملني والَكدحني، فمن جد وجد ومن زرع 
حصد. ولقد اهتم اإلسالم بدفع انلاس حنو الكسب  والعمل واعتَب ذلك رشفا للمرء عندما 

وْلن الكون قائم لَع العمل  ﴾أزىك اْلعمال كسب املرء بيده﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص ه من عمل يده فقال رسول اهلليكسب ماَل وطعام
واْلركة واْلسباب فحركة الكواكب وانلجوم والرياح واملياه، فإن لَع املرء أن ينسجم مع هذه اْلالة الكونية، فال يكون جامداً 

ع أن اهلل عز وجل هو الرزاق ذو القوة املتني إَل أنه أمر انلاس بالسِع يف موقعه وإنما عليه أن يتحرك باْلسباب الطبيعية، فم
أَساني إيَلَّ َما َسىَع  ﴿ واْلركة ن ي

يإلأ نأ لَيأَس ل
َ
وْلهمية فضل  ﴾عبدي منك اْلركة وفيك الَبكة﴿وِف اْلديث قدِس:  39انلجم: ﴾وَأ

ما أكل احد من ﴿فقد جاء يف حديث عن رسول اهلل: العمل والعاملني فقد اشتغل بذلك حىت اْلنبياء واْلوَلاء والعظماء 
 ونلخصها فيما ييل: ﴾طعام قط خْي من أن يأكل من عمل يده وان نيب اهلل داوود َكن يأكل من عمل يده

  اتلواُكاإلسالم يكره ْلن عنوان الشخصية املتَكملة العمل 
  باْلممأساس انلهوض هو 
  رشعيةعبادة العمل 
  املالوسيلة للحصول لَع 
  اَلجتماعية والشعور بالقيمةُيقق السعادة 

 اْلقوق اْلساسية للعمال  .2
من واجب اَلولة أن تهّيئ للك قادر العمَل اَلي يالئمه و يكتسب منه ما يكفيه ويكيف أرسته و وأن ييَّس َل من  

ته العائلية ْلن ذلك من كرامته، وقد نظم اإلسالم اتلعليم واتلدريب ما يؤهله هلذا العمل، حىت يؤدى بذلك للعامل حقه يف تأمني نفقا
هذا اْلق من خالل حماربته للمحسوبية والرشوة وجعل الكفاءة والصالحية يه أساس اتلميزي بني اْلفراد يف فرص العمل، فال حق لغْي 

 ...املختص يف الطب مثال يف أن يعمل طبيبا، وَل حق للجاهل يف أن يعمل معلما

وهو دفع اْلجر املناسب َل، ولَع قدر العمل حبيث يكفل َل وْلرسته عيشة َلئقة بكرامة اإلنسان، فال ُيوز لصاحب العمل  
طي َوََل َتبأَخُسو َويَا ﴿أن يبخسه حقه، ويغبنه يف تقدير أجره اَلي يستحقه نظْي عمله، يالأقيسأ َياَل َوالأميزيَاَن ب فُوا الأميكأ وأ

َ
ا انلَّاَس َقوأمي أ

يَن  دي سي رأضي ُمفأ
َ َثوأا يفي اْلأ َياَءُهمأ َوََل َتعأ شأ

َ
ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  . وعن أيب هريرة 85هود: ﴾أ

. وِف حالة رواه اْلخاري  ﴾رجل أعطى يب ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجْيا فاستوىف منه ولم يعطه أجره
 .ظلم فللعامل اْلق يف الشكوى وحق اتلقايض َلستيفاء حقهال

  

 حقوق العمال ووجباتهم يف اإلسالم – 13
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للعامل اْلق يف الراحة، فال ُيوز لصاحب العمل إرهاقه إرهاقا يَّّض بصحته أو ُيعله َعجزا عن 
تَ  ﴿العمل، َعَها لََها َما َكَسَبتأ َوَعلَيأَها َما اكأ ًسا إيَلَّ وُسأ

ُ َنفأ ويقول . 286ْلقرة: ا﴾َسَبتأ ََل يَُكلُِّف اَّللَّ
إن نلفسك  :﴿رواه النسايئ وابن ماجه، ويقول أيضا﴾ تكلفوهم ما َل يطيقون ﴿ وَلملسو هيلع هللا ىلص

  ﴾ عليك حقا وإن جلسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا

لقد ضمنت قوانني اتلَكفل اَلجتمايع يف اإلسالم املواطن عند عجزه أو مرضه نصيبا من 
ملسلمني يكفيه، كما ضمن اإلسالم للعامل حق رَعية أرسته بعد وفاته قال بيت مال ا

 .ويقصد بذلك بيت مال املسلمني﴾فأنا موَله فأليتِنمن ترك ماَل فلورثته ومن ترك ذرية ضعفاء  ﴿:ملسو هيلع هللا ىلص
 واجبات العمال .3

  .وذلك حىت َل خيالفها أو يقّْص يف أدائها 
 ...فال يهمل عمله وَل يقْص وَل يغش 

 ، وأخذ الرشوة،رواه مسلم﴾ من غّش فليس منا ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصفالغش خيانة ليست من صفات املؤمنني، يقول انليب  
َ وَالرَُّسوَل  ﴿وتضييع اْلوقات ُك ذلك خيانة، ييَن آََمنُوا ََل ََّتُونُوا اَّللَّ يَُّها اَلَّ

َ
لَُموَن يَا أ ُتمأ َتعأ نأ

َ
َمانَاتيُكمأ وَأ

َ
 27اْلنفال: ﴾ َوََّتُونُوا أ

 رواه اْليهيق﴾ إن اهلل ُيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصلقول انليب 
 .فيجب لَع العامل أن يطيع رؤساءه يف العمل يف غْي معصية، وأن يلَتم بقوانني العمل 

فرزقناه رزقا  عمل،من استعملناه لَع  ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصللنفع الشخيص أو نلفع الغْي: قال الرسول  
 أبو داود رواه﴾ غلولفما أخذه بعد ذلك فهو 

 طبيعة العالقة بني العامل وصاحب العمل .4
القيات العمل، فأخالقيات العمل إن العالقة بني العمال وأصحاب العمل قائمة لَع أساس العدل، فلك من الطرفني ملزم بأخ

كما توجب لَع أصحاب اْلعمال  .توجب لَع العامل اإلخالص واإلحسان وعدم استغالل الوقت واملواد يف غْي مصلحة العمل..
 :ومن أخالقيات وواجبات أصحاب العمل ما ييل  .مقابلة اإلحسان باإلحسان وُيرم عليهم اْلخس أو اَلستغالل

 .مدته وأجره، و
 رواه النسايئ وابن ماجة﴾ َل تكلفوهم ما َل يطيقون ﴿فوق طاقته، وِف اْلديث 

 .واحرتام كرامة العامل 
 .وأن يعطيه أجره لَع قدر عمله 

 ابن ماجه رواه﴾ عرقهف أعطوا اْلجْي أجره قبل أن ُي ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول  
َوانُُكمأ  ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصفجاء تْصيح رسول اهلل  ؛ لْيتفع بدرجة العامل اْلادم إَل درجة اْلخ! ﴾ َخَولُُكمأ إيخأ

 وتلصبح هذه الضوابَط العاَمّة اليت توفيّر اْلياة الكريمة ْلِن اإلنسان عموًما

 .1/115فتح اْلاري خدمكم. انظر: ابن حجر العسقالين: خولكم: 
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 الفكر واثلقافة فقهاملحور:         

 

 امللف
 واْلرسيةاَلجتماعية القيم          

     

 الوحدات       
 العالقات اَلجتماعية بني املسلمني وغْيهم. .1
 .من املشاُك اْلرسية: النسب وأحَكمه الَّشعية .2
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 انلاساختالف اَلين يف واقع  .1

للك العلوم واْلضارات ولوَل هذه اْلالفات واَلختالفات ملاتت العقول  ين بلاَلختالف يف انلظرة والرأي حياة ممتدة لدلّ 
وَل يغتسل  ين وصار قصة ترفض انلفس تذكرها ُك حني وأصبحت َكملاء اَلسن َل يَّشبه أحدوجتمد اَلّ  وانتهت القصص

اَلين حيا متجددا َل يصل انلاس يف متشابهات   وحده إذ أنه هو القادر لَع أن يبيقفيه أحد وَّك هذه اْلالفات من صنع اهلل
 مواكبة أي عْص. لَعالقرآن حيويته وجتدده وقدرته  فهم موحد أبدا وإَل فقد إَلآياته 

َراَه يفي اَلِّ  ﴿إن ُك ذي دين، بل ُك ذي مبدأ يؤمن بأنه لَع حق، وأن من عداه لَع باطل، أي كما ُد ميَن الأيَغِّ ََل إيكأ َ الرُّشأ يني َقدأ تَبنَيَّ
 ُ أُوثأََق ََل انأفيَصاَم لََها َواَّللَّ َوةي ال يالأُعرأ َسَك ب َتمأ ي َفَقدي اسأ ياَّللَّ مينأ ب اُغوتي َويُؤأ يالطَّ ُفرأ ب يٌع َعلييٌم  َفَمنأ يَكأ  256اْلقرة: ﴾َسمي

 أفراد املجتمع يه: املفاهيم اليت أرشد إَلها اإلسالم لضمان العالقة بني مجيعو 

 اعتقاد املسلم بكرامة اإلنسان أيا َكن دينه أو جنسه أو لونه 

  حرية اَلختيار فيما يفعل ويدعَل اإلنسان  أناعتقاد املسلم  
  كفرهم لَعاملسلم غْي ملكف بمحاسبة الَكفرين 
 اعتقاد املسلم بأن اهلل يأمر بالعدل ويدعو إَل مَكرم اْلخالق 

 بغْيهم: أسس عالقة املسلمني .2

عالقة املسلمني بغْيهم عالقة تعارف وتعاون وبر وعدل واحرتام متبادل من مقتضيات هذه العالقة تبادل املصالح واتلعاون 
َناُكمأ مينأ َذَكرٍ  ﴿لَع املصلحة املشرتكة وتقوية الصالت اإلنسانية وخدمة الوطن جنبا جبنب ينَّا َخلَقأ َها انلَّاُس إ يُّ

َ
نأََث  يَا أ

ُ
وَأ

َ َعلييٌم َخبيْيٌ  تأَقاُكمأ إينَّ اَّللَّ
َ
ي أ نأَد اَّللَّ َرَمُكمأ عي كأ

َ
وا إينَّ أ

ََعاَرفُ يَل تلي هلذا قرر اَلسالم املساواة بني  13 اْلجرات:﴾ وََجَعلأَناُكمأ ُشُعوًبا َوَقَبائ
 املسلمني وغْيهم فلهم ما هلم املسلمني وعليهم ما عليهم

