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أوال :تعريف العقيدة اإلسالمية:

 في اللغة :مصدر اعتقد يعتقد اعتقاداً؛ من العقد ،وهو الّشد والّربط بقّوة.اصطالحا :هي التصديق الجازم بوجود الله عّز وجل وما يجب له من التّوحيد
في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ،واإليمان بمالئكته ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره .وهذه هي أصول العقيدة اإلسالمية.
مالحظة :العالقة بين المعنى اللغوي والشرعي للعقيدة؛ هي شّد وربط اإليمان في القلب بإحكام.
ثانيا :آثـار العقيدة االسالمية :له آثار عظيمة على الفرد والمجتمع:
أ  -على الفرد:
تعرف اإلنسان على حقيقة نفسه وسر
اإلسالمية
 -1تعرف اإلنسان على ذاته ومصيره :فالعقيدة
ّ
وجودها في الحياة ،وتعرفه على حقيقة مصيره بعد الموت.
-2الطمأنينة واالستقرار النّفسي :فالعقيدة اإلسالمية تجعل المسلم يشعر بالطمأنينة
والسكينة والهدوء والرضا بما قدره الله تعالى.
-3االستقامة والبعد عن االنحراف والجريمة :فالتزام العقيدة االسالمية يوصل إلى استقامة
المؤمن ،فيلتزم بالطاعات ويجتنب النواهي ويبتعد عن االنحرافات والجرائم...
ب  -على المجتمع:
األخوة والتّضامن .اإليمان يحقق األخوة بين الناس ويعزز من التآزر بينهم.
-2
ّ
صالح واإلصالح :فالتزام العقيدة اإلسالمية يؤدي إلى صالح األفراد وإصالح المجتمعات
ال
-0
ّ
وذلك باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة..
 -3تحقّق األمن :اإليمان بالله ينشر األمن واالمان في المجتمع .

20
أوال :أسباب االنحراف عن العقيدة الصحيحة :توجد أسباب كثيرة  ،من أهمها :
 -1الجهل بأصول العقيدة ومعانيها :بسبب اإلعراض عن تعلمها وتعليمها ،و قلة االهتمام بها.
-2التقليد األعمى للموروثات :وذلك بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها ،
ومعرفة مدى صحتها .
 -3التعصب والغلّو في الدين :وذلك بالتعصب للرأي والغلو فيه من غير دليل شرعي.
-4الغفلة عن تدبّر اآليات الكونية والقرآنية :ففيها من الدالئل والبراهين ما يدل على وجود الله
تعالى وأنه المستحق للعبادة وحده.
-5االنغماس في الملذات والشهوات :بأن يحرص االنسان على الدنيا وشهواتها وزخارفها ويفرط
فيها ،وينسى ما خلق ألجله وهو عبادة الله وحده ال شريك له .

/
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ثالثا :من أساليب القرآن الكريم في تثبيت العقيدة :توجد أساليب عديدة ومتنوعة منها:
 -2التذكير بمراقبة الله لخلقه :وذلك بتذكير اإلنسان بعلم الله الواسع ومراقبته وأنه ال تخفى عليه
خافية ،فيستقيم المؤمن فيلتزم بالطاعة ويتجنب المعصية.
 -0إثارة العقل والوجدان :يذكر القرآن حقائق وظواهر تستثير اإلنسان ،فيتفاعل معها وجدانه،
ويبدأ في التفكير والتمعن فيها ،حتى يدرك أن لهذا الكون ربا واحدا هو المستحق للعبادة.
صورة المحببة للمؤمنين :وذلك بذكر صفاتهم الحسنة وما ينالونه من أجر وثواب يوم
 -3رسم ال ّ
القيامة ،حتى يقتدى بهم .
ّ
 -4رسم صور الكافرين المنفرة :ببيان صفاتهم القبيحة والسيئة وما ينالونه من عقاب وعذاب في
الدنيا واآلخرة ،لينفر منهم ،ويحذر من سلوك منهجهم( .أسلوب الترهيب).
 -5مناقشة االنحرافات :ببيان االنحرافات التي يقع فيها اإلنسان لعناده أو جهله ومناقشتها بالدليل
الشرعي والعقلي والرد عليها.

00
-أوال :اإلسالم دين جميع االنبياء:

 -2تعريف اإلسالم :أ -لغة :الخضوع و االستسالم و االنقياد.
ب – اصطالحا :له معنيان:
المعنى العام :االستسالم والخضوع لله في كل أوامره ونواهيه .وهو دين جميع األنبياء والرسل.
المعنى الخاص :الرسالة التي اكتمل بها الدين والشريعة الخاتمة إلى البشر ،التي بعث بها محمد
إلى الناس جميعا.
 -0الدين واحد ورساالته متكاملة :الناظر في القرآن الكريم يجد أن:
 اإلسالم اسم للدين المشترك الذي نادى به كل األنبياء عليهم السالم .سالم﴾ [آل عمران،]21 /
اإل ْ
قال تعالى ﴿ :إِن ال ّدِين ِع ْند الل ِه ْ ِ
 دعوة األنبياء جميعا واحدة ،وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته ،وإن اختلفت في الفروع.ون﴾ [األنبياء]05 :
قال تعالى ﴿:وما أ ْرس ْلنا ِم ْن ق ْب ِلك ِم ْن رسول إِال ن ِ
وحي إِل ْي ِه أنه ال إِله إِال أنا فاعْبد ِ
 -ختم الله تعالى رسالة األنبياء ببعثة محمد  ،فرسالته المهيمنة على كل الرساالت السابقة.

سماوية:
الرساالت ال ّ
ثانياّ -

 -1تعريفها :هي ما أنزله الله  على رسله وأمروا بتبليغه ،ومنهم موسى وعيسى عليهما السالم.
 - 2وحدة الرساالت السماوية :ـ تجتمع في أمرين أساسيين ،هما:
أ -في المصدر  : :فكل ما نزل على األنبياء والرسل هو من عند الله ( .ولذلك سميت سماوية)
أ -في الغاية  :تتمثل في- :توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة- .حفظ الكليات الخمس.
الدعوة إلى مكارم األخالق. تصحيح العقائد الباطلة - .تقويم الفكر المنحرف. -3تحريف الرساالت السماوية السابقة :لم تبق الرساالت السماوية السابقة على ما جاءت
به ،فقد امتدت إليها يد التحـريف والتبديل ونسبت إليها األكاذيب واألباطيل ،واالفتراء على الله
سمعون كالم الل ِه
تعالى ورسله الكرام .قال تعالى( :أفت ْطمعون أن ي ْؤ ِمنوا لك ْم وق ْد كان ف ِريق ِم ْنه ْم ي ْ
ثم يح ِ ّرفونه ِم ْن ب ْع ِد ما عقلوه وه ْم ي ْعلمون) (سورة البقرة.)57:
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ثالثا :اليهودية :من الرساالت السماوية المحرفة:

.

 -2تعريفها  :هو مصطلح حادث يطلق على الديانة الباطلة المحرفة عن الدين الحق الذي جاء
به موسى  لبني إسرائيل؛ ولها كتابها المقدس (التّناخ) ،وعقائدها ،وممارساتها ،وشرائعها.
وسبب تسميتهم :لقولهم ﴿ ِإنا هدْنا ِإليْك﴾ أي عدنا ورجعنا إلى الله.
أو نسبة إلى (يهوذا) ابن يعقوب  .أو من التهويد وهو تحريك الرؤوس عند القراءة.
 -0مصادرها  :وتتمثل في:
 )2الكتاب المقدس :ويسمى عند اليهود بـ :تناخ ،(TANAKH( ،ويتكون من 00سفرا ،هي:
 أسفار التوراة الخمسة ): (TAهي ِِ( التكوين و الخروج و العدد و التثنية و الالويين). اسفار الكتب والحكمة واألمثال )(KH أسفار األنبياء)(NA )0التلمود  :وهو مجموع التراث الديني والفقهي الشفهي ألحبار اليهود،
الذي تم تدوينه بين القرن الثاني والسادس للميالد ،وهو مقسم إلى :
والجمارا وهي الشرح.
 المشنا وهي المتن. -3من انحرافاتها العقائدية  :لليهود كثير من االعتقادات المحرفة  ،منها:
 )2اعتقادهم في اإلله:
 جعلوا لهم إلها خاصا بهم فقط وسموه (يهوه) ،وهو عدو لغير بني إسرائيل.يؤمنون بصفات ال تليق بالله عز وجل ومن ذلك قولهم إن الله فقير وهم أغنياء.ويداه مغلولتان وهو ليس معصوما بل متعصبا ،مدمر لشعبه.
اعتقادهم أن -عزير ابن الله  ،وأنهم أبناءه وأحباءه. )0اعتقادهم في األنبياء :يؤمنون بافتراءات كثيرة على أنبيائهم ،ومن ذلك:
 نسبوا إلى نبي الله يعقوب  - -االحتيال ،في أخذ النبوة والبركة من أبيه إسحاق –– نسبوا إلى "لوط" عليه السالم شرب الخمر وأنّه زنى بابنتيه.نسبوا الزنا إلى نبي الله "داود" ف ولد له "سليمان". نسبوا الردة إلى نبي الله "سليمان" وأنه عبد األصنام. - )3اعتقادهم في النسب  -:اختصاص اليهودية بهم فال ينسب إليها إال من كانت أمه يهودية.
 -4اتجاههم إلى التجسيم والوثنية :وبدأ هذا االنحراف وموسى عليه السالم بين ظهرانيهم ،فعبدوا
الكبش والعجل وقّدسوا الحية لدهائها.

