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والتفكر والتأمل وغربلة  مكانة العقل في القرآن الكريم، حيث فّضل اهلل به اإلنسان وأمره بأن يعمله للتدبرالكريمة اآليات  بّينت المعنى اإلجمالي لآليات: /1

خراج الصحيح والفاسد منها،   في حدود ما خلق له.ه استعمالكما بّينت أمر اهلل لنا بالحفاظ على العقل و األفكار والموروثات وا 
 خلق اهلل اإلنسان ومّيزه عن باقي المخلوقات بالعقل لما له من أهمية بالغة تكريم اهلل لإلنسان بالعقل: /2

   ل:ـــة العقــــــــــأهمي   
 اك والفهمأداة للتدبر والتأمل والتمييز واإلدر  -2                          تكريم وتفضيل اإلنسان سرّ   -1
 مناط )سبب( التكليف -4             أداة ربط الدين بالواقع عن طريق االجتهاد -3

 حّث القرآن على استعمال العقل /3
 والنظر والتأمل في آيات اهلل المستورة والمسطورة والظاهرة الكونية والتفكر الكريم على التدبرن آ* حث القر 

 الدعوة إلى االجتهاد والتمعن في نصوص القرآن وتفعيلها في الواقع* 
 دور العقل في تمحيص )غربلة( األفكار والموروثات /4

 إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة إرجاعها ب وتنقيتها * تحرير العقل وغربلة األفكار والموروثات
       والعقدي * تحرير العقل من الجمود والتقليد األعمى والتعصب الفكري

   والسحر والشعوذة * التحذير من اتباع الهوى والتسليم للخرافات والخزعبالت
 له فيها وحاالت أخرى ال يجوز أن نستعمله للخوض فيهاللعقل حاالت يجوز استعما: حدود استعمال العقل /5
                أ/ الحاالت التي يجوز استعمال العقل فيها 
 يستعمل في حدود ما خلق له     * استعمال العقل في فهم الدين وفهم اآليات الكونية والمسائل التجريبية*  
 * يستعمل في طلب العلم النافع 

 ب/ الحاالت التي ال يجوز استعمال العقل فيها
 القطعيةاستعمال العقل في األمور الغيبية  النهي عن تعالى ** ال يجوز استعمال العقل في التفكر في ذات اهلل 

 استعمال العقل في تعليل العبادات غير المعللة بالنص القطعي كالبحث عن علة عدد ركعات الصالة وغيرها عدم*    
 يجب الحفاظ على العقل من جانبي الوجود والعدم: وجوب المحافظة على العقل /6
 أ/ من جانب الوجود 
 بتنميته بالعلم النافع *بجلب المصالح له                      *   
 * بالتدبر والتفكر في الكون              * بتحصينه باإليمان  

 ب/ من جانب العدم
 كل ما يعطله ويذهبه كالخمر والمخدرات اجتنابدرء المفاسد عنه                        * ب*  
 * االبتعاد عن االنحراف الفكري والتطرف والغلو    * عدم التعصب والتقليد األعمى واتباع الهوى 
 دـــــــــــــام والفوائــــــــــــــــــــــــاألحك /7
 امــــــــــــــــــــــأ/ األحك 
 ل ويعّطله تحريم كل ما يتلف العق-2                           باإليمانوجوب تحصين العقل  -1 
 وجوب درء المفاسد عن العقل -4                    وجوب طلب العلم النافع لتنمية العقل -3

 دــــــــــــــــــــــب/ الفوائ
 العقل وسيلة لإلدراك والفهم والتمييز -2            بيان تكريم اهلل لإلنسان وتفضيله بالعقل        -1
 العقل مناط التكليف -4          بالعقل يغربل ويمحص اإلنسان األفكار          -3
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)يصاغ المعنى اإلجمالي على حسب معنى  أوال/ المعنى اإلجمالي لآليات:
 اآليات الواردة في السؤال في البكالوريا(

وبتحريك  بّينت هذه اآليات طرق ترسيخ العقيدة في النفس، بالتدبر والتأمل في الكون
عواطف اإلنسان ومشاعره لتذّكر قدرة اهلل ومراقبته من أجل الدخول إلى الجنة التي 

نعيمها واالبتعاد عن النار التي بين جحيمها، ومناقشة األخطاء العقدية  اهلل وصف
  وتصحيحها.