ايش فهو يستند إَل أحَكم املعامالت العادلة بني انلاس يف املجتمع اإلساليم، لَع أما اتلع
اختالف أعراقهم وطوائفهم، حبيث تقوم مبادئ ذلك اتلعايش لَع املودة والرْحة، وحتكم 

ييَن َومُ  ﴿ بالعدل واملساواة،
ُ انلَّبييِّنَي ُمبََّشِّ َدةً َفَبَعَث اَّللَّ ًة وَاحي مَّ

ُ
نأَزَل َمَعُهُم ََكَن انلَّاُس أ

َ
رييَن وَأ نأذي

وتُوهُ مينأ 
ُ
ييَن أ َتلََف فييهي إيَلَّ اَلَّ َتلَُفوا فييهي َوَما اخأ َ انلَّاسي فييَما اخأ ُكَم َبنيأ َحأ َقِّ َلي ياْلأ دي َما الأكيَتاَب ب  َبعأ

يَما ا ييَن آََمُنوا ل ُ اَلَّ ًيا بَيأَنُهمأ َفَهَدى اَّللَّ َيَِّناُت َبغأ ُهُم اْلأ ي َمنأ َجاَءتأ دي ُ َيهأ يهي وَاَّللَّ ن يإيذأ َقِّ ب َتلَُفوا فييهي ميَن اْلأ خأ
َتقييمٍ  َاٍط ُمسأ  ﴾انلاس سواسية كأسنان املشط﴿:ملسو هيلع هللا ىلصومن السنة قوَل  213اْلقرة: ﴾ يََشاُء إيََل رصي

يف اْللق تفرض املساواة يف املعاملة، وتتيح  واملساواة﴾ ترابلككم َلدم وآدم من  ﴿ملسو هيلع هللا ىلصوقوَل 
 بني اْلكفاء اَلين ينتيف بينهم اتلميزي العنْصي.  الفرصة للتعايش

َوى  ﴿سائر انلاس َعمة دَع اإلسالم إَل اتلعاون بني انلاس مجيعا، فوجه اَلعوة إَل املسلمني اْلاصة وإَل ِّ َواتلَّقأ َبي
َوَتَعاَونُوا لََعَ الأ

َواني َواتَُّقوا  مي َوالأُعدأ
ثأ ي

يُد الأعيَقابي َوََل َتَعاَونُوا لََعَ اإلأ َ َشدي َ إينَّ اَّللَّ   2املائدة: ﴾ اَّللَّ
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شؤون اْلياة، وحوهلا يتالقون. مسلمني  خلق اهلل سبحانه وتعاَل البَّش وأقام بينهم روابط متعددة، يتعاونون بها لَع
  :من هذه الروابط وغْيهم.

اس( أكرث قد ورد لفظ )انلّ وفلكنا َلدم وآدم من تراب، إنسان لَع وجه اْلرض،  ويه اليت تربط بني ُك :: رابطة اإلنسانيةأوَل
وحدة اجلنس البَّشي، وتشْي باتلاِل إَل وجود رابطة  من مائيت مرة يف كتاب اهلل، فضال عن غْيها من اْللفاظ اليت تعَب عن

 .ي إنسان جتاه مجيع انلاساإلنسانية. ْلنها موجودة عند أ بني هؤَلء انلاس، ويه اليت نسميها الرابطة
لَع أمور أكرث من -انلاس  وهم جمموعة من-ويه أقوى من الرابطة اْلوىل، فاإلنسان يلتيق مع قومه :رابطة القومية :ثانًيا

وبينه وبينهم يف الغالب قواسم  مصالح مشرتكة، معهمجمرد الرابطة اإلنسانية. إنه يعيش َعدة مع قومه، ويتلّكم بلسانهم، وَل 
فقد ورد ذكر لفظ )القوم( موجودة وهلا تأثْيها يف واقع الفرد ودنيا انلاس. وَللك  كة كثْية. وَل شك أن هذه الرابطةمشرت

 القرآن الكريم أكرث من ثالث مائة وأربعني مرة ومشّتقاته يف
َلار. وسائر اْلقرباء. وهذه ا وتشمل الواَلين واْلوَلد والزوجة ومن يسكن معهم من اْلقارب يف نفس :رابطة العائلة :ثاثلًا

 .بقدر كبْي من اْلحَكم الرابطة ترّتتب عليها آثار أكَب يف حياة اإلنسان، وَللك خصتها الَّشيعة

 .فاَلي يقيم يف بدل ما يشعر جتاه هذا اْلدل برابطة تشده إَل مَكن إقامته اجلديدة :رابعا: رابطة اإلقامة
 حقوق غْي املسلمني يف بدل اإلسالم:

وكذلك وواجب لَع اْلفراد  خاريج،فأول حقوق غْي املسلمني يف اإلسالم ْحايتهم من ُك عدوان 
ُيوز العدوان عليهم بأي شلك من  اَلاخيل فالُيموا اْلقلية من الظلم  املسلمة أن اَلولة

ه شيئا من ظلم معاهدا، أو انتقصه حقا، أو لكفه فوق طاقته، أو أخذ من ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصلقوَل  اْلشَكل،
 رواه أبو داود.﴾ بغْي طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القامة

 ومن أنواع هذه اْلماية:
: اتفق العلماء لَع إن دماء غْي املسلمني حمفوظة، واَلعتداء عليها كبْية من الكبائر؛ لقول الرسول ْحاية اَلماء واْلبدان( 1

 رواه اْلخاري وأْحد. ﴾ د من مسْية أربعني َعمامن قتل معاهدا لم يرح راحئة اجلنة، وإن رُيها َلوج ﴿:ملسو هيلع هللا ىلص
وهذا مما اتفق عليه املسلمون يف مجيع املذاهب، وِف مجيع اْلقطار، وخمتلف العصور. ويبلغ من رَعية  ْحاية اْلموال:( 2

  وإن لم يكن ماَل يف نظر املسلمني. ماَل-دينهمحسب -اإلسالم ْلرمة أمواهلم وممتلَكتهم أنه ُيرتم ما يعونه 
: وعرض اَليم حمفوظة يف اإلسالم كعرض املسلم، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيع ْحاية اْلعراض( 3

 وذمة دين اإلسالمذمة اهلل وذمة رسوَل 

لدلولة ْلنهم رعية  يعولونه؛بل يضمن اإلسالم لغْي املسلمني كفالة املعيشة املالئمة هلم وملن 
راع وَّك راع مسئول عن  ﴿ لككم:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  رَعياها؛املسلمة ويه مسئولة عن ُك 

شيخا يهوديا يسال انلاس لكَب سنه ، فأخذه إَل  ، ورأى عمر بن اْلطاب متفق عليه﴾ رعيته
 وعمر   ﴾م َنذَل عند اهلرمما أنصفناه إذ أخذنا منه اجلزية شابا، ث﴿بيت مال املسلمني، وفرض َل وْلمثاَل معاشا، وقال : 

 بذلك وضع قانون الضمان اَلجتمايع للمسلمني وغْي املسلمني. 
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ومن تلك اْلقوق إن اإلسالم لم يكره غْي املسلمني لَع اعتناق اإلسالم، فللك ذي دين دينه 
 اْلقم. وأساس هذا ومذهبه َل ُيَب لَع تركه إَل غْيه، وَل يضغط عليه َلتحول منه إَل اإلسال

ُد ميَن الأيَغِّ  ﴿ َ الرُّشأ يني قَدأ تَبنَيَّ َراَه يفي اَلِّ َولَوأ َشاَء َربَُّك  وقال سبحانه وتعاَل:﴿  ، 256اْلقرة: ﴾ََل إيكأ
مينينيَ  ريهُ انلَّاَس َحىتَّ يَُكونُوا ُمؤأ

نأَت تُكأ
َ
َفأ

َ
رأضي لُكُُّهمأ مَجييًعا أ

َ  99يونس:  ﴾ََلََمَن َمنأ يفي اْلأ

كما كفل اإلسالم لغْي املسلمني حق العمل والكسب؛ فلهم ُك اْلنشطة اتلجارية املَّشوعة من بيع ورشاء وإجارة ووَكلة 
ولم يكن يف التَّشيع اإلساليم ما يغلق دون أهل اَلمة أي باب من أبواب اْلعمال، وَكنت قدمهم وغْيها، قال آدم ميَت: ]

 [.ر اْلرباح الوافرةراسخة يف الصنائع اليت تد
 واجبات غْي املسلمني يف بدل اإلسالم .1

 تنحْص واجبات املواطنني أهل اَلمة يف أمور معدودة، يه:

َضيبة سنوية جتب فقط لَع ُك رجل قادر لَع ْحل  يه
السالح وقادر لَع دفعها، أما الفقراء فمعفون منها تماماً. 

 واْلكمة من إُيابها:
 َل املخالفني دين أن والغالب به، يؤمن َل دين سبيل يف شخص يقاتل أن يعقل وَل ديِن، فرض اإلسالم يف اجلهاد نأ   (1)

لَع املواطنني غْي املسلمني أن يسهموا يف نفقات ْحاية الوطن عن  فرض اإلسالم ولكن. آخر دين أجل من بالقتال هلم يسمح
 طريق اجلزية 

نفس علة فرض  ويه. بالزَكة ذلك يف يسهمون واملسلمون إَلها، اللك ُيتاج اليت العامة فقاملرا نفقات يف إرشاكهم   (2)
 الَّضائب من أي حكومة لَع رَعياها.