رابعا :النصرانية :من الرساالت السماوية المحرفة:
 -2تعريفها :هي مصطلح حادث ،يطلق على الدين الذي بشّر به سيدنا عيسى المسيح .
و هم الذين يدّعون بأنّهم يعبدون المسيح إلههم الذي مات على الصليب ليخلّصهم من الخطيئة.
وسميت بالنصرانية :نسبة إلى قرية الناصرة بفلسطين .أو لنصرتهم لعيسى .
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 -0مصادرها  :تتمثل في:
مكون من:
 -2الكتاب المقدس ّ :
العهد القديم :هو مجموع أسفار التناخ اليهودية ،مع تقسيم عددي مختلف حسب مذاهبهم.العهد الجديد :مكون من 02 :سفرا :تبدأ باألناجيل األربعة :متّى ،مرقص ،لوقا،يوحنا ،إضافة إلى رسائل بولس وبطرس وغيرهم.
-2التقليد الكنسي :يختلف النصارى فيه على قسمين:
 يؤمن الكاثوليك و األرثوذكس بسلطة الكنيسة ممثلة في الباباوات والبطارقة فيالتشريع وإصدار قرارات نافذة منها غفران الذنوب.
 بينما تكتفي فرقة البروتستانت بالكتاب المقدس كمصدر وحيد للوحي. -3من انحرافاتها العقائدية  :من أهم عقائدهم المحرفة بعد عيسى :
أ -عقيدة التثليث :اإلله عندهم مركب من ثالثة أقانيم (هيئات) :األب  ،االبن ،روح القدس.
ب-عقيدة الخطيئة والخالص (الفداء) :يزعمون أن الله من محبته للبشر ،أرسل
ابنه الوحيد المسيح(يسوع) ليخلص البشرية من خطيئة ءادم ( ،االكل من
الشجرة) و يتحمل العذاب عنهم(.الصلب).
ج -التوسط والتحليل والتحريم (غفران الذنوب) :يعتقدون أن رجال الدين
يتوسطون بين الله والخلق في العبادة ،فعن طريقهم يتم دخول اإلنسان في الدين واعترافه بالذنب،
وتقديم صالته وقرابينه ،والتحليل والتحريم من دون الله ،وإصدار صكوك الغفران.

خامسا :اإلسالم الرسالة الخاتمة:

.

-2عقائده :تتمثل في أركان االيمان الست ،جاءت في حديث جبريل المشهور ،قال  عن اإليمان:
«أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» [رواه مسلم]
 -0كتابه :يتمثل في القرآن الكريم ،وهو كالم الله المعجز ،المنزل على محمد 
بواسطة جبريل  باللفظ العربي ،والمنقول إلينا بالتواتر ،والمتعبد بتالوته،
والمحفوظ من التحريف والتبديل .
- 3من خصائص الرسالة المحمدية :تعتبر الرسالة المحمدية خاتمة الرساالت
السماوية ،وقد اختصها الله بمجموعة من الخصائص:
 أنها رسالة عالمية عامة تخاطب جميع الناس ،بغض النظر عن الظروف والبيئات واألزمنة. رسالة جامعة لثمرات ومحاسن الرساالت السابقة. رسالة خالدة غير مرهونة بزمن معيّن. رسالة محفوظة بحفظ الله تعالى لها خالفا لما قبلها.حمدية بالّرساالت السابقة لها :يربط بينهم عالقات كثيرة منها:
- 4عالقة الرسالة الم ّ

 الرسالة المحمدية مصدّقة لما قبلها من الرساالت السماوية. الرسالة المحمدية مص ّححة لما طرأ من فساد وتحريف وانحراف ،خاصة في العقائد. الرسالة المحمدية ناسخة لما قبلها من الشرائع ومج ّددة بكتاب مهيمن على كتبهم -الرسالة السابقة مبشّرة بالرسالة الخاتمة.
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25
أوال :تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية:

 لغة :جمع مقصد ،بمعنى الغاية والهدف.ثانيا :أهميّة العقل في القرآن الكريم :كرم الله االنسان بالعقل لما له من أهمية كبيرة تكمن في:
اصطالحا :هي الغايات واألهداف الّتي جاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيقهاأـ العقل سر تمييز االنسان عن باقي المخلوقات.
لمصلحة العباد في الدّنيا واآلخرة.
ب -العقل أداة االدراك والفهم والتمييز بين الصحيح والخطأ.
ج -العقل أداة االجتهاد  ،ووصل الدين بالواقع.
لق جميعا ً بجلب المنافع لهم
ثانيا :المقصد العام للشّريعة اإلسالمية :هو تحقيق مصالح الخ ِ
د  -هو طريق اإليمان بالله .
ودفع المفاسد عنهم.
هـ -العقل مناط (اساس) التكليف .وسببه ،فال يكلّف من ال عقل له.
ثالثا :أقسام مقاصد الشّريعة االسالمية :تنقسم حسب أهميتها إلى ثالثة مراتب:
ثالثا :دور العقل في تمحيص األفكار والموروثات:
أ -الضّرور ّيات :هي ما تقوم عليه حياة النّاس ،وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهالك في
بالعقل يتم تمحيص الموروثات القديمة واألفكار الجديدة من خالل:
الدنيا واآلخرة ،وتعرف بالكلّ ّيات الخمس وهي:
 الرجوع إلى التصور الصحيح للكون والحياة واالنسان. (2حفظ الدين :وذلك بتشريع اإليمان والعبادات والجهاد  ،وتحريم الشرك وااللحاد واالبتداع.
 التحرر من الجمود والتعصب والتقليد االعمى.ّ
حرم قتل النفس بغير
 )2حفظ النفس :أوجب األكل والشرب والوقاية من االمراض والعالج ،...و ّ
غربلة ومحاكمة الموروثات واألفكار إلى الشرع .وشرع القصاص لذلك...
حق ،واالنتحار
ّ
تنقية المنظومة الفكرية من الفكر الدخيل كاإللحاد واالستشراق.وحرم المسكرات...
 )3حفظ العقل :حث على طلب العلم النافع والتأمل والتفكر في آيات الله،
ّ
شرع اإلسالم ّ
رابعا :حدود استعمال العقل.
وحرم الزنا والقذف...
الزواج و دعا التيسير فيه،
ّ
 ( 4حفظ النّسلّ :
ّ
أمر اإلسالم االنسان باستعمال عقله ،وجعل له حدودا أمره باجتنابها
والربا والرشوة ...
 )5حفظ المال :أمر بتنمية المال بالطرق المشروعة،
وحرم ال ّ
سرقة ّ
ّ
ّ
ّ
كي ال يضيع جهده ويضل ،فالعقل :
ّ
ب -الحاجيات :هي ما يحتاجه الناس من باب التوسعة ورفع الحرج ،وعند فقدانها ال تتوقف
ـ يستعمل في التدبّر في الكون وفي األمور التجريبية.
الحياة ،وإنّما تضيق وتعسر .من أمثلتها:
ـ ال يستعمل في األمور التعبدية المحضة ،مثل عدد ركعات الصلوات .
صالة للمسافر ،واإلفطار للمريض والمسافر ،والتي ُّمم للعاجز ....
شرع قصر ال ّ
 في العبادات ّ :ـ ال يستعمل في الغيبيات والعقائد التي ال تدرك إال ّ بالوحي .مثل  :كيفيات األسماء والصفات.
 في المعامالت :إباحة العقود التي تحقق حاجات الناس من البيع واإلجارة والضمان…خامسا :األحكام والفوائد المستخلصة [ :البقرة ]222/
صيد والتمتّع بالطيبات م ّما هو حالل مأكال ومشربا وملبسا وم ْركبًا…
 في العادات :إباحة ال ّبأحكامهما.
 وجوب اتباع الكتاب والسنة والعملاألحكام:
ّ
هي ما زاد على الضروري والحاجي ،يتم بها اكتمال وتجميل أحوال
ج -التحسينيّات :
– حرمة تقليد من ال علم له وال بصيرة في الدين.
وتصرفاتهم ،وال يؤدي فقدها إلى هالك أو حرج .من أمثلتها:
النّاس
ّ
 وجوب تدبر القرآن الكريم عند تالوته أو سماعه لفهمه واالتعاظ به.شرع الله تعالى الطهارة وستر العورة في الصالة ،وأخذ الزينة من اللباس ...
 في العباداتّ : القلوب القاسية ميتة ال تعي وال تعتبر.الفوائد:
وحرم البيع على البيع…
 في المعامالت :حرم الله تعالى النجاسات والمضار،ّ
احوالهم.
فسدت
فسدت
وإذا
،
الناس
حال
صلح
القلوب
صلحت
إذا
ّ
 في العادات :أرشد الشرع إلى آداب األكل والشرب والنوم وغيرها.التحذير من تقليد اآلخرين في كل شيء بل مع التمحيص والغربلة.رابعا:أهمية ترتيب مقاصد الشريعة :ترتب حسب أهميتها:
 فالضروريات مقدمة على الحاجيات ،والحاجيات على التحسينيات،
*-مالحظة :من األفكار المخالفة للعقل:
 والكليات الخمس مرتبة فيما بينها :فالدين أوال ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال.
ّ
ألنّ
على
ل
يد
ليم
س
ال
العقل
البطالن
ظاهر
عم
الز
وهذا
صدفة،
أ-ز ْعم الملحدين أنّ الكون وجد
ّ
ّ
وهذا الترتيب يظهر أثره عند تعارض بعضها مع بعض؛ ومن أمثلته:
ّ
وجود الله وأنه خالق الكون ،ولو كان وجود الكون صدفة لما كان منظما ومحكما كما يقول العقالء.
 إباحة االكل الميتة عند الضرورة حفاظا على النفس من الهالك ،فيه تقديم للضروري على التحسيني. إباحة شرب الخمر عند الضرورة؛ فهذا دليل على تقديم ِحفظ النفس على حفظ العقل.صحيح ،في حين
سند ال ّ
ب-ز ْعم المستشرقين وتشكيكهم في سنّة النّبي  الّتي وصلت إلينا بال ّ
 النهي عن اتِّخاذ الزنا وسيلة للكسب ،فهذا دال على أن ِحفظ النسل مقدم على ِحفظ المال.يم ّجدون أقوال الفالسفة القدامى الّتي ال سند لها ،وهذا عين التّناقض الّذي ال يقبله العقل.
 تشريع الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال ،فيه تقديم حفظ الدين على حفظ النفس والمال.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ ّوال – مفهوم االنحراف والجريمة:

 االنحراف :هو الخروج عن القيم والمعايير اإلسالميّة وتعاليمه وتشريعاته ومبادئه وحدوده. -الجريمة :هي محظورات شرع ّية زجر الله عنها بح ّد أو قصاص أو تعزير.

ثانيا -منهج اإلسالم في محاربة االنحراف والجريمة :
أ .الجانب الوقائي للح ّد من االنحراف والجريمة:

ّيني :فاإليمان القوي ي ً
حجز من االنحراف أو الوقوع في الجرائم.
 -2تقوية اإليمان والوازع الد ّ
ّ
الحث على العبادات ومكارم األخالق :فالمسلم الذي يشغل نفسه بالعبادات ،ويحرص على
-0
تهذيبها يكون أبعد عن المعاصي.
العالجي للح ّد من االنحراف والجريمة يتمثل في العقوبات الشرعية
ب .الجانب
ّ
أ -مفهوم العقوبات في االسالم :هي زواجر وضعها الله -سبحانه وتعالى-
للردع عن ارتكاب ما حظر وترك أمره.
ّ
ب -أنواع العقوبات: -
 )2عقوبة الحد:
تعريفها :لغة  :هو المنع.
اصطالحا :عقوبة مقدرة شرعا ً في معصية تجب حقا لله تعالى؛ صيانة للكليات الخمس.
أنواعها وأحكامها:
الجريمة

السرقة
شرب
الخمر
الزنا

تعريفها
أخذ مال الغير
من موضع حفظه
خفية بنيّة تملّكه
تناول المسلم
للمسكرات قليلها
وكثيرها

نوع الحد
قطع اليد
 32جلدة
أو  42جلدة

 األعزب :الجلدعالقة جنسية
 222جلدة.
خارج الزواج
 -الرجم للمحصن

اتهام بالزنا أو نفي
القذف
نسب بال دليل

 32جلدة

صلب
هي قطع الطريق القتل أو ال ّ
بإشهار السالح؛ أو قطع األيدي
الحرابة
واألرجل من
لالعتداء على
خالف أو ال ّنفي.
الناس.

الدليل
ْ
قال تعالى{ :والس ِارق والس ِارقة فاقطعوا أ ْيدِيهما
جزا ًء ِبما كسبا نك ًاال ِمن الل ِه والله ع ِزيز ح ِكيم}
[المائدة]33 :
وجلد
ضرب النبي  في الخمر بالجريد والنعال
أبو بكر شارب الخمر أربعين جلدة ،ثم جلد عمر
 32جلدة لما كثر .بعد أجماع الصحابة.
احد ِم ْنهما ِمائة
{الزا ِنية والزا ِني فاجْ ِلدوا كل و ِ
ج ْلدة} [النور]0 :
_رجم النبي لماعز بن مالك والمرأة الغامدية 
ت ثم ل ْم يأْتوا
قال تعالى{ :والذِين ي ْرمون ا ْلمحْصنا ِ
ِبأ ْربع ِة شهداء فاجْ ِلدوه ْم ثمانِين ج ْلدةً وال ت ْقبلوا له ْم
سقون} [النور]4 :
شهادةً أبدًا وأولئِك هم ا ْلفا ِ
سع ْون
{ ِإنما جزاء الذِين يح ِاربون الله ورسوله وي ْ
ض فسادًا أ ْن يقتلوا أ ْو يصلبوا أ ْو تقطع
فِي ْاأل ْر ِ
ض ذ ِلك
ِيه ْم وأ ْرجله ْم ِم ْن ِخالف أ ْو ي ْنف ْوا ِمن ْاأل ْر ِ
أ ْيد ِ
له ْم ِخ ْزي ِفي ال ُّد ْنيا وله ْم ِفي ْاآل ِخر ِة عذاب ع ِظيم}
[المائدة]33 :

المقصد

حفظ
المال
حفظ
العقل
حفظ
النسل
حفظ
النسل
حفظ
النفس
والمال
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 )0عقوبة القصاص:
تعريف القصاص :لغة  :المماثلة ،وتتبُّع الشّيء.اصطالحا :عقوبة مقدّرة شرعا تقوم على معاقبة الجاني المتعمد بمثل جنايته.
ـ الجناية على النفس :وسببه القتل العمد.
 أنواعه:ـ الجناية على ما دون النفس عمدا  :بالجرح وقطع األطراف.
 الدية :فهي المال المؤدى إلى المجنى عليه أو أولياءه بسبب الجناية.وتكون عقوبة أصلية في الخطأ وبدلية عند التنازل عن القصاص.
ومقدارها 2222 :دينار ذهبي أو  222من االبـل 022 ،من البقر ...
(3عقوبة التعزير:

تعريفها :لغة :التّأديب.
اصطالحا ً :هي عقوبة غير مقدرة شرعا  ،يقدرها القاضي حسب المصلحة العامة
أمثلة عن عقوبات التعزير :التغريم والضرب والسجن والنفي.الغش في البيع .ـ ترك سداد الديْن
أمثلة عن جرائم التعزير :ـ المجاهرة بالفطر في رمضان .ـّ
مع قدرته على سداده .
ج -خصائص العقوبات في اإلسالم:
)1شرعية العقوبة :فال ب ّد لها من مستند يعتمد عليه القاضي.
غني وفقير ،وال بين حاكم ومحكوم.
)2المساواة في العقوبة :فال فرق بين
ّ
)3العدالة في العقوبة :فال عقوبة إال على مرتكب الجريمة ،وال إيقاع للعقوبة إال بعد التث ّبت من
الجريمة.
 )4الرحمة في العقوبة :راعى اإلسالم الفروق الفرديّة ،في العقوبة ،ومنع الحد لوجود الشّبهة.
د  -الحكمة العامة من تشريع العقوبات :تهدف العقوبات في الشريعة االسالمية إلى:
 -2المحـافظة على مقاصد الشريعة الضرورية الخمس.
 -0الحدود تكفير للذنوب في الدنيـا واآلخرة.
 -3رضا المجني عليه أو أولياءه وذهاب غيظ قلوبهم.
 -4زجر العاصي عن الرجوع إلى المعصية ،ومنع غيره من الوقوع فيها.
 -6حفظ األمن واالستقرار في المجتمع..
 -5تطهير المجتمع من اآلفات والجرائم .
التقويم - :ما الفرق بين الحدود والقصاص والتعزير؟
تحديد المقدار
جواز العفو
النقص والزيادة فيها

الحدود
محددة شرعا
ال يجوز إذا بلغ الحاكم
ال يجوز

القصاص
محددة شرعا
العفو فيها حق للضحية
ال يجوز

الحق الغالب فيها

حق الله تعالى

حق العبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعزير
غير محددة شرعا
يجوز العفو
يجوز حسب المصلحة
حق الله تعالى أو
للعبد
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أوال :التعريف بالصحابية راوية الحديث :هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق (،)
كانت أفقه النساء وأعلمهن ،روي لها  0022حديثا ،توفيت سنة 52هـ  ،ودفنت بالبقيع.
 يجترئ :يملك القدرةثانيا :شرح المفردات :أهمهم :أزعجهم والقلق – .شأن :أمر
 الشريف :صاحب المنزلة والجاه.الشجاعة والجرأةِ – .حب :أي المحبوب المقرب.
اإلجمالي للحديث :يبين لنا الحديث مدى حرص النبي على تطبيق أحكام الشريعة
ثالثا :المعنى
ّ
على جميع أفراد المجتمع مهما كانت مكانتهم؛ ألن ذلك مدعاة الى تماسك المجتمع والقضاء على
المحاباة والتفرقة بين أفراده..