 البّد من تعريفها لغة واصطالحا: انيا/ مفهـــــــــــــــوم العقيدةث
 من العقد وهو الربط واإلثبات والشد بإحكام لغــــــــــــة: /1 
مجموعة المبادئ واألسس المتعلقة باهلل تعالى وما يجب له في  اصطالحا: /2 

ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته واإليمان بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر 
 .القطعية وبكل األمور الغيبية وأصول الدين

 )يتكرر السؤال عنه في البكالوريا( ثالثا/ أهميـــة العقيـــــــــــدة:
 سعادة النفسية* أساس قبول األعمال    * تحقق األمن وال 

 ضمن النجاة والفوز باآلخرة  * تزّكي النفس وتهذب السلوك* ت
 * معرفة حقيقة الوجود في الدنيا والمصير بعد الموت

 وسائل مقررة فقط 6: رابعا/ وسائل تثبيت العقيدة اإلسالمية
 وتمسكا بعقيدتنا. بالتدبر والتأمل في اآلفاق واألنفس نزداد خشوعا: إثــــــــــارة العقل /1 
بتحريك مشاعر اإلنسان وعواطفه يصفو قلبه ويتمسك باإليمان : إثــــــارة الوجدان /2 

 ويترسخ.
بتبيين األخطاء العقدية التي وقع فيها اإلنسان وتصحيحها : اتـــــمناقشة االنحراف /3

 استنادا إلى الدليل القطعي.
بذكر صفات المؤمنين التي استحقوا بها التنعم : رسم الصور المحببة للمؤمنين /4

 في الجنة مما يؤدي إلى التمسك بالعقيدة.
صفات والمعقدات الفاسدة للكفار والتي بذكر ال :منفرةرسم صور الكافرين ال /5

استحقوا بها العذاب الشديد في النار مما يستوجب البعد عنها بالعودة للعقيدة الصحيحة 
 والتمسك بها.

يتذّكر اإلنسان عظمة خلق اهلل وقدرته في هذا  امعند: التذكير بقدرة اهلل ومراقبته /6
 الكون ويستحضر رقابته تصفو عقيدته ويتمسك بها.

 (يحب الفصل بين األحكام والفوائد عند اإلجابة): خامسا/ األحكــــــام والفوائــــــد

 ـــــام:األحكــــــــــــــ /1 
 اإلسالميةترسيخ العقيدة وجوب التدبر والتفكر ل *

 * النهي عن الخوض في األفكار الفاسدة المخرجة عن الدين
 الفوائـــــــــــــــــــــــد: /2

 من وسائل تثبيت العقيدة اإلسالميةوسيلتان * الترغيب والترهيب 
 * تنوع أساليب القرآن في تثبيت العقيدة اإلسالمية

 
 
 

بكر  هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي: أوال/ التعريف بالصحابية راوية الحديث
 كانت أفقه النساء وأكثرهم رواية للحديث ملسو هيلع هللا ىلص الصديق رضي اهلل عنهما زوج النبي

 ، ودفنت بالبقيع.ه 57حديثا توفيت سنة  2210، روت وأعلمهم بكتاب اهلل
 ثانيا/ شــــــــــــرح المفردات: 

 شغلهم وأقلقهم وجلب لهم الهمّ  * أهّمهـــــــــــــــــــــــم:
 : نسبة إلى بني مخزوم وهي فاطمة بنت األسودــــــة*المخزوميـــــــ

         : أي محبوب* ِحب       : من الجرأة أي يقدم ويتجاسر عليه* يجترئ
 : عبارة تدّل على الَقَسم  * وايِّم  اهلل: أي خطب خطبة هامة   * اختطب

وجوب العدل الحديث في هذا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي : بّيناإلجمالي للحديث ىالمعن /ثالثا
والمساواة في تطبيق حدود اهلل عزو جل، ونّبه على حرمة الوساطة إلسقاط العقوبة، 

مكانة المرأة المخزومية وال وساطة الوجهاء واألشراف في عدم تنفيذها، وبّين  فلم تشفع
 أن هالك األمم السابقة كان بسبب تعطيلهم لحدود اهلل عز وجّل.

    رابعا/ معنى المساواة:
 بين هي المماثلة وعدم التفريق: اصطالحا /ب معادلةالمماثلة وال: ةــــــــــــــأ/ لغ 

 حكامغنيائهم وفقرائهم أقويائهم وضعفائهم في تطبيق الحدود واألأفراد المجتمع أ
 الشرعية.