م اَلينية. ْلنهم بمقتىض اَلمة أصبحوا ُيملون جنسية اَلولة اإلسالمية، فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها اليت َل تمس عقائده
وليس عليهم يف أحواهلم الشخصية واَلجتماعية أن يتنازلوا عما أحله هلم دينهم حىت وإن َكن اإلسالم ُيرمه، أما إذا رضوا 

 باَلحتَكم إَل رشع املسلمني يف هذه اْلمور حكمنا فيهم حبكم اإلسالم.
مة يف انلوايح املدنية واجلنائية وحنوها، فعليهم اتلقيد بأحَكم اإلس يفأما  الم َكملسلمني َكلَّسقة والزنا والقتل، ْلنها أمور حُمرَّ

َل خيالف دينهم. ومثل ذلك املعامالت املاَلة واملدنية، فلك ما جاز من بيوع املسلمني  فيماديننا، وقد الَتموا حكم اإلسالم 
 ارى كما تقدم ذكره.وعقودهم جاز من بيوع أهل اَلمة وعقودهم، والعكس صحيح، إَل اْلمر واْلزنير عند انلص

ُك ما يراه اإلسالم منكرًا يف حق أبنائه، وهو مباح يف دينهم، فعليهم أَل يعلنوا به، وَل يظهروا يف صورة املتحدي جلمهور 
وَل أن يروجوا من العقائد  املسلمني، َلعيش املجتمع يف وئام. فمثالً: َل ُيوز هلم أن يسبوا اإلسالم أو رسوَل أو كتابه جهرة،

واْلفَكر ما ينايف عقيدة اَلولة ودينها، ما لم يكن ذلك جزًءا من عقيدتهم َكتلثليث والصلب عند انلصارى. كما عليهم أَل 
 يظهروا اْلكل والَّشب يف نهار رمضان مراَعة لعواطف املسلمني

 دفع الجزية  (1
 التزام أحكام القانون اإلس.مي (2
 .                     مراعاة شعور المسلمين (3
 ترك قتال المسلمين واحترام مشاعر ومقدساتهم (4
 ترك ما فيه منكر (5
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 ...تقول فالن نسيب فالن أي قريبه  واإلْلاق،القرابة  :لغة: النسبتعريف 
 إْلاق الوَل بأبيه ثلبوته بانلَكح أو اإلقرار أو غْيها من طرق اإلثبات  :اصطالحا

  اإلسالم النسب يفأسباب:  
 :ويتحقق ذلك بالَّشوط اَلتية: ثبوت النسب بالزواج الصحيح. 1

 أرَكن الزواج ورشوط صحته. حتقق-أ
 .)اَلخول(ال بني الزوجني اَلتص حصول-ب
  :وقد ثبتت املدة اَلنيا بآيتني هما ميالد الوَل بني أقل وأقىص مدة اْلمل:-ج

ُه ُكرأًها َوَوَضَعتأُه ُكرأًها وََْحألُُه َوفيَصاَُلُ ثاََل ﴿  مُّ
ُ
ُه أ َسانًا َْحَلَتأ يحأ يأهي إ َ يوَاَلي أَساَن ب ن ي

يأَنا اإلأ ًراَوَوصَّ قال سبحانه و ،15اْلحقاف: ﴾ ثُوَن َشهأ
ُكرأ ِلي وَ  وتعاَل:﴿ ني اشأ

َ
ي أ ٍن َوفيَصاَُلُ يفي ََعَمنيأ ًنا لََعَ َوهأ ُه َوهأ مُّ

ُ
يأهي َْحَلَتأُه أ َ يوَاَلي أَساَن ب ن ي

يأَنا اإلأ ْيُ َوَوصَّ يَِلَّ الأَمصي يأَك إ َ يَواَلي  ،14لقمان: ﴾ ل
 شهرا تقديرا. 12أشهر، أما املدة القصوى فيه فبحساب مدة الرضاع )سنتني(، واملدة املتبقية من ثالثني شهرا يه ستة 

َب إَل أمه. عدم-د  نيف نسب الوَل باللعان، فإن تم نُسي
 يفسد الزواج الصحيح بغياب رشط من رشوط صحته، كغياب اإلشهاد أو بالردة.: ثبوت النسب بالزواج الفاسد. 2
قاد شبهة اْلل، ثم يثبت حرمته. كأن يكتشف الرجل وهو زواج يتم بني رجل وامرأة لَع اعت :ثبوت النسب بزواج الشبهة. 3

 أن زوجته يه أخته من الرضاعة، فيفرق بينهما وينسب أوَلدهما إَلهما.

 ويه أسباب َكشفة لنسب حقييق، وتتمثل فيما ييل:
 ة أو غْيهما...: واْلينة يه اَلَلل، ويكون إما بشهادة الطبيب أو القابلثبوت النسب عن طريق اْلينة. 1
 اعرتاف شخص معني بإْلاق نسب وَل جمهول النسب به، وذلك بَّشوط: :ثبوت النسب باإلقرار. 2
 يكون الُمقير بالغا َعقال خمتارا. أن-أ

 يكون الُمَقر َل جمهول النسب من جهة الُمقير سواء َكن أبا أو أما. أن-ب 
النسب يمكن اتلحقق من النسب  وطرق إلثباتذكرنا من أسباب  يكون فارق السن بينهما معقوَل.باإلضافة إَل ما أن-ج 

  جمال القيافةبطريقة علمية قطعية يه اْلصمة الوراثية ويه تطور عْصي يف 
فحوص خمَبية معقدة لَع درجة َعَلة من اَلقة للحمض انلووي يف  ويكون بإجراء( تتبع اْلثر والتشابه بني انلاس القيافة)

ث أثبت العلم أن ُك إنسان يتفرد بنمط خاص يف ترتيب حي ADNاْللية البَّشية 
  ...جيناته ضمن ُك خلية من خاليا جسده وَل يشاركه فيها أي إنسان آخر يف العالم

مادة موجودة يف ُك خلية من خاليا اجلسم، َل ترى بالعني املجردة، ويه مادة  ADNالـ 
.    % 99,95: ا بنسبةم، يمكن إثبات النسب عن طريقه1953وراثية، اكتشفت َعم 

  %. 100: ويمكن إنكاره بنسبة

 ةمن املشاُك اْلرسية النسب وأحَكمه الَّشعي – 15
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ي َفإينأ لَمأ  ﴿:قال تعاَل ـ اْلق يف إعطائه اسما وهوية نأَد اَّللَّ قأَسُط عي
َ
يهيمأ ُهَو أ َبَائ ُعوُهمأ َلي ادأ

ُكمأ َولَيأَس  يني َوَمَواَلي وَانُُكمأ يفي اَلِّ لَُموا آَبَاَءُهمأ َفإيخأ نأ  َتعأ يهي َولَكي ُتمأ ب
أ
َطأ خأ

َ
َعلَيأُكمأ ُجَناٌح فييَما أ

يًما  ُ َغُفورًا رَحي َدتأ قُلُوُبُكمأ َوََكَن اَّللَّ   5اْلحزاب: ﴾َما َتَعمَّ
 (َكلقذف مثال)ـ اْلق يف عدم اتلعرض َل بما يسئ إَل سمعته أو يؤذيه نفسيا 
لم والرتبية والوصية وغْي ـ اْلق يف اْلضانة والرَعية واإلرضاع وانلفقة والسكن واتلع

 ذلك من اْللول املادية واملعنوية

 .ويسميه باسمهنسبة ابن أو بنت لغْي نسبهما الصحيح كأن يتخذ رجل ابنا للغْي  :اتلعريف
 .غْيهيه أن ينسب الشخص نلفسه وَلا وهو يعلم أنه وَل : أو      

  حمرم بنص من القرآن والسنة انلبوية: حكمه
يني َوَمَوا ﴿:قال تعاَل وَانُُكمأ يفي اَلِّ لَُموا آَبَاَءُهمأ َفإيخأ ي َفإينأ لَمأ َتعأ نأَد اَّللَّ قأَسُط عي

َ
يهيمأ ُهَو أ َبَائ ُعوُهمأ َلي ُكمأ َولَيأَس َعلَيأُكمأ ُجَناٌح فييَما ادأ َلي

ُ َغُفو َدتأ قُلُوبُُكمأ َوََكَن اَّللَّ نأ َما َتَعمَّ يهي َولَكي ُتمأ ب
أ
َطأ خأ

َ
يًما أ   5اْلحزاب: ﴾ًرا رَحي
لَمُ ﴿ : ملسو هيلع هللا ىلصقوَل ومن السنة    بييهي َوُهَو َيعأ

َ
ي أ ىَع إيََل َغْيأ َنَُّة َعلَيأهي َحَراٌم  َمنأ ادَّ

أ
 رواه اْلخاري ﴾فَاجل

  :اتلبِناْلكمة من حتريم 
 .اَلختالطحفظ النسب من  -
  .صون املْياث حىت َل يْصف لغْي الورثة الَّشعيني -
 .والصحيحالنسب اْلقييق اْلفاظ لَع  -
 .وادَعء باطلكون اتلبِن شهادة زور  -
 اتلبِن يكون ظلما للوَل اْلقييق وإهدارا ملعنوياته ومساسا بكرامته وحقوقه خاصة املتعلقة باإلرث -
 .منسجميبعث لَع تكوين جمتمع ضعيف غْي  -
 .والفرع وتلويث اْلصل وسوء اْلخالقيفتح الطريق إَل هتك اْلعراض  -
 اتلبِن يؤدي إَل اختالط اْلنساب -

 : اتلعريف 
 .اَللَتام و الضم  :لغة 

 الَتام تطويع باتلكفل برَعية طفل قارص وتربيته و ْحايته، بنفس الطريقة اليت يتعامل بها أب مع ابنه ،  :اصطالحا 
 (. مضمونةالَتام حق ثابت يف ذمة الغْي  فيه)

  والسنة ة بالكتابومَّشوعجائزة  :حكمها
لََها َزَكرييَّا  ﴿:قال تعاَل نأبََتَها َنَباتًا َحَسًنا َوَكفَّ

َ
يَقُبوٍل َحَسٍن وَأ  . 37آل عمران: ﴾َفَتَقبَّلََها َربَُّها ب

 .و أشار بالسبابة و الوسطى و فرج بينهما رواه أْحد  ﴾ أنا و َكفل اَلتيم يف اجلنة كهاتني ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال انليب 
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  :الكفالةتَّشيع اْلكمة من 
 اتلعاون واْلفاظ لَع اْلطفال من الضياع والتَّشد إَل اْللوغ. 1
 .هذا انلظام ُيفظ للوَل كرامة اإلنسان وحقه يف املساواة مع غْيه . 2
 .حىت َل تتعقد نفسيته، ويضمر السوء واْلقد لَع جمتمعه، فيتحول إَل جمرم أو سفاح . 3
 تربية القيام بشؤونه من نفقة ورَعية و. 4
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رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا من يهده اهلل فال اْلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إَله، ونعوذ باهلل من 

 .مضل َل ومن يضلل فال هادي َل، وأشهد أن َل هلإ إَل اهلل وحده َل رشيك َل وأشهد أن حممداً عبده ورسوَل
 : أوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل وأحثكم لَع طاعته وأستفتح باَلي هو خْي، أما بعد

 . أبدابهذا املوقف  هذا،دري لعيل َل ألقاكم بعد َعيم فإين َل أ قويل،أيها انلاس اسمعوا 

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بدلكم هذا أَل  وأموالكم وأعراضكمانلاس إن دماءكم  أيها
فمن َكنت عنده أمانة فليؤدها إَل من  وقد بلغت،وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم  بلغت،هل 

موضوعة وإن ربا اجلاهلية  ودماء اجلاهليةَشء من أمر اجلاهلية حتت قديم موضوع  وإن ُك أَل عليها،ائتمنه 
قىض اهلل أنه َل ربا، وإن أول ربا أبدأ به ربا عيم  .تظلمونموضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم َل تظلمون وَل 