رابعا :اإليضاح والتّحليل.
أ -معنى المساواة في األحكام :هي عدم التفريق بين أفراد المجتمع
أغنيائهم وفقرائهم ،أقويائهم وضعفائهم في تطبيق األحكام والحدود.
ب -أثر المساواة على تماسك المجتمع :لها آثار إيجابية كثيرة ،منها:
 إلغاء الفوارق والطبقية بين أفراد المجتمع تعظيم أحكام الشرع من طرف الجميع. تمنع الظلم والفساد والجرائم في المجتمع.يكسب العدالة هيبتها. انتشار األمن وحصول الطمأنينة في نفوس الناس.ج -معنى الشفاعة في الحدود :هي" :التوسط لدى الحاكم إلسقاط حد من حدود الله".
د -حكمها .تحرم الشفاعة في الحدود ،بعد بلوغ الحد علم الحاكم ،وتجوز قبل وصولها.
لقوله  " :تعافوا الحدود ِفيما بينكم ،فما بلغ ِني ِمن ح ّد فقد وجب "[ .أبو داود والنسائي].
حرمت الشفاعة في الحدود آلثارها السلبية الخطيرة ،ومنها:
هـ  -آثار الشفاعة في الحدود:
ِّ
 -1إسقاط العدالة وهيبة القانون - 2 .اإلخالل بالنظام العام -3 .تفشي الجريمة في المجتمع.
 -4ضياع حقوق الضعفاء -5 .ظهور الطبقية في المجتمع.
 -6انتشار الفساد وعدم األمن -2 .سبب في هالك األمم.

خامسا :األحكام والفوائد المستخلصة:
األحكام - :حرمة السرقة ووجوب الحد فيها  - .وجوب إقامة الحدود وحرمة تعطيلها. تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان  -وجوب المساواة بين األفراد عند إقامة الحدود.الفوائد - :االسالم دين عدل ومساواة - .من أسباب هالك األمم الشفاعة والمحاباة في الحدود.
 حد السرقة ثابت في األمم الماضية  - .منزلة أسامة  وفاطمة ا عند رسول الله ( .)مالحظة :الفرق بين العدل والمساواة :العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه ،أما المساواة فهي التوزيع
لشيء ما أو حق ما بالتساوي ،وليس كل مساواة عدل.
مثل :إعطاء المعلم كل طالبه عالمة واحدة دون مراعاة الجهد المبذول.
يكون قد ساوى بينهم ،لكنه لم يعدل بل ظلمهم.
مثل :العدل في اإلسالم بين الرجل والمرأة في الميراث( .وليست مساواة)

أوال -الصحة النفسية:
 -22مفهومها :هي الحالة التي يكون فيها اإلنسان مطمئنا  ،طبيعيا سويا
في سلوكه ،وال يعاني من اضطراب أو قلق.
- 20طرق حفظ الصحة النفسية في اإلسالم :دعا اإلسالم إلى المحافظة عليها ب:
أ  -الفهم الصحيح للوجود والمصير :إن إدراك اإلنسان للغاية التي خلقه الله تعالى من أجلها في
هذه الدنيا وإيمانه بالموت واليوم اآلخر ،يبعث النفس على االطمئنان واالستقرار.
ب -تقوية الصلة بالله تعالى :وذلك بعبادته كما أمر ،والتقرب إليه بالطاعات (كالذكر ،أداء الصالة،
قراءة القرآن )...فهذا يذهب القلق والخوف واالضطراب ويحقق األمن والطمأنينة.
جـ  -التزكية واألخالق :وذلك بأن يطهر اإلنسان نفسه من أمراض القلوب كالحسد والبغض ،وأن
يلتزم باألخالق الفاضلة فيصبح مرتاح البال ،مطمئن النفس ،يرتاح الناس إليه في معامالتهم.

ثانيا -الصحة الجسمية:
 -22مفهومها :هي الحالة التي يكون فيها اإلنسان صحيح البدن خاليا من األمراض والعلل.
 -20طرق حفظ الصحة الجسمية :تتجلى عناية اإلسالم بها من خالل المظاهر التالية:
أ -اإلعفاء من بعض الفرائض:اهتم اإلسالم بعدم تعريض صحة األجسام إلى ما يضعفها
فقد أسقط في ظروف خاصة بعض الفرائض أو خففها ،مثل:
 إباحة اإلفطار للمسافر والمريض في رمضان. إباحة التيمم للعاجز عن استعمال الماء..سلوكات الص ّحية :ويظهر ذلك من خالل:
ب  /-االلتزام بال ّ
 -2الوقاية من األمراض والعالج:
 /فمن باب الوقاية دعا اإلسالم الى االلتزام بقواعد الصحة العامة ،وترك كل ما يلحق األذىبالجسد ،ومن أمثلته- :تشريع الطهارة وجعلها شرطا لصحة العبادة - .تحريم الزنا والفواحش.
النهي عن اإلس راف في المأكل والمشرب - .تحريم المسكرات ،وأكل الميتة والخنزير ...– تشريع الحجر الصحي .
 ممارسة الرياضة النافعة والمفيدة. /كما أمر اإلسالم بالعالج عند وقوع المرض باألساليب والطرق المشروعة.(الدواء ،الرقية الشرعية ،الحجامة ...

 ثالثا :األحكام والفوائد المستخلصة :اآلية [النور. ]32 :أ-األحكام الشرعية- :تحريم ارتكاب فاحشة الزنا - .وجوب غض البصر عن النظر الحرام .
ب -الفوائد- :غض البصر سبيل لتزكية النفوس - .علم الله الواسع يشمل لكل ما يصنعه البشر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مصادر التشريع :هي األدلة التي نصبها الشارع دليال على األحكام الشرعية .وهي القرآن،السنة ،اإلجماع ،القياس ،المصالح المرسلة ،عمل أهل المدينة... ،
بيان مرونة الشريعة اإلسالمية من خالل تعدّد المصادر :إن اإلسالم هو الدين الذي ارتضاهالله تعالى لعباده ،وتعدد مصادره دليل على مرونته وقابليته للخلود ومسايرته للزمان والمكان،
فهو ال يضيق بالوقائع والحوادث المستجدة وحاجات الناس ومصالحهم.

أوال :اإلجماع:
ّ

أ /تعريفه← :لغة  :العزم واالتفاق .
← اصطالحا :اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر
من العصور بعد وفاة رسول الله على حكم شرعي عملي.
ب /أمثلة عنه  - :إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
 إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس .ــ اإلجماع على تحريم التدخين.ج  /حجيته :يعتبر اإلجماع حجة شرعية عند جميع العلماء ،لألدلة التالية:
ق الرسول ِم ْن ب ْع ِد ما تبين له ا ْلهدى ويتبِ ْع غيْر سبِي ِل
 فمن الكتاب :قوله تعالى﴿:وم ْن يشاقِ ِيرا﴾ [النساء( .]225 :العقاب لمن يخالف ).
ا ْلم ْؤ ِمنِين نو ِلّ ِه ما تولى ون ْ
ص ِل ِه جهنم وساءتْ م ِص ً
 ومن السنة  :قال رسول ﷺ يقول« :إن أمتي ال تجتمع على الضاللة» [رواه ابن ماجه].د /أنواعه  :هو على نوعين:
أ -اإلجماع الصريح :هو اتفاق جميع المجتهدين على قول أو فعل صراحة دون مخالفة أحد.
ب -اإلجماع السكوتي :هو تصريح بعض المجتهدين برأيه ،وسكوت الباقي دون إبداء معارضة،
(ودون سبب) .وقد ذهب المالكية إلى القول بحجيته بناء على أن السكوت يحمل على الموافقة.