 :خامسا/ أثر المساواة على تماسك المجتمع
 حفظ األمن العام وتحقيق االستقرار والطمأنينة في المجتمع *

 * تماسك المجتمع وانتشار المحبة والمودة والرحمة بين أفراده
 * إلغاء الفوارق والطبقية والمحاباة بين أفراد المجتمع

 * يكسب العدالة قيمتها، ويتحقق الحق العام
: هو حق المجتمع كّله من الُمْجرم في تطبيق العقوبة عليه الحق العام في القانون

 وليس حق الَمْجن ي عليه فقط، والحق العام تحميه الدولة.
م إلسقاط الحدود هي التوسط عند الحاك) :حكامسادسا/ حكــــــــــــــم الشفاعة في األ

 ـــــــــــــــــــــــــــرامحــــــــــــــــ :حكمها (أو التخفيف منها
 سابعا/ اآلثار المترتبة على الشفاعة:

 * إهدار العدالة والقانون  في المجتمعوالفساد * انتشار الجريمة 
 * تكريس الطبقية بين الناس              * تعطيل تطبيق الحدود الشرعية

 * هالك األمم وزوال الحضارات       * انتشار الرشوة والمحسوبية
 (يحب الفصل بين األحكام والفوائد عند اإلجابة): األحكــــــام والفوائــــــد /ثامنا

 األحكـــــــــــــــــــام: /1
 تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم * تحريم السرقة في اإلسالم *

 * وجوب العدل والمساواة بين الناس في تطبيق الحدود
 الفوائـــــــــــــــــــــــد: /2
 المساواة في تطبيق الحدود تحقق األمن   * الناس سواسية أمام القانون  *
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بن خويلد هو الّزبير بن العّوام : أوال/ التعريف بالصحابي راوي الحديث
سنة،  16وابن عّمته صفّية، أسلم وِسنُّه  ملسو هيلع هللا ىلصحواريُّ رسول اهلل  عبد اهللأبو 

 ل  من العشرة المبّشرين بالجّنة، وهو أحد السّتة أهل الشورى، وأّول من س  
 ه.36توفّي سنة  حديثا،38وقيل  33 روىقيل إّنه سيفه في اإلسالم، 

  ثانيا/ شــــــــــــرح المفردات:
 ي ْست ْعِفف: َتْغِنيَ يسْ الحبال *مجموعة من  :َأْحُبَلهُ * 
         يطلب ويتسّول: الناسَيْسَأل *      من الحطب مجموعة: ُحْزمة* 

على  الحديثي هذا ف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي حثّ : اإلجمالي للحديث ىالمعن /ثالثا
ويحفظ به ماء  ليستعفف به اإلنسان ورة العمل المشروع ولو كان شاقاضر 

  المذهبة لكرامة اإلنسان.المجلبة للمذلة و هى عن المسألة ، ونوجهه
  :ومجاالته وفضله وآثارهوحكمه العمل مفهوم رابعا/ 

   : )تعريف اصطالحي فقط(عمل واإلنتاج في اإلسالممفهوم ال /1
هو كل جهد فكري أو عضلي مشروع يبذله اإلنسان يعود : مفهوم العمل /أ

 عليه وعلى غيره بالمنفعة.
 .مادّيا أو فكرّيا : هو مردود العمل مهما كان شكلهمفهوم اإلنتاج /ب
، فهو من العبادات التي يؤجر عليها ـــبــــــــــــــواجـ :ــــــــــهـحكمـــــــــــــ /2

 قادرا عليه.إذا وجده وكان  ه للعملاإلنسان ويعاقب على ترك
 مشروعا أن يكونل محّدد والمهم ليس للعمل مجا :مجـــــــــــــــــاالته /3

 كالحدادة والنجارة وغيرهما. عضلياكالتعليم مثال أو  فكرياسواء كان 
 :له وآثارهــــفض /4
 مته ويستعفف عن الحرام.بالعمل يستغني اإلنسان ويحفظ كرا *

 يؤدي إلى السعادة والطمأنينة ويبعد عن القلق واألمراض النفسية* 
 القضاء على المفاسد االجتماعية كالسرقة وبيع الخمور والمخدرات. *

 ويسهم في تنمية االقتصاد الوطني. القضاء على التسّول والبطالة* 
 * أساس تطور وازدهار األمم والمجتمعات.