 .العباس بن عبد املطلب
املطلب، وَكن  م ابن ربيعة بن اْلارث بن عبدوإن أول دمائكم أضع د موضوع،وأن ُك دم َكن يف اجلاهلية 

 بِن َلث فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به من دماء اجلاهلية  مسرتضعا يف
أيها انلاس إن الشيطان قد يئس أن يعبد يف أرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد ريض به بما 

 .دينكمحتقرون من أعمالكم فاحذروه لَع 

ُوَ  ﴿:أيها انلاس  ُمونَُه ََعًما َلي ييَن َكَفُروا ُُييلُّونَُه ََعًما َوُُيَرِّ يهي اَلَّ  ب
ري يَُضلُّ

ُء زييَاَدٌة يفي الأُكفأ ينََّما النَِّسي ةَ َما َحرََّم إ دَّ ُئوا عي اطي
ي الأ  دي ُ ََل َيهأ يهيمأ وَاَّللَّ َمال عأ

َ
ُ ُزيَِّن لَُهمأ ُسوُء أ لُّوا َما َحرََّم اَّللَّ ُ َفُيحي إن الزمان قد استدار كهيئته   .37اتلوبة: ﴾َقوأَم الأََكفيرييَن اَّللَّ

السماوات واْلرض ، وإن عدة الشهور عند اهلل اثنا عَّش شهراً ، منها أربعة حرم ثالثة متواَلات ورجب  يوم خلق اهلل
 . مَّض اَلي بني مجادى وشعبان 

مانة اهلل و استحللتم فروجهن بكلمات اهلل ، و استوصوا أيها انلاس ،اتقوا  اهلل يف النساء ، فإنكم إنما أخذتموهن بأ
بالنساء خْيا ، فإنهن عندكم عوان َل يملكن ْلنفسهن شيئا إَل أن يأتني بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن يف 

أَل إن لكم لَع نسائكم حقا و .املضاجع واَضبوهن َضبا غْي مَبح ، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال 
عليكم حقا ، فأما حقكم لَع نسائكم ، فال يوطِئ فرشكم غْيكم، وَل يدخلن أحداً تكرهونه لنسائكم 

بيوتكم ، وَل يأتني بفاحشة فإن أطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف ، فاعقلوا أيها انلاس قويل ، فإين قد 
 .نبيه  بلغت ، و قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا ، كتاب اهلل و سنة

أيها انلاس ، اسمعوا قويل واعقلوه تعلمن أن ُك املسلم أخ املسلم و أن املسلمني إخوة فال ُيل َل مرئ مال أخيه إَل 
فال ترجعن بعدي كفارا يَّضب  وستلقون ربكم بلغت؟امهلل هل . عن طيب نفس منه ، فال تظلمن أنفسكم 

  .بعضبعضكم رقاب 
م واحد لككم َلدم وآدم من تراب أكرمكم عند اهلل اتقاكم، وليس لعرِّب أيها انلاس إن ربكم واحد وإن أباك

  .فضل لَع عجيم إَل باتلقوى ، أَل هل بلغت ، امهلل اشهد 

يف حجة   وثيقة خطبة الرسول  حتليل- 16

 الوداع
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هذه اْلطبة يف حجة الوداع يوم عرفة جببل الرْحة يف اتلاسع من ذي اْلجة من السنة   ألَق الرسول 
فيها أصول اْلحَكم  وقد بني انلاس،وربيعة بن أمية بن خلف يسمع  املسلمني،من  وأربعني ألفائة يف حنو م للهجرة،العارشة 

 واكتمال التَّشيعفَكنت اللحظات اْلخْية للبناء اْلضاري اإلساليم  ،واإلنسانية واملاَلة والعالقات اْلرسيةالَّشعية اجلنائية 
َملأُت لَكُ  ﴿:قال تعاَل حيث نزل فيها كأ

َ
َوأَم أ اَلَم دييًنا اَلأ يسأ

يُت لَُكُم اإلأ َميتي َوَرضي يعأ ُت َعلَيأُكمأ ن َممأ تأ
َ
 3املائدة: ﴾مأ دييَنُكمأ وَأ

 :ويه( مواضيع)اشتملت خطبة حجة الوداع لَع عَّش وحدات
( : بة اَلستفتاح و اْلاجةخط. )من أجل تهيئة املتليق لقبول الفكرة واثلناء عليهاَلستفتاح حبمد اهلل  :اْلوىل الوحدة-( 1
 ﴾..اْلمد هلل حنمده و نستعينه  و نستغفره ونتوب إَله﴿
أوصيكم عباد اهلل بتقوى  ﴿الوصية بتقوى اهلل تعاَل باْلث لَع طاعته و اجتناب معصيته  :الوحدة اثلانية -(2

 ﴾العيل َل ألقاكم بعد َعيم هذا بهذا املوقف أبد...﴿ ،وتوديعه للصحابة بقوَل﴾...اهلل
أيها انلاس إن  ﴿اإلعالن عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم وبيان أن املسلم حمرم دمه و ماَل و عرضه   :الوحدة اثلاثلة -(3

 ﴾...دماءكم و أموالكم وأعراضكم عليكم حرام
فمن َكنت  ﴿الربا و أكل ( دماء اجلاهلية)اْلمر بأداء اْلمانة و اتلَبؤ من مآثر اجلاهلية السيئة َكثلأر :الوحدة الرابعة -(4

  ﴾...و إن ربا اجلاهلية موضوع...ودماء اجلاهلية موضوعة ...﴿،  ﴾...عنده أمانة فليؤدها إَل من ائتمنه عليها
فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم : )...اتلذكْي من مكر الشيطان و حيله واْلمر بعدم طاعته :الوحدة اْلامسة -(5

 ...(.ى ذلك فقد ريض به مما حتقرون من أعمالكمهذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سو
ُء زييَاَدٌة  ﴿:قال تعاَل .النِسء تبديل لقوانني اهلل و تضليل للناس عن املبادئ و املفاهيم العاملية :الوحدة السادسة -(6 َما النَِّسي إينَّ

ُمو ييَن َكَفُروا ُُييلُّونَُه ََعًما َوُُيَرِّ يهي اَلَّ  ب
ري يَُضلُّ

يهيمأ يفي الأُكفأ َمال عأ
َ
ُ ُزيَِّن لَُهمأ ُسوُء أ لُّوا َما َحرََّم اَّللَّ ُ َفُيحي ةَ َما َحرََّم اَّللَّ دَّ ُئوا عي َُواطي نَُه ََعًما َلي

ي الأَقوأَم الأََكفيريينَ  دي ُ ََل َيهأ  37اتلوبة: ﴾ َواَّللَّ

يف معاملة الزوجة كما بينت أيضا  اإلعالن عن حقوق املرأة يف اإلسالم واْلث لَع َضورة اإلحسان :السابعة الوحدة-( 7
أَل إن لكم لَع نسائكم حقا  ﴿، ﴾...بالنساء خْيا استوصوا ﴿، ﴾...اتقوا اهلل يف النساء ﴿: واجبات الزوجة حنو زوجها

 .﴾ولنسائكم عليكم حقا
 والضالل عنراف ْلن اَلعتصام بهما ُينب اَلحن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وسنة رسولوجوب اتلمسك بكتاب اهلل تعاَل  :اثلامنة الوحدة- (8

 ﴾وسنة نبيهفيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا، كتاب اهلل  وقد تركت ﴿.منهج اإلسالم وبهما يفهم اإلسالم
 وأن املسلمنيتعلمن أن ُك مسلم أخ للمسلم  ﴿.أنواعهوجوب اْلخوة بني املؤمنني وحتريم الظلم بكل  :اتلاسعة الوحدة-( 9

 ﴾ فال تظلمن أنفسكم منه،مرئ مال أخيه إَل عن طيب نفس فال ُيل َل  إخوة،
 . انلاسوحدة اجلنس البَّشي وبيان أسس اتلفاضل بني  :العارشة الوحدة-( 10

 ﴾...أكرمكم عند اهلل أتقاكم وليس لعرِّب فضل لَع عجيم إَل باتلقوى...واحد  وإن أباكم واحد،أيها انلاس إن ربكم  ﴿

 ملسو هيلع هللا ىلص نبيه حممد والصالة لَع واثلناء عليهاستفتاح الالكم حبمد اهلل تعاَل  استحباب-
 . واجتناب معصيته وذلك بطاعتهبتقوى اهلل تعاَل  الوصية-
 . باْلق وأعراضهم إَلحتريم دماء انلاس وأمواهلم  -
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دماء اجلاهلية ، ربا . )اليت أبطلها اإلسالم وتقاَلدها السيئةاجلاهلية وَعداتها  وترك مآثرت إَل أهلها وجوب أداء اْلمانا -
 (.اجلاهلية

 .اتلحذير من طاعة الشيطان و عدم احتقار صغائر اَلنوب و املعايص -
 .ذو القعدة وذو اْلجة وحمرم و رجب  :عدة الشهور اثنا عَّش شهرا منها أربعة حرم ويه -
وليس كما َكنت تفعل العرب يف اجلاهلية حيث َكنوا ُيعلون حجهم  ملسو هيلع هللا ىلصاْلج هو يف شهر ذي اْلجة اَلي وافق حج الرسول  -

 ...ُك َعمني يف شهر معني يف السنة فيحجون يف ذي اْلجة َعمني ثم ُيجون يف حمرم َعمني و هكذا
 .ث لَع حسن معاملتهاالوصية بالنساء خْيا وبيان حقوق وواجبات الزوجة يف اإلسالم و اْل -
وجوب اتلمسك بالقرآن الكريم و السنة انلبوية و الرجوع إَلهما يف ُك َشء ، ْلن ذلك هو سبيل العزة و انلْص يف اَلنيا و  -

 .اَلخرة
 .وحتريم اَلعتداء لَع انلفس و املال( اْلخوة)وجوب اْلخوة بني املسلمني وبيان حقوقها  -
 .بني انلاس إذ َل تفاضل بينهم عند اهلل تعاَل إَل باتلقوى و العمل الصالحاتلأكيد لَع مبدأ املساواة  -
 .يف تبليغه الرسالة و أدائه اْلمانة ملسو هيلع هللا ىلصبيان مسؤوَلة اْلمة عن انليب  -
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 َّشكة يف الفقه اإلساليمال 
  املال املَّشوعة َلنتقالمن الطرق 

 

 

  



 

73 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

74 

 

 
 

ََتَّتأ َوَربَتأ  قال تعاَل:﴿ الزيادة، ومنه لغة: أَماَء اهأ َا َعلَيأَها ال نأَزنلأ
َ
يَذا أ َعًة فَإ رأَض َخاشي

َ نََّك تََرى اْلأ
َ
يهي أ  ي زادت ونمت.أ. 39فصلت: ﴾َومينأ آَيَات

  اصطالحا:
 هو ُك زيادة مَّشوطة مقدمة لَع رأس املال مقابل اْلجل وحدهيقول الشيخ القرضاوي 