ثانيا  :القياس.

/

السنة :الثالثة ثانوي –جميع الشعب

 /السنة الدراسية0202-0202 :

د  /أركا نه وشروطه :للقياس أربعة أركان هي:
أ -األصل (المقيس عليه) :وهو األمر الذي ورد النص بحكمه .
ب-الفرع (المقيس) :وهو األمر الذي لم يرد النص بحكمه ؛ ويراد معرفته.
ج -حكم األصل :هو الحكم الشرعي الثابت لألصل بنص أو إجماع ،المراد تعديته إلى الفرع.
ويشترط ان يكون :معقول المعنى وغير مختصا باألصل .
د -العلة المشتركة :وهي الوصف المشترك بين األصل والفرع،
ويشترط أن تكون :وصفا ظاهرا ،منضبطا ،ومناسبا لتحقيق الحكم.

المصلحة المرسلة:
أ /تعريفه ا ← :لغة :المصلحة = المنفعة  ،المرسلة = المطلقة .
← اصطالحا :هي استنباط الحكم في واقعة ال نص فيها وال إجماع
بناء على مصلحة ال دليل من الشارع على اعتبارها وال على إلغائها.
 جمع الصحابة الصحف المفرقة في مصحف واحد.ب  /أمثلة عنها :
 اإللزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية- وضع قواعد خاصة بالمرور. وضع مكبرات الصوت في المسجد إلعالم الناس بالصالة- .تعتبر المصالح المرسلة حجة معتبرة عند المالكية في غير العبادات والعقائد وما
ج  /حجيتها:
ورد بحكمه نص أو اجماع لألدلة التالية:
 شرع الله األحكام لتحقيق مصالح العباد ،ودفع المضار عنهم. النصوص الشرعية متناهية ،ومصالح الناس متجددة ومتغيرة بتغير الزمان والمكان. روعيت المصلحة في اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة االجتهاد  ،ومن أمثلته:جمع القرآن في مصحف واحد ثم إعادة نسخه  ،تدوين الدواوين ،سك النقود ،اتخاذ السجون..
د /ش روط العمل بها:
 -2أن تكون مالئمة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد وال تعارض نصا شرعيا أو إجماعا.
 -0أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية .
3ـ أن تكون مصلحة حقيقية ال وهمية ،بأن يتحقق من العمل بها جلب نفع أو دفع ضرر.
 -التقويم :ما الفرق بين هذه المصادر الثالث؟

أ /تعريفه ← :لغة :التقدير و المساواة.
← اصطالحا :مساواة أمر ألمر آخر في الحكم الثابت له ،الشتراكهما في علة الحكم.
ب ـ /أمثلة عنه * :قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر لعلة مشتركة وهي اإلسكار .
أف لهما (العقوق )
* قياس تحريم ضرب الوالدين على قول ّ
* قياس األوراق المالية على الذهب والفضة في جريان الربا لعلة الثمنية.
ج  /حجيت ه  :يعتبر القياس حجة شرعية عند جمهور علماء األمة  ،لألدلة التالية:
أ-من القرآن :قال تعالى" :فاعْت ِبروا يا أو ِلي ْاألبْص ِار"[الحشر( .]20:القياس جزء من االعتبار).
ب -من السنة :حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي  عن جواز الحج عن أبيها العاجز،
فقال « :أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت :نعم؛ قال :فدين الله أحق
قاس دين الله على دين العباد في جواز النيابة في القضاء.
بالقضاء» [رواه مالك] ،فالنبي
ج -عمل الصحابة :ثبت عن الصحابة  العمل بالقياس  ،مثل رسالة عمر بن الخطاب  إلى
س األمور برأيك".
أبي موسى
األشعري  وجاء فيها .." :اعرف األشباه واألمثال وقِ ْ
ّ
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أوال -مفهوم القيم :هي مجموعة المبادئ واألخالق والمثل العليا التي
نزل بها الوحي ،لتحديد عالقة اإلنسان بنفسه ومحيطه وخالقه …

ثانيا  -أنواع القيم :
أ  -القيم الفردية:
 -22الصدق :هو قول الحق ومطابقة الكالم للواقع ،وهو مقدمة األخالق الفاضلة ،وضده الكذب.
من آثاره - :نيل رضا الله – .راحة الفرد وطمأنينته - .نشر المحبّة والثقة -20الحياء :هو :شعور نفسي يبعث على فعل الحسن وترك القبيح  ،وهو شعبة من شعب االيمان.
من آثاره :نيل محبة الله  -تقوية العالقات بين األفراد  -تقويم السلوك. -23األمانة :هي كل ما يلزم على االنسان حفظه وأداؤه للغير ،حسية كانت أو معنوية.
 -من آثارها - :نيل محبّة الله  -حفظ حقوق الناس ونشر الخير بينهم - .الشعور بالمسؤولية.

ب  -القيم األسرية واالجتماعية:

 -22المودة والرحمة :هي التّواصل بين االفراد ،الجالب للمحبّة ،والشّفقة واللطف والرقة بينهم.
من آثارههما  - :تمتين العالقة بين الناس  - .نشأة األوالد نشأة سليمة – .التكافل االجتماعي.
-20المعاشرة بالمعروف :هي حسن التعامل بين االفراد القائم على تبادل الحقوق فيما بينهم ،خاصة
بين افراد االسرة.
من آثارها - :تؤدي إلى المحبة والسعادة  -تماسك األسرة واستمرارها - .انتشار األخالق الحسنة.
 -23التعاون :هو العمل المشترك بين االفراد ،لتحقيق أهداف عامة ،ومن ضوابطه أن يكون
البر والتقوى.
على ّ
من آثاره - :تقوية العالقات بين االفراد - .توفير الجهد والوقت - .تجاوز األزمات والمحن.

ج  -القيم السياسية
 -22العدل :هو إعطاء كل ذي حق حقه من غير تفرقة بين المستحقين.
من آثاره - :حفظ حقوق الناس -أمن واستقرار الدولة - .الح ّد من الفوارق االجتماعيّة.
 -20الشورى :هي تبادل وجهات النظر للوصول إلى الرأي الصائب ،في شتى مجاالت الحياة.
من آثارها- :اتخاذ أفضل الحلول- .القضاء على االستبداد - .الشعور باالنتماء- .الرقي واالزدهار.
 -23الطاعة :هي االمتثال للحاكم باحترامه والتزام أوامره في غير معصية الله تعالى .
من آثارها- :انتشار األمن والسالم - .استقرار الدولة ونهضتها – .حفظ حقوق الناس.

أوال-التعريف بالصحابي راوي الحديث :هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ،المكنى بأبي
هريرة ،أسلم عام 2هـ بعد غزوة خيبر ،ثم الزم الرسول مالزمة شديدة ،فكان أكثر الصحابة
رواية للحديث ،حيث روي له  5324حديثا  ،توفي  سنة  52هـ بالمدينة ،ودفن بالبقيع.
ثانيا -شرح المفردات :انقطع  :توقف.
 صدقة جارية :صدقة دائمة النفع ومستمرة األجر حتى بعد وفاة صاحبها. العلم النافع :ك ّل علم أو اكتشاف أو كتاب يتركه اإلنسان بعد موته يعود بالخير على الناس. الولد الصالح :الولد الذي يدعو لوالديه ويترحم عليهما بعد موتهما ،ألنهما قد أحسنا تربيته.اإلجمالي للحديث :يبين لنا الحديث سعة فضل الله ورحمته إذ أعطى لإلنسان فرصا
ثالثا -المعنى
ّ
وسبال لنيل األجر والثواب بعد الموت ،كالصدقة الجارية وتعليم العلم النافع والتربية الصالحة
لألبناء ،وهذا ما يدعوا إلى اغتنامها والتنافس فيها .

رابعا -اإليضاح والتّحليل:
أ -تعريف الوقف * :لغة :الحبس والمنع.
* إصطالحا :هو " تحبيس األصل وتسبيل المنفعة".
ب -حكمه ودليله :هو من التبرعات المستحبة ،ومن أفعال الخير التي حث عليها اإلسالم،
لقوله تعالى  :و ْافعلوا ا ْلخيْر لعلك ْم ت ْف ِلحون  [ الحج.]22:
ج  -آثاره :له آثار كثيرة ،منها:
النفسية - :تحرير النفس من البخل والشح.االجتماعية - :تحقيق التكافل المالي بين أفراد المجتمع. بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة واألخوة. القضاء على الظواهر االجتماعية السيئة كالفقر والتسول. االقتصادية - :تمويل المشاريع االجتماعية االنسانية (مدارس ،مستشفى )... تحقيق تداول األموال بين األغنياء والفقراء – .توفير مناصب شغل دائمة. تنمية األموال واستثمارها. دعم اقتصاد الدولة والتخفيف من أعبائها.– نيل رضا الله تعالى .
األخروية - :استمرار الثواب حتى بعد موت صاحبه.د -أمثلة عنه في الماضي والحاضر:
أ-/في العالم اإلسالمي- :مسجد قباء – وقف عثمان  لبئر رومة – .وقف عمر  ألرض خيبر.
ب -/في الجزائر  - :الجامع األعظم – .وقف المصاحف – المدارس القرآنية  -مقبرة العالية ...