 :التسّول وحكمــــــــــها/ خامس
  من سأل بمعنى طلب: لغة -1: التسول ريفـأ/ تع

 : مّد اليد للناس قصد طلب الصدقة منهماصطالحا-2
في  زـــــــــجائـ/2 لغير العاجز حـــــــــــــــــــــــــــرام /1 ب/ حكمــــــــــــــــــــه:

لدفع دّية عن  /3الّدْين الثقيل والكبير  /2الفقر الشديد  /1الحاالت اآلتية: 
إنَّ اَلَمْسَألة ال َتِحلُّ إال لثالثة، لذي َفْقٍر ُمدِقٍع :" ملسو هيلع هللا ىلصلقوله شخص ما، وذلك

 أو لذي ُغرٍم ُمفِظٍع أو لذي َدٍم ُموِجٍع" رواه أبو داوود.
 :البطالـــــــــــة وآثارها /دساسا

  العطل والتّوقفمن : لغة -1: هــــــــــــــاريفـأ/ تع
 القعود عن العمل مع وجوده والحاجة إليه والقدرة عليه.: اصطالحا-2

 منها: سلبية آثار لما له من رامـــــح عن العمل القعود: آثــــــــــــــارهاب/ 
 تؤدي إلى الضعف والتبعية والفقر *المجتمعفي والفساد * انتشار الجريمة 

 سبب للركود االقتصادي* تعطيل الطاقات والمواهب واحتقار النفس* 
 (يحب الفصل بين األحكام والفوائد عند اإلجابة): األحكــــــام والفوائــــــد /سابعا

 األحكـــــــــــــــــــام: /1
 القعود والبطالة تحريم  عليه *وجوب العمل لمن وجده وقدر  *

 تحريم المسألة لغير الضرورة* 
 الفوائـــــــــــــــــــــــد: /2
  مدح التعفف والتنزه عن سؤال الناس*    الحّث على العمل وبيان فضله *

عبادة تجلب نظرة تمجيد، كما يعتبره العمل ينظر اإلسالم إلى 
 .والعقوبة إذا وجده وكان قادرا عليه ومحتاجا له لصاحبها األجر والثواب

 : للعامل حقوقا كثيرة نذكر منهاأوال/ الحقوق األساسية للعمال
بما يتناسب مع : حث اإلسالم على إعطاء العامل حّقه جر العادلاأل /1

أعطوا األجير أجره قبل أن يجّف عرقه" " :ملسو هيلع هللا ىلصد قال عمله وفي وقته المحد
 رواه ابن ماجة

 : للعامل كرامته في العمل فال يجوز إهانته أو استغالله.االحتـــــــــــــرام /2
 : كالصالة في وقتهاأداء ما افترضه اهلل عليه /3
 به في عمله.يا يمكن أن يصمل تعويضا عمّ ا: بإعطاء العانـــــــــــالضم /4
يستطيع العامل اللجوء للقضاء في حالة النزاع  الشكوى والتقاضي: /5

 في العمل دون أن يؤثر ذلك على عمله.
 العامل : وهي الزيادة في الرتبة واألجر إذا ما توفرت فيالترقيــــــــــــــــة /6

 لمؤهلة لذلك.الكفاءة والشروط ا
 أو الشهر األسبوع أو العاماليوم أو : للعامل فترات راحة في حــــــــــــــــةالرا/7

 قواه. يستجمعيستريح فيها من جهد العمل لكي يحافظ على صحته و 
: بأن يكلف العامل بأعمال تتناسب مع خبرته الكفاءة أساس التمييز/8

 وشهادته وليس على أساس القرابة أو المحاباة...
 : للعامل واجبات عديدة أهمهاات العمــــــــــــــــــالـــــــــــثانيا/ واجب

 الشعور بالمسؤوليــة  /1
: باالطالع المهام المسندة إليه وشروط العمل أن يعرف العامل /2

 على الشروط الخاصة بالعمل الذي تقّلده.
 لــــــــــــان العمـــــــــــــإتق /3
 أن يكون أمينا في عمله  /4
 عدم استغالل وظيفته لتحقيق أغراض شخصية/5
 أن يتعامل بأدب واحترام مع زمالئه في العمل /6
 ع الوقت وال يأخذضيّ : فال يغش وال يسرق وال يعدم الخيانــــــــــــــــــــــــــة /7

 الرشوة وال يعّطل حاجات الناس...
 ثالثا/ طبيعة العالقة بين العامل وصاحب العمل:

 المتفق عليه الوضوح التام لطبيعة العمل /1
 بين العامل ورّب العملوالمعاملة بالحسنى االحترام المتبادل  /2
 ضرورة تناسب العمل واألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر /3
 تبادل المصالح والمنافع المشروعة /4
 فتح باب الحـــــــــــــــوار المتبادل بينهما /5
 أن يلتزم كل منهما ببنود العمل وعدم الخروج عنه /6
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 في اإلسالم: ريمة واالنحرافالجمعنى  أوال/
 رم وهو التعدي  من الج   أ/ لغة: تعريف الجريمة: /1
فعل يلحق ضررا محر ما شرعا، زجر اهلل عنه بحد  أو قصاص أو  ب/ اصطالحا: 

            تعزير.
 الن ي  الم   أ/ لغة: تعريف االنحراف: /2 
سير كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم  ب/ اصطالحا:   

 المجتمع.
 الحاكم()يطّبقها  ثانيا/ أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة:

 :ـــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــالـقصــــ /1
 تتبع األثر أ/لغـــــــــــــــــــــــــــة:  
ن جرح يجرح. ب/ اصطالحا:    أن يفعل بالجاني مثل فعله، فإن قتل يقتل وا 
  [179]البقرة:  ىئ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ يئ قوله تعالى: ج/ دليله: 
  مــــوجبات القصاص: /د  

 .العدوان وهو القتل العمد :الجناية على النفس /1     
 االعتداء العمد بالجرح والضرب. الجناية على ما دون النفس: /2     

 العفو فيهه * يجوز ليه أو ولي  * هو حق للمجني ع من قواعد القصاص: /ه
 .لسبب معين القصاص لم يطبقبلغ مالي يعطى ألهل القتيل إذا : مالّديــــــــــة /و

 صون دماء الناس وأنفسهم والقضاء على الجريمة. ز/ الحكمة من تشريع القصاص:
  :ــــــدّ ــــــــــــــــــــــــــــالــحـــــــــــــــــــ /2

 انع والحاجزالم ة:ـــــــــــــــــــــــــــأ/لغ 
 عقوبة مقد رة شرعا وجبت حقا هلل تعالى. ب/ اصطالحا:  
 * هو حق هلل تعالى * ال يجوز العفو فيه واسقاطه ج/ من قواعد الحد: 
  دود:ــــــــــــــــــــــرائم الحـــــــــــــــأنواع ج /د 
 : أخذ الشيء خفيةلغة /1 أ/ تعريفها: ة:ــــــــــــــــالسرق /1  

 .بنية تمل كه ه خفيةز  أخذ مال الغير من موضع حر   اصطالحا: /2           
 ع اليد.ـــــــــــــــــــــــقط ا:ــــــب/ حّده     

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ يئ قوله تعالى: ا:ــــدليله ج/     

  [38]المائدة:  ىئ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ
 *أن يكون المال المسروق منقوال      د/ أهم شروط الحّد:     
             * انتفاء الشبهة بين السارق والمسروق    * أن يكون األخذ تام ا       

 غ(  1.6) دينار ذهبي النصاب وهو ربع المال المسروق* أن يبلغ      
  األموال وتحقيق األمن. حفظ حّد السرقة:الحكمة من تشريع  /ه   
 : اسم للفاحشة التي تكون بين المرأة والرجل.لغة /1 أ/ تعريفــه: ـــا:ـــــــــــــــــنز ــال/2

 .شرعا الر جل المرأة ال تحل  له ءوطهو  اصطالحا: /2          
 نـــــــحص  للم   م حتى الموتـــــجرّ ــلوا، زب  ـــــــــــللع   مائة جلدة ب/ حـــــــّده:   
 لماعز(، أما ملسو هيلع هللا ىلصالنبي م  ج  )ر   السنة الفعليةمن  نحص  للم  بالنسبة  ه:ـــــج/ دليل   

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ يئ فقوله تعالى: ــــــزب  لع  ل بالنسبة

  [2]النور:  ىئ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 : *شهادة أربعة عدول على وقوع الزناالحدّ د/ أهم شروط    
 (ووطئ امرأة ظن  أنها زوجته عدم وجود شبهة تسقط الحد  )كالنكاح دون ولي*     
: حفظ األعراض وصيانة األنساب من االختالط الحكمة من تشريع حّد الزنا /ه  