ُهمأ َقالُوا  ﴿:تعاَلأما القران فقوَل  والسنة،الربا حرام بالقران  نَّ
َ
يأ يَك ب َبا َذل َيأُع ميثأُل الرِّ إينََّما اْلأ

َبا  َيأَع وََحرََّم الرِّ ُ اْلأ َحلَّ اَّللَّ
َ
لعن  ﴿قال:وثبت عن جابر ريض اهلل عنهما أنه  ،275اْلقرة: ﴾وَأ

 ﴾ وقال هم سواء وشاهديه،آكل الربا وموِّكه وَكتبه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 :، والسبب يف حتريمه ما فيه من َضر عظيمالربا حمرم يف مجيع اَلديان السماوية
 .اْللل يف توزيع دخول اَلفراد. 1
فان ذلك سيؤدي إَل زيادة  قرض ربويْلن الشخص عندما يأخذ ( اْلسعارارتفاع )إن الربا هو املحرك الرئيِس للتضخم . 2

إَل زيادة أسعار السلع واْلدمات وعند زيادة أسعار السلع واْلدمات يقوم املرايب بزيادة  عليه مما يدفعه تكاَلف اإلنتاج
سعر الفائدة لَع اْلموال اليت يقرضها للحفاظ لَع ربح دائم َل يتأثر بارتفاع اْلسعار وهذه 

 .تسبب زيادة تكلفة لَع املنتج اَلي يرفع اْلسعار الفائدةالزيادة لَع سعر 
 .اإلَضار بالفقراء واملحتاجني بمضاعفة اَليون عليهم عند عجزهم عن تسديدها.3
 .تعطيل املَكسب واتلجارات واْلعمال اليت َل تنتظم حياة انلاس إَل بها. 4
 .عينة من أصحاب رؤوس املالتكديس املال يف يد طبقة م. 5

حرم اهلل الربا كتحريم اْلمر باتلدرج وفق أربع مراحل ويه َكَليت حسب ترتيب نزول 
 اَليات الواردة فيه:

ورد يف سورة الروم أن الربا ليس َل عند اهلل ثواب قصد تهيئة انلفوس  املرحلة اْلوىل:
ي َوَما آَتَيأتُمأ َوَما آَتَيأتُ  ﴿تلقبل فكرة حتريمه، نأَد اَّللَّ ُبو عي َوالي انلَّاسي فَاَل يَرأ مأ

َ
بَُو يفي أ يَْيأ مأ مينأ ريًبا ل

عيُفونَ  وََليَك ُهُم الأُمضأ
ُ
ي َفأ َه اَّللَّ  .39سورة الروم ﴾ مينأ َزََكةٍ تُرييُدوَن وَجأ

ا نىه اهلل عنه، وكأن اَلية تقول َل تفعلوا مثلهم َعقب اهلل اَلهود بسبب جرائمهم منها أكل الربا وخمالفتهم مل املرحلة اثلانية:
ي َكثيْيً  قال تعاَل:﴿ ،فيصيبكم ما أصابهم هيمأ َعنأ َسبييلي اَّللَّ يَصدِّ لَّتأ لَُهمأ َوب حي

ُ
َنا َعلَيأهيمأ َطيَِّباٍت أ مأ ييَن َهاُدوا َحرَّ ( 160ا )َفبيُظلأٍم ميَن اَلَّ

َبا َوَقدأ ُنُهوا َعنأُه  هيُم الرِّ ذي خأ
َ
ًما وَأ َلي

َ
يلأََكفيرييَن مينأُهمأ َعَذابًا أ نَا ل َتدأ عأ

َ
لي وَأ َاطي ياْلأ وَاَل انلَّاسي ب مأ

َ
ليهيمأ أ كأ

َ
 161- 160النساء: ﴾وَأ

حّرم اهلل الربا الفاحش املضاعف حيث َكنت َعدة انلاس ملا تنتيه املدة ويعجز املدين عن سداد ما عليه يؤخر  :املرحلة اثلاثلة
ليُحوَن  قال تعاَل:﴿ الزيادة،َل اْلجل وتضاعف َل  َ لََعلَُّكمأ ُتفأ َعافًا ُمَضاَعَفًة وَاتَُّقوا اَّللَّ ضأ

َ
َبا أ ُكلُوا الرِّ

أ
ييَن آََمنُوا ََل تَأ َها اَلَّ يُّ

َ
آل ﴾يَا أ

 130عمران: 

 الربا ومشلكة الفائدة- 17

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
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ي  سبحانه وتعاَل:﴿ ورد اتلحريم اليلك انلهايئ اجلازم القاطع يف قوَل املرحلة الرابعة:  يَُّها اَلَّ
َ
َ يَا أ َ َوَذُروا َما بيَقي يَن آََمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ

مينينَي ) َبا إينأ ُكنأُتمأ ُمؤأ َواليُكمأ ََل َتظأ 278ميَن الرِّ مأ
َ
ينأ تُبأُتمأ فَلَُكمأ ُرُءوُس أ ي َوإ ي َوَرُسوَلي َرأٍب ميَن اَّللَّ َذنُوا حبي

أ
َعلُوا فَأ إينأ لَمأ َتفأ

ليُموَن َوََل ( فَ
لَُموَن   279- 278 اْلقرة:﴾ُتظأ

يف حال تبادل معدن نفيس بمعدن نفيس َكَلهب باَلهب أو الفضة بالفضة، أو طعام بطعام كقمح بقمح أو  القاعدة اْلوىل:
 تمر بتمر يشرتط رشطان هما: 

 .املساواة يف اْلدلني وزنا أو كيال أو قيمة..
 .(.فوري )...يدا بيد.املناجزة أي التسليم ال

يف حال تبادل معدن أو طعام بمعدن أو طعام من جنسني خمتلفني َكَلهب بالفضة أو الَب بالشعْي يبَق رشط  القاعدة اثلانية:
 .واحد وهو التسليم الفوري..

ْلرية يف اتلبادل إذ تمر، ملح( يسقط الَّشطان وتثبت ا شعْي، يف حال تبادل معدن )ذهب أو فضة( بطعام )بر، القاعدة اثلاثلة:
 مؤجال.معجال أو  متفاضل،ُيوز متفاضال وغْي 

 ربا اْليع عند مجهور الفقهاء نوَعن: ربا النسيئة وربا الفضل. 
 جبنسه أو بغْي جنسه. (مطعومنيأو  )نقدينهو تأخْي قبض اْلدلني 

عن مبادلة اَْلنطة بالشعْي واَلهب  ُسئل ملسو هيلع هللا ىلصزيد ريض اهلل عنهما أن انليب ُيرم هذا انلوع بدَلل ما رواه أسامة بن  حكمه: -
 رواه الشيخان. النسيئة(بالفضة إَل أجل، فقال َل ربا إَل يف 

 أما يف الطعام فيه املطعومية. )اثلمنية(قال املالكية: علة حتريم النسيئة يف اَلهب والفضة يه انلقدية  علة حتريمه: -
 من جنس واحد مع زيادة أحدهما لَع اَلخر. (مطعومنيأو  )نقدينبادلة بدلني هو م 

اَلهب باَلهب  :﴿ملسو هيلع هللا ىلصُيرم أيضا هذا انلوع بدَلل حديث عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  حكمه: -
سواًء بسواٍء يداً بيٍد، فإذا اختلفت هذه  والفضة بالفضة والَب بالَب والشعْي بالشعْي واتلمر باتلمر وامللح بامللح مثالً بمثٍل 

 رواه مسلم.﴾ اْلجناس فبيعوا كيف شئتم إذا َكن يداً بيدٍ 
 قال املالكية: العلة يف حتريم ربا الفضل أمران: 

 انلقدية يف اَلهب والفضة 
واَلقتيات واَلّدخار يف الطعام، أي أن يكون الطعام مقتاتاً، بمعَن أن 

تات به اغْلاً حبيث تقوم عليه بنيته، أي أنه لو اقتْص عليه لعاش اإلنسان يق
من دونه، َكْلبوب لكّها واتلمر، واللحوم، واْلْلان، وما يصنع منها، وِف معَن 
اَلقتيات إصالح القوت َكمللح وحنوه من اْلل واْلصل واثلوم والزيت. ومعَن 

 لزمن، َل حّد هلا يف ظاهر مذهب اإلمام مالك، وإنما املرجع فيه العرف.كونه صاْلاً لالّدخار أنه َل يفسد بتأخْيه مّدة من ا
 الطعام املتجانس: -

، جنس واحد. اتلوابل، جنس واحد. اْلقول، جنس واحد. اْلليب القَّشة(اْلاِل من  )الشعْيالقمح، والشعْي، والسلت 
 احد. ْلوم اْلحر، جنس واحد.ومشتقاته، جنس واحد. ْلوم ذوات اْلربع، جنس واحد. ْلوم الطيور، جنس و

 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=q_MnnBv8N5OhAM&tbnid=ViZ2fUPwhKHmCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=12150&ei=IvlbU9u_Dc7-PJSFgNgP&psig=AFQjCNEDD4ZFCVSsYHIM7vY0KcJN7EwqHQ&ust=1398621306647870
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 املراحبة   ـ بيع اتلقسيط   ـ الْصف

 هو بيع بمثل اثلمن اْلول مع زيادة الربح. ـ تعريف بيع املراحبة: 1
 لعة املشرتي بكم اشرتاها، ويأخذ منه رحبا.يه أن يعرِّف صاحب الس ـ صورة بيع املراحبة: 2
 ـ لَع سبيل اجلملة: أن يقول اشرتيتها بعَّشة وترحبِن دينارا أو دينارين.ـ مثال بيع املراحبة:  3

 ـ لَع سبيل اتلفصيل: أن يقول ترحبِن درهما للك دينار.
يقول: من يرحبِن عقلها من يضع يف يد أنه َكن يشرتي العْي ف روي عن عثمان بن عفان  ـ دَلل جواز بيع املرحبة: 5

 دينارا.
جوز اإلسالم هذا انلوع من اْليع لتسهيل املعامالت اتلجارية، وحماربة اتلضخم املاِل،  ـ حكمة مَّشوعية بيع املراحبة: 6

 ولرفع اْلرج عن انلاس اَلين َل يستطيعون اتلنقل لَّشاء الّسلع من مَكن بعيد.
 لصحة بيع املراحبة ما ييل: يشرتطـ رشوط بيع املراحبة:  4

 ـ العلم باثلمن اْلول يف جملس العقد.
 ـ العلم بالربح ْلنه بعض اثلمن.

 ـ أن يكون العقد اْلول صحيحا.