 خامسا :األحكام والفوائد المستخلصة:أ-األحكام الشرعية - :استحباب كثرة االنفاق في سبيل الله - .وجوب طلب العلم النافع.
 وجوب تربية األبناء تربية صالحة.الفوائد المستخلصة - :بيان فضل الله تعالى على عباده إذ جعل لهم فرصا عديدة لكسب االجر.
-األبناء الصالحون ال ينسون فضل آبائهم عليهم  - .بيان اهتمام اإلسالم وحرصه على نفع الغير.

ثالثا :األحكام والفوائد :قال تعالى﴿ :يا أيُّها الذِين آمنواْ اتقواْ اللّه وكونواْ مع الصا ِدقِين﴾
ـ وجوب التحلي بالصدق ومصاحبة اهل الصدق .
األحكام :ـ وجوب تقوى الله وطاعته.
الفوائد :ـ أمر الله المؤمنين بعباداته وتقواه  .ـ أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين.
ـ الصدق قيمة فردية من القيم القرآنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -22تعريف الميراث :لغة :البقاء ،انتقال الشيء من شخص إلى آخر .
اصطالحا - :الميراث :هو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب االرث ،سواء
كان المتروك ماال أو عقارا أو من الحقوق الشرعية ويس ّمى اإلرث.
 علم الميراث :هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن ال يرث ومقدار إرث كل وارث،ويسمى أيضا  :علم الفرائض.
 - 20مشروعيته :الميراث مشروع بالكتاب والسنة.
ّ
ان واأل ْقربون و ِلل ِنساء ن ِصيب ِ ّمما
 قال تعالىِ ( :لّ ِ ّلرجا ِل نصيِب ِ ّمما ترك ا ْلوا ِلد ِ
ان واأل ْقربون ِمما قل ِم ْنه أ ْو كثر ن ِصيبا ً م ْفروضاً) [النساء.]5/
ترك ا ْلوا ِلد ِ
 -قال رسول الله ( :أ ْل ِحقوا ا ْلفرائِض ِبأ ْه ِلها ،فما ب ِقي ف ِأل ْولى رجل ذكر) [متفق عليه].

- 23الحكمة من مشروعيته:

 تحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ المال - .وسيلة من وسائل صلة الرحم . القضاء على النزاع واالختالف بين األقارب. تحقيق التكافل بين أفراد األسرة واألقارب.ـ ابطال عادات الجاهلية القديمة ( حق المرأة في الميراث).
- 24الحقوق المتعلقة بالتركة :التركة هي ما يتركه الميت من أموال وحقوق .وهي :
أ ـ مؤن التجهيز :ما يلزم الميت من وفاته حتى دفنه.
ب – قضاء ديون الميت :سواء كانت للعباد او لله تعالى ( زكاة  ،كفارات .)...
جـ  -تنفيذ وصاياه :في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث.
(تدوم)
د  -الميراث :تقسيم الباقي بين الورثة.
 -25أركان الميراث :للميراث في االسالم ثالثة أركان يقوم عليها ،هي:
أ /ال ُم َو ِّ ّرث  :هو المي ّت المفارق للحياة الذي استحق أن يرثه غيره.
ب /الوارث :هو من يستحق اإلرث ويتصل بالميت بسبب من أسباب الميراث.
ج /الموروث :هو ما يتركه المورث من أموال وحقوق تقبل اإلرث.

 -26شروطه:
أـ موت المورث  :حقيقة( :بالبيّنة) أو حكما ( كالمفقود) ،أو تقديرا (الجنين).
ب ـ حياة الوارث بعد موت المورث :ولو بلحظة حقيقة أو حكما أو تقديرا .
جـ ـ العلم بالجهة المقتضية لإلرث :بتعيين جهة القرابة ودرجتها .
د -انعدام مانع من موانع االرث.
 -22أسباب الميراث :من أسباب الميراث في اإلسالم:
أ ـ النسب الحقيقي :هي رابطة النسب (القرابة) وتشمل جهة البنوة واألبوة واألخوة والعمومة.
ب ـ الزواج الصحيح :هو عقد الزواج الصحيح وبه يتوارث الزوجان.

/

السنة :الثالثة ثانوي –جميع الشعب

 /السنة الدراسية0202-0202 :

 -23موانع الميراث :هي مجموعة في قولهم( :عش لك رزق): .
أ -الشك في أسبقية الوفاة :كوفاة اب وابنه في حادث ولم يعلم أيهما مات أوال ،فال يتوارثان.
ب -اختالف الدين :لقوله ":ال يرث المسلم الكافر ،وال الكافر المسلم"(.متفق عليه).
ج -القتل العمد :فإذا قتل الوارث مورثه منع من ميراثه لقوله " :القاتل ال يرث" .رواه الترمذي.
باإلضافة إلى :عدم استهالل الصبي ،وولد الزنا ،واللعان بين الزوجين ،والرق (العبودية).
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 -22طرق الميراث :يكون اإلرث في اإلسالم بثالث طرق هي:
أ -بالفرض :أي أن للوارث نصيبا مقدرا شرعا (بالكتاب والسنة) .
مثل :الزوج - :يرث النصف عند عدم وجود فرع وارث.
 ويرث الربع عند وجود الفرع الوارث.ب -بالتعصيب :أي أن للوارث نصيبا غير معلوم ،فيأخذ المال كله عند انفراده أو الباقي بعد أصحاب
الفروض  - .وهم :االبن ،ابن االبن ،االب ،الجد ،األخ الشقيق ،األخ الب ،العم ...
ج -بالفرض والتعصيب معا :خاص باألب والجد ،فيرثون أحيانا بالفرض،
وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بهما معا.

 -20الوارثون من الرجال والنساء:
 األب - .ال َجد ( أب األب)االبن- .ابن االبن .
الرجال:
ُ
 األخ الشقيق - .األخ ألب - .األخ ألم - .ابن األخ الشقيق - .ابن األخ ألب.()24
 العم الشقيق - .العم ألب - .ابن العم الشقيق - .ابن العم ألب – .الزوج.ال َجدة (أم األُم)- .ال َجدة ( أم األب).األم.النساء- :البنت- .بنت االبن.
ُ
ُ
ُ
()21
الزوجةاألخت ألم.األخت ألب.األخت الشقيقة. -23معايير التفاوت في األنصبة :هناك ثالثة معايير لذلك:
 -1درجة القرابة مع الميت :فكلما كان الوارث أقرب للميت كان نصيبه أكبر .
 - 0الوارث المقبل على الحياة :نصيبه عادة أكبر من الوارث المستدبر لها.
 -3العبء المالي على الوارث تحمله :فالرجل عليه عبء مالي أكثر من المرأة ،ومن ذلك:
دفع المهر للمرأة- .توفير السكن وتجهيزه - .النفقة على األوالد والزوجة.* -شبهة ميراث المرأة في اإلسالم( :ظلم اإلسالم للمرأة ل ّما جعلها ترث نصف ميراث الرجل)
الرد - :الذي تولى أمر تقسيم التركات في اإلسالم هو الله تعالى وليس البشر.
 توزيع الميراث في اإلسالم قائم على العدل ،وليس على معيار الذكورة واألنوثة. توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما في كل الحاالت ،فالمرأة ترثنصف ميراث الرجل في أربع حاالت فقط ،لكنها ترث مثله أو أكثر منه في أكثر من  32حالة.
*مالحظة :الوصية الواجبة "التنزيل" :هي اقتطاع جزء من التركة ليعطى لألحفاد الذين مات
نص قانون األسرة الجزائري على ذلك في المواد  169إلى  172بشروط:
والدهم قبل جدّهم .وقد ّ
 أال يكون الجد قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته.أ ّال تتجاوز هذه الحصة الثلث. -أال يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما ال يقل عن نصيب مورثهم من أبيه وأمه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ  :محمد أمين مقالتي
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ملخص مادة :العلوم اإلسالمية
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أوال :تعريف الربا :لغة :الفضل والزيادة والنمو - .اصطالحا :هو الزيادة
الربا  ،دون أن تقابل تلك ّ
الزيادة بعوض مشروط.
في أحد البدلين ،مما يجري فيه ّ
ثانيا :حكمه ودليله :ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة واإلجماع:
الربا﴾ [البقرة.]025 :
 قال تعالى﴿ :وأحل الله ا ْلبيْع وحرم ِ ّالربا ومو ِكله وكاتِبه وشا ِهد ْي ِه وقال ه ْم سواء) رواه مسلم.
عن جابر قال( :لعن رسول الل ِه آ ِكل ِ ّاالجماع" :أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة ،وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه".ثالثا :الحكمة من تحريمه :حرمت الشريعة اإلسالمية الربا لما فيه من أضرار متنوعة.
 يؤدي إلى القلق واالضطراب. النفسية - :يولد في اإلنسان األنانية والبغض. االجتماعية - :يسبب العداوة والبغضـاء بين األفـراد ويقضي على روح التعاون. يؤدي إلى فساد المجتمع وهالكه . يكرس الطبقية بين افراد المجتمع. االقتصادية - :يقضي على روح اإلرادة والتنافس- .يساهم في تعط-يل المشاريع االقتصادية . من أسباب الغالء المعيشي - .وسيلة من وسائل االستعمار الحـديث( .التبعية(.رابعا :أنواع الربا :على نوعين:
 -2ربا الديون :ويسمى ربا الجاهلية - :تعريفه :لغة :القرض.
اصطالحا :هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
 مثل - :قرض  22222دج ثم ترد  22222دج بعد سنة.الربا﴾ [البقرة،]025 :
 دليل تحريمه :يدخل في عموم قوله تعالى﴿ :وأحل الله ا ْلبيْع وحرم ِ ّجر نفعا فهو ربا.
ولقوله  في حجة الوداع(( :وإن ِربا الجاهلي ِة موضوع))  ،ولقاعدة :كل قرض ّ
 علة تحريمه  :هي الزيادة المشروطة سواء كانت ماال ً أو منفعة. -0ربا البيوع :ينقسم إلى قسمين( ،فضل ونسيئة):
أ -ربا الفضل - :تعريفه :لغة :الزيادة .اصطالحا :هو بيع مطعومين أو نقدين