 هو بيع السلعة بثمن مؤجل يسدد لَع فرتات متفرقة.  ـ تعريف اْليع باتلقسيط: 1
 خيلف َضرا للمشرتي، ومما يمنع حصول الَّضر: جائز رشَع، ما لم ـ حكم اْليع باتلقسيط: 2

 ـ أن حتدد مّدة اتلأجيل وكيفية السداد واثلمن اإلمجاِل.
 ـ أن يقبض املشرتي السلعة يف اْلال.

 يكون ذريعة للربا. أَلـ 
 ـ أن يكون اْلائع مالَك للسلعة.

 ـ من صور بيع اتلقسيط: 3
دج  2000)ماليني دينار تسددها لَع أقساط ملدة سنة  5اثلالجة بـ : كأن يقول اْلائع أبيعك أن يكون اْلجل واحد فقط

 .دج مثال( 3000شهريا والشهر اْلْي تدفع فيه 
: كأن يقول أبيعك اَلار مؤجلة ملدة سنة خبمسمائة ألف دينار أو بستمائة ألف دينار ملدة أن تكون خيارات اْلجل متعددة

 واملشرتي خمّْي. ويلَتم بما خيتار. سنتني أو سبعمائة ألف دينار ملدة ثالث سنوات
 1000: كأن يقول بعتك اتللفاز خبمسة عَّش ألف دينار فان تأخرت عن التسديد شهرا زدتك اشرتاط الزيادة عند اتلأخْي

 وهذا حمرم ْلنه ربا اجلاهلية.دج،  2000دج وان تأخرت عن التسديد ملدة شهرين زدتك 

 من املعامالت املايلة اجلائزة- 18
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سالم اْليع باتلقسيط ملا فيه من حتقيق مصالح انلاس فيبلغون حاجاتهم مما يف رشع اإل ـ حكمة مَّشوعية بيع اتلقسيط: 4
أيدي بعضهم بعضا. ومن فوائده َّتلص أرباب اتلجارات من سلعهم الكثْية وأَل ترتك للفساد. وتسهيل عملية الَّشاء لم َل 

 يتوفر َليه املال يف وقت خاص وهم يف حاجة إَل السلعة.

من انتىم إَل غْي أبيه َل يقبل اهلل منه  ﴿:ملسو هيلع هللا ىلصهو الزيادة، ومنه سميت العبادة انلافلة رصفا لقوَل  لغة:ريف الْصف: ـ تع 1
 أي َل نفال وَل فرضا.الطَباين،  رواه﴾رصفا وَل عدَل 
 هو بيع انلقدين بعضهما ببعض، كبيع دنانْي اَلهب بدراهم الفضة. اصطالحا:

َبا  ﴿اجلائز بدَلل قوَل تعاَل: اْليعو من جائز إذ هـ حكم بيع الْصف:  2 َيأَع وََحرََّم الرِّ ُ اْلأ َحلَّ اَّللَّ
َ
. وعن أيب 275اْلقرة: ﴾وَأ

عن الفضة بالفضة واَلهب باَلهب إَل سواًء بسواٍء وأمرنا أن نشرتي الفضة باَلهب  ملسو هيلع هللا ىلصنىه رسول اهلل  ﴿قال:  بكرة 
 اْلخاري ومسلم. رواه ﴾كيف شئنا ونشرتى اَلهب بالفضة كيف شئنا.

 اتليسْي واإلرفاق بانلاس يف حتويل عملته إَل عملة أخرى هو يف حاجة إَلها. ـ حكمة مَّشوعية الْصف: 3
 يشرتط لصحة بيع الْصف ما ييل: ـ رشوط بيع الْصف: 4

 متفق عليه.﴾ هاًء وهاءً اَلهب بالوريق ربا إَل  ﴿ملسو هيلع هللا ىلص: لقوَلـ اتلقابض يف املجلس الواحد، وإن تأخر القبض يف املجلس بطل الْصف. 
 متفق عليه.﴾َل تبيعوا اَلهب باَلهب إَل مثٌل بمثٍل  :﴿ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون اْلدَلن متساويني إذا بيع اجلنس باجلنس، لقوَل ـ 
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 اَلختالط.ويه  الراء،بفتح الشني وكَّس  :اللغةيف  

 الشيوع.ء َلثنني فأكرث لَع وجه : ثبوت اْلق يف َشوِف اَلصطالح
بأنّها إذن يف اتلّْصف هلما مع نفسيهما، أي أن يأذن ُّك واحد من الَّشيكني لصاحبه يف أن يتّْصف يف مال  وعّرفها املالكية:

 هلما مع إبقاء حق اتلّْصف للّك منهما
  يدل لَع مَّشوعية الَّشكة ُك من:   

وأ َديأٍن  ﴿: فيف مْياث اإلخوةالكتاب
َ
يَها أ يٍَّة يُوََص ب دي َوصي ََكُء يفي اثلُّلُثي مينأ َبعأ يَك َفُهمأ رُشَ رَثَ مينأ َذل كأ

َ
إينأ ََكنُوا أ

َ ُمَضار   فَ النساء: ﴾ َغْيأ

لُوا الصَّ  ﴿12 ييَن آََمُنوا َوَعمي ٍض إيَلَّ اَلَّ ُضُهمأ لََعَ َبعأ ُلََطاءي ََلَبأيغي َبعأ ينَّ َكثيْيًا ميَن اْلأ َاتي َوقَلييٌل َماَوإ   24ص: ﴾ُهمأ  اْلي
أنا ثالث الَّشيكني ما لم خين أحدهما صاحبه ، فإن أنه قال : قال اهلل تعاَل : )  ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب  عن أيب هريرة  :السنةومن 

 رواه أبو داود(  خان خرجت من بينهما

 منها.نواع وإنما اختلفوا يف أ اجلملة،فقد أمجع املسلمون جواز الَّشكة يف  :اإلمجاعأما 
 

اْلكمة من تَّشيع الَّشكة بوجه َعم هو وجود اْلاجة املاسة إَلها، َللك أجازها اإلسالم سداً هلذه اْلاجة، وحتقيقاً للتعاون 
وحده اْلناء بني أفراد املجتمع، إذ من انلاس من يكون عنده املال، ولكنه لم يوهب من الطاقة والقدرة ما يمكنه من أن يقوم 

 بإدارة أمواَل وأعماَل، إنه ُيسن املساهمة يف العمل، ولكنه َل يستطيع أن ينفرد به.
ومن انلاس من يكون لَع العكس من ذلك، َليهم القدرة لَع اْلعمال، ولكنهم ذوو مال قليل، أبطأت به قلة املال عن 

 .التسابق يف ميدان الكسب
ونه، وُيد الفريق اثلاين من يمده باملال، ويتحقق من اتلعاون بني الفريقني فبالَّشكة ُيد الفريق اْلول من انلاس من يعا 

املصلحة هلما، وبالَّشكة بينهما تتعاون القدرات واْلموال يف تنمية املوارد وتلبية اْلاجات.

 ه اإلساليمالَّشكة يف الفق- 19
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 تتنوع الَّشكة يف الفقه اإلساليم إَل أنوع عدة منها:   
 
 نلوع اْلول: ا
 يه أن يشرتك اثنان يف مال تلنميته يف نشاط معني لَع أن يكون الربح واْلسارة بينهما. تعريفها: .1
 تنقسم رشكة اْلموال إَل قسمني:  أنواعها: .2
 

 رشكة العنان
  تعريف رشكة العنان

 تساوي بكَّس العني أو فتحها ويه مشتقة من عناين الفرسني يف ال : العناناللغةيف 
 بينهما.أن يشرتك اثنان فأكرث لَع أن يعمال فيهما بأبدانهما والربح  :اَلصطالحيف 
 رشكة العنان جائزة بإمجاع أهل العلم رْحهم اهلل. حكم رشكة العنان: .1
 أحَكم رشكة العنان:  .2
وُيوز أن يكون  اَلخر،من أو يف الربح فيجوز أن يكون أحدهما أكرث  اتلْصف،أو يف  املال،َل يشرتط فيها املساواة يف  -

وُيوز أن يتساويا يف الربح كما ُيوز أن خيتلف حسب اَلتفاق فإن حدث خسارة فتكون  رشيكه،أحدهما مسئوَل دون 
 املال.حسب رأس 

ُيق للك واحد من الَّشَكء أن يبيع ويشرتي مساومة أو مراحبة حسب املصلحة؛ ْلن مبَن هذه الَّشكة لَع الوَكلة، فيتْصف  -
 حد من الَّشَكء حبكم امللك يف نصيبه، وحبكم الوَكلة يف نصيب رشيكه.ُك وا

 
 رشكة املفاوضة

 :تعريف املفاوضة
وقيل: يه مشتقة من .وسميت الَّشكة مفاوضة َلعتبار املساواة يف رأس املال والربح وغْي ذلك املساواة املفاوضة يف اللغة:

 . صاحبه لَع اإلطالق تْصفاً َكمالً اتلفويض، ْلن ُك واحد منهما يفوض أمر الَّشكة يف مالٍ 
 .: أن يتعاقد اثنان فأكرث لَع أن يشرتَك يف ماٍل لَع عمل بَّشوط خمصوصةاملفاوضة يف اصطالح الفقهاء

 :حكم املفاوضة وأدلة اجلمهور لَع بطالنها

 :اجلمهور ْلطالنها بما ييل لاستد :اْلدلة
ُيوز عند اجتماعهما، بيان ذلك  أَلالة إَل جانب الوَكلة، وَّك واحد منهما عند انفراده َل ُيوز، فباْلوىل أنها تتضمن الكف -

أن رشكة املفاوضة تضمنت الوَكلة والكفالة، والوَكلة بمجهول اجلنس َل جتوز، أَل ترى أنه لو قال: وِّكتك بالَّشاء أو بَّشاء 
 .تصح أيضاً اثلوب َل تصح الوَكلة؟ والكفالة بمجهول َل 
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أنها عقد لم يرد الَّشع بمثله فلم يصح، وْلن فيه غرراً، فلم يصح كبيع الغرر، وبيان غرره أنه يلزم ُك واحد منهما ما يلزم  -
.اَلخر، وقد يلزمه َشء َل يقدر لَع القيام به، وقد أدخال فيه اْلكساب انلادرة

 (:املضاربة)رشكة القراض 

 تعريف رشكة املضاربة لغة:
قاق هذه التسمية: هذه الَّشكة اليت نتحدث عنها تسىم عند أهل اْلجاز "القراض" ولفظ القراض مشتق من القرض وهو اشت

 القطع، سميت هذه الَّشكة بذلك ْلن املالك يقطع للعامل قطعة من ماَل يتْصف فيها، وقطعة من الربح.
 لربح، وملا فيها من السفر، والسفر يف اللغة يسىم َضباً.وتسىم عند أهل العراق "املضاربة" ْلن الكً منهما يَّضب بسهم من ا

 تعريف املضاربة رشَعً:
 املضاربة: أن يدفع املالك إَل العامل ماَلً َلتجر فيه، والربح مشرتك بينهما.