من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن اآلخر.

/

السنة :الثالثة ثانوي –جميع الشعب

 /السنة الدراسية0202-0202 :

خامسا :القواعد العامة الستبعاد المبادالت الربوية :لالبتعاد عن الربا في البيوع ثالث قواعد:القاعدة األولى :إذا كان التبادل لنفس الجنسين ( ذهب بذهب  /قمح بقمح ) يشترط :
والتسليم الفوري (التقابض في المجلس). المساواة (التماثل ).القاعدة الثانية :إذا كان التبادل لجنسين مختلفين من نفس العلة (ذهب بفضة  /قمح بتمر):
 يجوز التفاضل ويحرم التأجيل.القاعدة الثالثة :في حالة تبادل شيئين مختلفين في الجنس والعلة (بيع طعام بنقد) :الجواز مطلقا.

 سادسا :مسائل تطبيقية: يحرم اقتراض 2222دج ثم يعيدها بعد شهر  2022دج ،ألنه قرض ج ّر نفعا (ربا الديون) يحرم بيع 22غ من ذهب بـ 20غ ذهب حاال ،التحاد العلة والجنس ووجود الزيادة( .ربا الفضل)يحرم بيع5غ من الذهب بـ 32ألف دج تقسيطا ،التحاد العلة واختالف الجنس ووجود التأجيل(النسيئة). يجوز بيع  22كلغ من األرز بـ  25كلغ من الذرة حاال ،التحاد العلة واختالف الجنس وعدم التأجيل. يحرم بيع  22ق من التمر ربيعا ب  22ق منه خريفا ،التحاد العلة والجنس ووجود التأجيل (النسيئة) يجوز بيع  02كلغ من التفاح االحمر بـ  00كلغ من التفاح االخضر حاال .التحاد العلة والجنس ووجودالتقابض .وألنه طعام غير مقتات وال مدخر.
 يجوز بيع  2غ من الذهب بـ  22كلغ من التمر يدا بيد .الختالف العلة والجنس. -يجوز بيع سيارة بسيارة أخرى أحسن منها مع دفع الفرق ،ألنها ليست من األصناف الربوية.

-

25
أوال :النسب.

 -22تعريفه :لغة :القرابة وااللتحاق  .اصطالحا :هو الحاق الولد ذكرا كان أم أنثى بأبيه الحقيقي.
 -20أهميته :النّسب وإن كان أثرا من آثار عقد الزواج ،إال أنه:
• يحفظ مقصدا من مقاصد الشريعة ( حفظ النّسل )
• يضمن حقوقا لألبناء واآلباء .
• سبب لمعرفة األقارب واألرحام وصلتهم.
• فيه إقرار لنظام العائلة.
 -23سبب النسب :هو الزواج :المراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حمل
للفراش وللعاهر الحجر» [رواه البخاري ومسلم] .
الزوجة بالولد .لقوله  « :الولد
ِ
 -24طرق إثبات النسب( :أدلة) يثبت النسب بالطرق التالية:
أ -اإلقرار :هو اعتراف الشخص بنسبة المولود إليه  ،بأن يقول  :هذا ابني
ب-البينة الشرعية :وتكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ،بنسبة طفل ألبيه.
وتثبت أيضا بتقديم - :وثيقة عقد الزواج :أو -الدفتر العائلي.
مالحظة :البصمة الوراثية :هي :التركيب الوراثي المشتمل على مورثات منقولة من األصول إلى
الفروع ،مح ّددة للهوية الخاصة بالكائن الحي ،عبر منحه صفاته وخصائصه.
وتعتبر من الطرق العلمية الحديثة التي يلجأ إليها القاضي إلثبات النسب بناء على المصلحة
المرسلة ،وال يلجأ إليها إال لضرورة كـ  - :حاالت التنازع - .حاالت االشتباه - .حاالت الضياع.
 -25حقوق الطفل مجهول النسب :تعريفه :هو الذي ال يعرف له أب .ويطلق على
ك ّل طفل ض ّل أو طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا ،فال يعرف نسبه.

 مثل  - :بيع 22ق من القمح الجيد بـ 20ق من القمح أقل جودة حاال. دليل تحريمه  :قال رسول الله « :الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبروالشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثال بمثل سواء بسواء يدا بيد ،فإذا
اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» [متفق عليه].
علة تحريمه :عند المالكية - 22 :في الذهب والفضة واألوراق النقدية هي الثمنية . - 20وأما في المطعومات :فهي االقتيات واالدّخار في آن واحد.
(اإلقتيات  :كل طعام يقتاته اإلنسان / .واإلدخار :هو إمكانية االدخار إلى وقت معين).
ب -ربا النسيئة - :تعريفه :لغة :التأخير .اصطالحا :هو الزيادة المشروطة التي يأخذها البائع
من المشتري مقابل التأجيل في دفع ثمن المبيع.
 مثل - :بيع القمح بالتمر مؤجال - .بيع  222أورو ب  02الف دينار جزائري إلى أجل.سيئ ِة))(متفق عليه).
الربا فِي الن ِ
دليل تحريمه :قال رسول الله(( :إنما ِ ّ
علة تحريمه عند المالكية - 22 :في الذهب والفضة واألوراق النقدية هي الثمنية.
 -20وأما في المطعومات :فهي المطعومية مطلقا( .على غير التداوي(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ  :محمد أمين مقالتي

/

ملخص مادة :العلوم اإلسالمية

حقوقهم :أعطى اإلسالم لهم حقوقا تصون كرامتهم حتى ال يعيشوا بعقدة ذنب لم يرتكبوه ،منها:منحهم حق األخوة في الدين وحق المواالة (الكفالة) . منحهم أسماء وهوية. الحق في الحضانة والرعاية واإلرضاع والنفقة والسكن والتعلم والتربية... الحق في العمل وتولي المناصب. الحق في عدم التعرض له بما يسيء . -الحق في الوصية( :في حدود الثلث ( ))2/3ألنه ليس له الحق في الميراث النعدام النسب.

ثانيا :التبني:
صبي الغير ابنا.
البنوة ـ أي :اتّخاذ
 -22تعريفه :لغة :ادّعاء
ّ
ّ
اصطالحا :هو أن يتخذ اإلنسان ولد غيره ابنا له فيجعله كاالبن المولود له.
حرم اإلسالم التّبنّي ،وأبطل ك ّل آثاره - :قال تعالى[ :ا ْدعوه ْم ِآلبا ِئ ِه ْم هو
 -20حكمه ودليلهّ :
ِين وموا ِليك ْم] [األحزاب.]25:
أ ْقسط ِعند الل ِه ف ِإن ل ْم ت ْعلموا آباءه ْم ف ِإ ْخوانك ْم فِي ال ّد ِ
 وقال النبي « :من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» [رواه البخاري ].الرسول  زيدا بن حارثة  قبل االسالم ،حتى نزل تحريم التبني فدعي باسم أبيه.
 وقد تبنّى ّحرم اإلسالم التبني ألنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة منها:
-23الحكمة من تحريمهّ :
 التبني سبب في أخذ المتبنى حقوق غيره (اإلرث). يؤدي إلى اختالط األنساب والعائالت. اإلسالم يقوم على الحق والعدل ،ال على االفتراء والكذب. تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله  (.وحتى ال يعيش أجنبي مع أجنبية). -قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبناءهم ألغنياء ال أوالد لهم ليتبنوهم.