 مَّشوعية املضاربة ودَللها:
 إلمجاع.رشكة املضاربة مَّشوعة وجائزة عند املسلمني، واستدل العلماء لَع مَّشوعيتها بالسنة وا

يسلك به حبراً وَل  أَلأنه َكن إذا دفع ماَلً مضاربة اشرتط لَع صاحبه  عنهما﴿فقد روى ابن عباس عن أبيه العباس ريض اهلل  -
 رواه اْليهيق بإسناد ضعيف. .﴾ فأجازهملسو هيلع هللا ىلص يزنل به وادياً، وَل يشرتي به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ رشطه رسول اهلل 

ثالث فيهن الَبكة: اْليع إَل أجل، واملقارضة، وخلط الَّب بالشعْي  ﴿:قال ملسو هيلع هللا ىلصأن انليب   رجه ابن ماجه عن صهيب وما أخ -
 ﴾ للبيت َل للبيع

 أَلأنه َكن يشرتط لَع الرجل إذا أعطاه ماَلً مقارضة يَّضب َل به  ﴿ حزام.حكيم بن  عن-ورجاَل ثقات -ما رواه اَلارقطِن  -
 ﴾ ة، وَل حتمله يف حبر. وَل تزنل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت ماِلجتعل ماِل يف كبد رطب

 يتعاملون باملضاربة من غْي نكْي فَكن إمجاَعً. َكنوا ملسو هيلع هللا ىلصفإن أصحاب رسول اهلل  وأما اْلمجاع:
يهتدي إَل اتلْصف،  يه مَّشوعة لشدة اْلاجة إَلها من اجلانبني، فإن من انلاس من هو صاحب مال وَلحكمة مَّشوعيتها: 

 بعث وانلاس يتعاملونها فرتكهم عليها وتعاملها الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصفإنه ومنهم من هو بالعكس، فَّشعت تلنتظم مصاْلهم، 
 

 اثلاين انلوع 
 : مجع بدن، وعَب عنها باْلدن ْلنها تعتمد لَع عمل اْلدن.يف اللغة تعريف رشكة اْلبدان .1

ن يشرتك اثنان أو أكرث فيما يكتسبونه بأيديهم فيكون بينهم حسب اَلتفاق. وهذه الَّشكة حتدث كثْياً بني : أوِف اَلصطالح
انلجارين أو اْلدادين أو اْلياطني وغْيهم من املحرتفني، وتسىم هذه الَّشكة بعدة مسميات فيطلق عليها إضافة إَل تسمية 

 ل.رشكة اْلبدان، رشكة اْلعمال، أو الصنائع، أو اتلقب
 أقوال:اختلف العلماء رْحهم اهلل يف حكم رشكة اْلبدان لَع ثالثة  حكم رشكة اْلبدان: .2

أن هذه الَّشكة باطلة، وهو قول الشافعية؛ ْلن الَّشكة إنما تكون لَع مال، ورشكة اْلبدان يه رشكة لَع عمل  القول اْلول:
 َل مال فيها فال تصح.

 حنفية؛وهو قول أيب  تصح،ئع أما يف اكتساب املباح َكَلحتشاش أو اَلحتطاب فال أن هذه الَّشكة تصح يف الصنا :اثلاينالقول 
 ملكها.والوَكلة َل تصح يف هذه اْلشياء ْلن من أخذها  توكيل،ْلن الَّشكة عبارة عن 
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سواء أكان مما يكتسب باْلدن وإن لم يوجد مال مثل  مباح،أن هذه الَّشكة تصح يف ُك ما يكتسب من  :اثلالثالقول 
"  قال: عبد اهللمستدلني بأن أبا عبيدة بن  واْلنابلة،قول املالكية  َكلصناع، وهوأم وجد مال مع عمل  واْلطابني،لصيادين ا

 " رواه أبو داود وغْيه فجاء سعد بأسْيين ولم أئج أنا وعمار بيشء قال:اشرتكت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر 
 أحَكم رشكة اْلبدان: .3

 تصح سواء احتدت اْلرفة بني الَّشيكني أم اختلفت كنجار مع جنار آخر، أو جنار مع حداد.أن هذه الَّشكة  -أ
 أنها تصح سواء عمل الَّشيكني جمتمعني أو منفردين، فال يلزم أن يعمال معاً. -ب
بدفعها  أن للك واحد من الَّشَكء أن يطالب بأجرة العمل اَلي قام به، وللمستأجر دفع اْلجرة إَل ُك واحد منهم، فإذا قام -ج

 إَل أحدهما فإنه يعتَب قد بريء من اْلجرة.
أن العني املعقود عليها إذا تلفت يف يد أحد الَّشَكء من غْي تفريط وَل تعد فإن ضمان هذه العني يكون لَع الك  -د

 الَّشيكني.
 
 
 
 

 اثلالثانلوع 
 واثلقة.مأخوذة من اجلاه  يف اللغة: الوجوه:تعريف رشكة  .1

 : أن يشرتك اثنان فأكرث دون أن يكون هلم رأس مال اعتماداً لَع جاههم وثقة اتلجار بهم، والربح بينهما.وِف اَلصطالح
 قولني:اختلف العلماء يف حكم هذه الَّشكة لَع  الوجوه:حكم رشكة  .2

مل وهما هنا غْي ْلن الَّشكة إنما تكون باملال أو الع الشافعية؛ املالكية،وهو قول  تصح،أن رشكة الوجوه َل  القول اْلول:
 موجودين.

 أن هذه الَّشكة تصح، وهو قول اْلنفية، واْلنابلة؛ ْلنها عمل من اْلعمال فيجوز أن تنعقد عليه الَّشكة. القول اثلاين:
 أحَكم رشكة الوجوه: .3

 يصح تفاوت ملكية الَّشَكء يف اليشء اَلي يتم رشاؤه من اتلجار بتأجيل اثلمن حسب ما يتفقان عليه الَّشَكء. -أ
 ن الربح بني الَّشَكء لَع قدر نصيب ُك منهما يف امللك اَلي تم اَلشرتاك يف رشائه من اَلخرين يكو -ب
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 :جدول املقارنة بني أنواع الَّشَكت
 

 رشكة املفاوضة رشكة العنان 
رشكة اْلبدان 

 )اْلعمال(
رشكة الوجوه 

 القراض )املضاربة( )اَلمم(

 جائزة اْلكم
جائزة عند أكرث 

العلماء عدا 
 لشافعيةا

 جائزة
غْي جائزة عند 

أكرث العلماء عدا 
 اْلنابلة

 جائزة

 رأس املال

من نفس 
اجلنس وَل 

يشرتط 
 التساوي

يشرتط 
 التساوي

َل وجود لرأس 
املال ْلنه عقد 

 لَع اْلعمال

َل وجود لرأس املال 
 بل تكون باَلين

رأس املال من أحدهما 
 والعمل من اَلخر

 حرية اتلْصف حرية اتلْصف فحرية اتلْص حرية اتلْصف اتلْصف
حرية اتلْصف إَل إذا 

اشرتط صاحب املال أمورا 
 معقولة.

 الربح

لَع مقدار رأس 
املال أو حسب 

اَلتفاق، إذا َكن 
الربح جزءا 

مشاَع أي نسبة 
 مئوية.

يشرتط 
 التساوي

لَع مقدار اجلهد 
والعمل، أو 

بالتساوي حسب 
 اَلتفاق بينهما.

بالتساوي أو حسب 
ذا َكن اَلتفاق، إ

الربح جزءا مشاَع 
 أي نسبة مئوية.

بالتساوي أو حسب 
 اَلتفاق،

إذا َكن الربح جزءا مشاَع 
 أي نسبة مئوية.

لَع قدر رأس  اْلسارة
 املال

لَع قدر رأس 
 املال

 بينهما بالتساوي بينهما بالتساوي
لَع صاحب املال ما لم 
يكن هناك إهمال من 

 العامل.
 
 
 
 

  

 مع حتيات اْلستاذ: ساكري ْحيد
 ثانوية زيغود يوسف )عنابة(
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 هدي القرآن      امللف اْلول: من

الكفاءة املرحلية: القدرة لَع اتلالوة الصحيحة للقرآن الكريم وفق أحَكم الرتتيل، وتوظيف املنهجية الصحيحة يف اتلفسْي 
 املوضويع َل. 

 العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء الكفاءة املستهدفة الوحدة

وسائل القرآن الكريم يف تثبيت العقيدة 
 اإلسالمية

درة لَع اتلميزي بني وسائل القرآن الق
 الكريم يف تثبيت العقيدة اإلسالمية

 مفهوم العقيدة -1

 أهمية العقيدة اإلسالمية -2

 وسائل تثبيت العقيدة -3

 إثارة العقل -أ

 إثارة الوجدان -ب

 اتلذكْي بقدرة اهلل ومراقبته -ج

 رسم الصور املحبَّبة للمؤمنني -د

 رسم صور الَكفرين املنّفرة- ـه
 تمناقشة اَلحنرافا-و

 ْلحَكم والفوائد املستخلصة -4

 معرفة مزنلة العقل يف القرآن الكريم  موقف القرآن من العقل 

 تكريم اهلل لإلنسان بالعقل -1

 حث القرآن لَع استعمال العقل -2

 حدود استعمال العقل -3
 وجوب املحافظة لَع العقل -4

 اْلحَكم والفوائد املستخلصة -5

الصحة اجلسمية وانلفسية يف القرآن 
 الكريم

ة اْلسس العامة لعناية اإلسالم معرف
بالصحة اجلسمية وانلفسية انطالقا من 

 نصوص القرآن الكريم والعمل بها

 أّوَل: الصحة انلفسية
 مفهومها -1

 كيف ُيقق اإلسالم الصحة انلفسية؟ -2

 بالفهم الصحيح للوجود واملصْي 
 بتقوية الصلة باهلل 

 بالَتكية واْلخالق -ج
 ثانيا: الصحة اجلسمية

 مفهومها -1

 العناية بها: مظاهر -2

 اإلعفاء من بعض الفرائض -أ

 الوقاية من اْلمراض -ب

 تنمية القوة بمفهومها اْلديث -ج

 تطبيق أسس الرَعية الصحية -د

 اْلحَكم والفوائد املستخلصة -3

 القيم يف القرآن الكريم
القدرة لَع استخالص القيم من القرآن 

 الكريم والعمل بها يف اْلياة

 مفهوم القيم -1
 الصَب، اإلحسان، العفو القيم الفردية: الصدق، -2
 القيم اْلرسية: املعارشة باملعروف، اتلَكفل، املودة والرْحة -3
 القيم اَلجتماعية: اتلعاون املسؤوَلة، اتلَكفل، -4