ثالثا :الكفالة:
 -22تعريفها :لغة :االلتزام والضمان.
واصطالحا :هي االلتزام بالقيام على شؤون المكفول وتربيته ورعايته .
 -20حكمها ودليله :استدل العلماء على مشروعيتها وجوازها ب:
ْ
ْ
يم فِي الجن ِة
 قوله تعالى﴿ :وكفلها زك ِريا﴾ [آل عمران ،]32:وقوله  " :أنا وكافِل اليتِ ِسطى وفرج بيْنهما ش ْيئ ًا " [رواه البخاري].
كهاتين وأشار بِالسباب ِة وا ْلو ْ
 -23الحكمة من تشريعها :شرعت الكفالة في اإلسالم لـ:
 حماية القاصر من الضياع والهالك. رعاية شؤون الطفل وتربيته وتعليمه... تعالج الكثير من األمراض النفسية.من أعظم أبواب الخير في اإلسالم. تساهم في بناء مجتمع خال من الحقد والكراهية تسود فيه روح المحبة والمودة. مالحظة :الرضاع من الحلول لمعالجة مشكلة الكفالة من حيث المحرمية  ،لقوله " :يحرمالرضاع ما يحْ رم من النسب" [ متفق عليه] .إذا كان دون الحولين من عمره.
من ِ ّ
الكفالة
التبني
أهم
الحفاظ على النسب االصلي
تغيير النسب
نسب الطفل
الفروقات
الكفالة مستحبة
التبني محرم .
الحكم الشرعي
بين الكفالة
الحق المالي يأخذ الميراث وهذا غير شرعي .يأخذ الوصية بدال عن الميراث.
والتبني:
الدرجات العالية في الجنة
اللعنة يوم القيامة.
الجزاء عند الله
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26
ي راوي الحديث :هو أبو عبد الله :النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة-
أوال :التعريف بال ّ
صحاب ّ
رضي الله عنهما ،األنصاري الخزرجي ،وهو أول مولود لألنصار ،ولد بعد  4أشهر من الهجرة،
كان شاعرا وخطيبًا ،تولى إمارة الكوفة وحمص ،توفي سنة  64هـ ،روي له  224حديثا.
ثانيا :شرح المفردات:
القائم :اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر - / .حدود الله :نواهيه سبحانه. الواقع فيها :المرتكب للنواهي والمعاصي - / .إستهموا :اقترعوا فيما بينهم.خرقنا :ثقبنا / .نصيبنا :حقنا- .أخذوا على أيديهم :منعوهم.اإلجمالي للحديث :يبين لنا الرسول الكريم  في هذا الحديث أهمية األمر بالمعروف
ثالثا :المعنى
ّ
والنهي عن المنكر ،وكيف تعود الفائدة على جميع أفراد المجتمع.

رابعا:اإليضاح والتحليل:

أ-مفهوم الحرية الشخصية :هي قدرة الفرد على اتّخاذ قراراته وتحديد خياراته بنفسه
دون التعرض لإلجبار أو الضغط من أي جهة خارجيّة.
ب-ضوابطها :دعا اإلسالم إلى المحافظة على حرية كل فرد من أفراد المجتمع ،ووضع لها حدودا
وضوابط( ،ألن حرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين) ومن هذه الضوابط:
أن ترتبط بالمسؤولية.أن ال تلحق ضررا باآلخر:صا شرعيا:
أن ال تخالف ن ًّج -مسؤولية تغيير المنكر :أوجب اإلسالم على الجماعة المسلمة أن تأمر
بالمعروف ،وتنهي عن المنكر ،وبهذا يحفظ توازن المجتمع واستقراره.
د-مراتب تغيير المنكر :أوجب اإلسالم تغيير المنكر حسب استطاعة الشخص
ست ِط ْع ف ِب ِلسانِ ِه،
ومكانته ،لقوله " :م ْن رأى ِم ْنك ْم م ْنك ًرا ف ْليغ ِيّ ْره ِبي ِدهِ ,ف ِإ ْن ل ْم ي ْ
ست ِط ْع فبِق ْلبِ ِه ,وذ ِلك أ ْ
ان" رواه مس ِلم .وهذه المراتب هي:
ف ِإ ْن ل ْم ي ْ
ضعف ْاإليم ِ
 -2التغيير باليد :وذلك باستعمال القوة الالزمة عن طريق الحاكم الذي بيده األمر والنهي ويستطيع
أن يزيل المنكر فإزالته فرض عين عليه .وينطبق على المسئول ضمن مسؤولياته كمدير مدرسة....
-0التغيير باللسان :ويكون باإلرشاد والتوجيه والموعظة الحسنة.
-3التغيير بالقلب :وذلك مقت المنكر وكرهه وعدم الرضا به .وهذا في استطاعة كل مسلم .
هـ  -من شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :من أهمها:
أ -أن يكون متفقا عليه على أنه منكر غير مختلف فيه .ج -أن ال يؤدي إلى منكر أش ّد منه.
سس والبحث .د -أن يكون اآلمر أهال لذلك وقدوة.
ب -أن يكون ظاهرا وليس عن طريق التج ّ

خامسا :األحكام والفـوائد المستخلصة :

األحكام الشرعية- :وجوب مراعاة حدود الله وعدم الوقوع فيها.
وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.الفوائد - :في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظ على المجتمع.
أولوية تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.المسلم يكون مفيدا أينما كان وال يكون سلبيا.على المسلم أن يراعي حقوق وحرية الغير فال يعتدي عليها.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذ  :محمد أمين مقالتي

/
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توكل على الله قبل البدء  ،و ال تنس الدعاء و االستعانة به.
 -1اقرأ جميع األسئلة بتمعن و تذكر ،و اختر أحد الموضوعين بدقة و حكمة .
 -2عليك أن تكتب بخط واضح ومقروء ،وال تنسى أنك تكتب لغيرك وليس لنفسك.
 -0عليك أن تراجع أسئلة الموضوع المختار في كل مرة ،حتى ال تغيب عنك بعض
األجزاء.
 - 5التزم التنظيم في اإلجابة وترقيمها حسب األسئلة.
 -6اجعل إجابتك على شكل أجزاء معنونة ومنفصلة ،مع ترقيم اإلجابات.
 -7عليك بالفصل بين أجزاء السؤال الواحد ،حتى تسهل على المصحح عملية التنقيط.
 -8انتبه جيدا لسلم التنقيط فهو يساعدك على معرفة عدد عناصر اإلجابات المطلوبة(.ان
وجد)
 -9تكون التعاريف من الجانب اللغوي و الجانب االصطالحي /أما المفهوم فهو عام .
 -10تكتب األدلة الشرعية بأمانة و حرص ،مع االقتصار على الشاهد بما يخدم الحكم.
 -11عند ذكرك للحكم الشرعي  ،فعليك أن تقتصر على حكم واحد فقط (واجب،
مشروع ،مندوب ،جائز ،مباح ،حرام ،مستحب)...
 -12عليك بترتيب الفوائد (االستنتاجات ،األحكام ،اإلرشادات) ،و أن تكون دقيقة
ومختصرة ورئيسية و لها عالقة بعناصر الدرس ،والفوائد تكون من النص ال من
الدرس ،وأن تكون كل فائدة مبدوءة باسم نكرة ،فعند الفائدة الموجبة ابدأ بـ (دور ،أهمية،
مشروعية ،قيمة ،فضيلة ،ضرورة ،فضل ،عناية ،عظمة ،الدعوة ،األمر ،التأكيد ،بيان،
التذكير …) و عند الفائدة السالبة ابدأ بـ ( خطورة ،التحذير ،تحريم ،النهي ،خطر)...
 -10كلما كان العمل متقنا و جميال و دقيقا كانت العالمة أقرب إلى الكمال و االكتمال،
و كانت أبواب النجاح مفتوحة ،وأسباب التقوى متوفرة.
 -15احذر من التهاون و من التسرع و من استصغار االمتحان ،فربما كانت إجابتك
في مادة العلوم اإلسالمية هي االنعتاق الوحيد الذي يضمن لك معدل النجاح في امتحان
شهادة البكالوريا.
ختاما :أعلم أني لست من فرسان هذا الميدان ،ولكن هذا ما وسعه الجهد ،وتمكن منه
الفهم ،وقد يقع مني سهو أو خطأ ،لذا أرجو ممن وقف على ذلك أن ينبهني ،وله الشكر
واالمتنان.
وفقكم الله في البكالوريا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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