 القيم السياسية: العدل، الشورى، الطاعة
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 امللف اثلاين: من هدي السنة                                                      
 ملرحلية: القدرة لَع حتليل اْلحاديث حتليال موضوعيا واستخراج العَب واْلحَكم منها والعمل بتوجيهاتها.الكفاءة ا

 العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء الكفاءة املستهدفة الوحدات

املساواة أمام أحَكم الَّشيعة 
 اإلسالمية  

معرفة أثر سيادة الَّشع يف املحافظة لَع 
 تماسك املجتمع 

 عريف بالصحايب راوي اْلديثاتل

 رشح املفردات

 اإليضاح واتلحليل:

 معَن املساواة 

 أثر املساواة لَع تماسك املجتمع 

 حكم الشفاعة يف اْلحَكم 

 اَلثار املرتتبة لَع الشفاعة 
 اْلحَكم والفوائد املستخلصة

العمل واإلنتاج يف اإلسالم 
 ومشلكة اْلطالة 

سالم معرفة قيمة العمل واإلنتاج يف اإل
 وسبل حماربة اْلطالة 

 

 اتلعريف بالصحايب راوي اْلديث

 رشح املفردات

 اإليضاح واتلحليل:

 مفهوم العمل واإلنتاج يف اإلسالم 

 حكمه 

 جماَلته -ج 

 وحكمه التسول –د 

 اْلطالة وآثارها- ـه
 اْلحَكم والفوائد املستخلصة

معرفة حكم الوقف وأثاره   لَع الفرد  مَّشوعية الوقف
 معواملجت

 اتلعريف بالصحايب راوي اْلديث

 رشح املفردات

 اإليضاح واتلحليل
 أثاره-َل اَلقتصادي املردود–مفهومه حكمه 

 اإلرشادات اْلحَكم املستخلصة
 توجيهات الرسول

 صَّل اهلل عليه وسلم  
 يف صلة اَلباء باْلبناء

القدرة لَع حتديد أسس صلة اَلباء باْلبناء  
 ة وأثرها لَع استقرار اْلرس

 

 اتلعريف بالصحايب راوي اْلديث

 رشح املفردات

 اإليضاح واتلحليل:

 العدل بني اْلبناء وخماطر اتلفريق بينهم -أ

 الرْحة والرفق باْلبناء -ب

 حسن تربية وتوجيه اْلبناء -ج
 اْلحَكم والفوائد املستخلصة
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 الكفاءة املرحلية: القدرة لَع إبراز اَلور اَلُيايب لدلين يف اْلياة                                   الث: القيم اإليمانية واتلعبدية امللف اثل
 العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء الكفاءات املستهدفة الوحدة

 
أثر اإليمان والعبادات يف اجتناب 

 اَلحنراف واجلريمة

القدر لَع حتديد دور اإليمان والعبادة  
 . يف القضاء لَع دوافع اَلحنراف واجلرائم

 معَن اجلريمة واَلحنراف يف اإلسالم -1
 أقسام اجلرائم من حيث مقدار العقوبة: -2

 القصاص أو اَلية 

 اْلدود  

 اتلعزير-ج
 اْلكمة من تَّشيع اْلدود -1
 مفهوم العبادة يف اإلسالم -2

 أثر هذا املفهوم يف مَكفحة اَلحنراف واجلريمة -3

 اإليمان وآثاره يف مَكفحة اَلحنراف واجلريمة -4
معرفة ممزيات الرساَلت السماوية، وبيان  اَلت السماوية السابقةاإلسالم والرس

 أفضلية اإلسالم 
 وحدة الرساَلت السماوية )يف املصدر والغاية( .1
 الرساَلت السماوية: .2

 اإلسالم-أوَل (1

 تعريفه 

 )عقائده )إشارة إَل أرَكن اإليمان 

 كتابه 
 انلْصانية )املسيحية(-ثانيا (2

 تعريفها 

 عقائدها 

 كتبها 

 فرقها 
 اَلهودية -اثاثل (3

 تعريفها 

 عقائدها 

 كتبها 
 حتريف اَليانات السماوية السابقة .3
 عالقة اإلسالم باْلديان اْلخرى  .4

معرفة بعض مصادر التَّشيع اإلساليم  من مصادر التَّشيع اإلساليم
 وأثرها يف مرونة الَّشيعة اإلسالمية

 مفهوم مصادر التَّشيع -1

 من مصادر التَّشيع: -2

 اإلمجاع:-أوَل
 تعريفه 

 حجيته 

 أنواعه-ج
 أمثلة عنه -د

 القياس:-ثانيا       
 تعريفه 

 حجيته 

 أرَكنه ورشوطه-ج

 املصلحة املرسلة -ثاثلا       
 تعريفها  

 حجيتها 

 رشوط العمل بها-ج

 أمثلة عنها -د
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 : القيم اْلقوقيةالرابعامللف 

 لقة باملسؤوَلة.الكفاءة املرحلية: العمل بتوجيهات اإلسالم يف جمال حقوق اإلنسان واَللَتامات املتع
 العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء الكفاءات املستهدفة الوحدات

حقوق اإلنسان يف جمال العالقات 
 العامة واتلعامل اَلويل

 

املساهمة يف اْلفاظ لَع حقوق اإلنسان 
 من خالل معرفة مَكنتها يف اإلسالم

 
 

 تكريم اإلسالم للبَّش -ب

 تعريف حقوق اإلنسان -ت

 نسان يف جمال العالقات العامة:من حقوق اإل-ج
 حق اْلياة .6

 اْلق يف اْلرية .7

 اْلق يف اْلمن .8

 اْلق يف اتلنقل .9

 اْلق يف حرية املعتقد .10

 حرية الرأي والفكر .11

 حق اتلعلم .12
معرفة املبادئ العامة ْلقوق العمال  حقوق العمال وواجباته يف اَلسالم

 والقدرة لَع جتسيدها يف اْلياة
 نظرة اإلسالم إَل العمل 

 اْلقوق اْلساسية للعمال - 2

 العمال واجبات- 3

 لعملا وصاحب العامل بني العالقة طبيعة- 4
 

 : القيم اَلجتماعية واْلرسيةاْلامسامللف 
 الكفاءة املرحلية: القدرة لَع تمثل القيم املوجهة للسلوك وتنظيم العالقات اَلجتماعية بني املسلمني وغْيهم

 العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء ـــةالكفــاءات املستهدف الوحدات
العالقات اَلجتماعية بني املسلمني 

 وغْيهم
معرفة أحَكم العالقات اَلجتماعية 

بني املسلمني وغْيهم وأثرها لَع 
 استقرار املجتمع.

 اختالف اَلين يف واقع انلاس

 أسس عالقة املسلمني بغْيهم:

 اتلعارف 

 اتلعايش 

 اتلعاون-ج

 اعيةالروابط اَلجتم -د
 حقوق غْي املسلمني يف بدل اإلسالم: 

 حق اْلماية 

 حق اتلأمني عند العجز 

 حق حرية اتلدين-ج
 حق العمل-د

 واجبات غْي املسلمني يف بدل اإلسالم
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 من املشاُك اْلرسية:
 النسب وأحَكمه الَّشعية

معرفة اْللول اليت رشعها اإلسالم 
ْلعض مشاُك اْلرسة يف العْص 

ماسك اْلرسي اْلاَض وأثرها يف اتل
 واَلجتمايع

 النسب .1
 تعريف النسب

 اْلينة الَّشعية-اَلقرار-أسباب النسب: الزواج

حقوق الطفل جمهول النسب: يشار اَل ان الوصية حل من اْللول املادبة 
 ملجهول النسب

-: تعريف اتلبِن حكمه ودَلله اْلكم طرق إثبات النسب: الزواجاتلبِن .2
 اْلصمة الوراثية
 الكفالة من حيث املحرم منه ضاع حل ملشلكة يشار اَل ان الر

 تعريفها حكمها ودَللها اْلكمة من تَّشيعها الكفالة: .3
 

 : القيم اتلواصلية واإلعالميةالسادسامللف 
 الكفاءة املرحلية: القدرة لَع اتلمسك بالقيم اإلنسانية الواردة يف خطبة حجة الوداع.

 مية املستهدفة للبناءالعنارص املفاهي الكفاءات املستهدفة الوحدات
حتليل وثيقة خطبة الرسول صَّل اهلل 

 عليه وسلم يف حجة الوداع
 

حتليل وثيقة )حجة الوداع( وإبراز ما تضمنته من أحَكم 
 وتوجيهات وحاجة املجتمع اَلويل اَلوم إَلها

 املناسبة والظروف

 رشح املفردات

 حتليل نص اْلطبة 

 طبةاْلحَكم واتلوجيهات اليت تضمنتها اْلُ 
 

 : القيم املاَلة واَلقتصادية                     السابعامللف 
الكفاءة املرحلية: معرفة موقف اإلسالم من املال وموقفه من املفاسد اَلقتصادية وبعض اْلساَلب املَّشوعة َلكتسابه وكيفية  

 حتقيق اتلوازن اَلقتصادي يف املجتمع واتلنمية املستدامة.
 العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء ستهدفةالكفاءات امل الوحدات

 اتلميزي بني أنواع الربا وأحَكمه الربا ومشلكة الفائدة
 

 

 تعريف الربا –

 حكمه ودَلله –

 اْلكمة من حتريمه  –

 مراحل حتريمه –

 أنواعه: –

 ربا الفضل 

 ربا النسيئة 

 علة اتلحريم –

 القواعد العامة َلستبعاد املبادَلت الربوية –

 مسائل تطبيقية –
 معرفة بعض املعامالت املاَلة املَّشوعة املعامالت املاَلة اجلائزة من

 
 املراحبة   ـ بيع اتلقسيط   ـ الْصف

 اتلعريف .1

 حكمه ودَلله .2

 اْلكمة من التَّشيع .3

 الَّشوط .4

 أمثلة .5
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 الَّشكة يف الفقه اإلساليم
 

 
 
 

معرفة أنواع الَّشَكت ونظرة اإلسالم إَلها 
 جتمعوأثرها يف اتلنمية اَلقتصادية للم

 ـ تعريفها -1

 حكمها ودَللها -2

 اْلكمة من تَّشيعها -3

 أنواع الَّشكة:  -4

 رشكة اْلموال: )تعريف ُك نوع وحكمه ومثاَل( -أ

 رشكة العنان -
 رشكة املفاوضة -
 رشكة القراض -

 رشكة اْلعمال )اتلعريف واْلكم واملثال(  -ب

  رشكة الوجوه )اتلعريف واْلكم واملثال(

 
 