 والحد  من الفاحشة.
 : الرمي بالحجارة.لغة /1 أ/ تعريفــه: ــــذف:ــــــــــــــالـقـــ/3
 ف البالغ العاقل بالزنا أو نفي نسبه عنه.اته ام المسلم المكل   اصطالحا: /2   

 ـــــــــــــــــــدةجلــــــــن ــــــــــــــــــالجلد ثماني :هدّ ــــــــــب/ ح
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ يئ: قوله تعالى:ج/ دليلــــــــه

 [4]النور:  ىئ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 .وعدم اإلكراه للقاذف*العقل والبلوغ واالثبات بأربعة شهود  الحّد:  د/ أهم شروط 

 * العقل والبلوغ واإلسالم والعفة عن الزنا للمقذوف.                 
 * أن يكون المقذوف معلوما باسمه فإن كان مجهوال فال حد .     
ن علو.         * أن ال يكون القاذف من أصول المقذوف كاألم أو األب وا 

 التهمة: حفظ األعراض وحماية األنساب من ه/ الحكمة من تشريع حّد القذف
 .والشك  

م ر  وهو الستر والتغطية.لغة /1 أ/ تعريفــه: شرب الخمـــــــــر: /4  : الخمر من خ 
 تناول كل شراب مسكـــــــــــــر مذهب للعقـــــــــــل. اصطالحا: /2  

 الجلد ثمانيــــــــــــــــــن جلـــــــــــــــــــــــــــدة ب/ حــــــــــّده:
ــ ٌدوه" :ملسو هيلع هللا ىلص قوله ج/ دليلــــــــه: مــــــــــــــر  فاْجلــــــــــــــــــــــــ ــــــــر ب  الخ   [رواه البخاري]" م ن ش 

  * العقل والبلوغ واالختيار   د/ أهم شروط الحّد:   
 * أن يكون المشروب مسكرا وعالما بأنه مسكر   * أن ال يكون مضطرا       

 : حفظ العقل شرب الخمره/ الحكمة من تشريع حّد 
ــــــــــــــــــــــرابة:/5  : الس لب والمحاربة.لغة /1 أ/ تعريفــها: الـح 
لسلب أموال الناس أو خروج فرد أو جماعة إلى الطريق العام  اصطالحا: /2  

 لقتلهم أو ترهيبهم باستعمال القوة.
  باختالف الجريمة المرتكبة:يختلف الحد   :اب/ حــــــــــّده

 ويصلبـــــــــل يقت       المال:من قتل منهم وأخذ  /1   
 يقتــــــــــل وال يصلب   من قتل منهم ولم يأخذ المال: /2   
 تقّطــــــــــع يده ورجله من خالف         من أخذ المــــال ولم يقت ل: /3   
 نفى من األرض ـي   من أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ ماال: /4   

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ يئقوله تعالى: ج/ دليلهــــا:

 ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 [33]المائدة:  ىئ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ
  * العقل والبلوغ وأن يأتوا عالنية * ثبوت كونهم محاربين   د/ أهم شروط الحّد:   

 * أن يكون المال المأخوذ في حرز وأخذوه عنوة       
: الحفاظ على أرواح الناس وأبدانهم وأموالهم، ه/ الحكمة من تشريع حّد الحرابة

 وتأمين الطرق وتحقيق األمن واالستقرار. 
  :تعزيــــــــــــــــــــــــــــرالــ /3
 المنع والتأديب ة:أ/لغـــــــــــــــــــــــــــ 
عقوبة غير مقدرة شرعا، يقد رها الحاكم، وتكون فيما الحد  فيه وال  ب/ اصطالحا: 

 قصاص.
يختلف التعزير باختالف الجريمة ومرتكبها فقد يكون: بالوعظ واإلرشاد  ج/ أمثلة: 

 والجلد والحبس والغرامة والنفي...والتوبيخ والتهديد والعزل من العمل  واإلنذار
  كمن يبيع مواد غذائية منتهية الصالحية يعاقب بإتالفها وتغريمه.

، يحفظ كرامة اإلنسان ويحقق المصلحة العامة في المجتمع د/ الحكمة من التعزير:
 ويحقق االستقرار.

 :عقوباتمن تشريع الالعامة ثالثا/ الحكمة 
 تحافظ على مقاصد الشريعة اإلسالمية الجريمة ** تساهم في القضاء على 

 * تحفظ أمن المجتمع واستقراره     * تردع المجرمين
 تراعي الحالة النفسية للمجني عليه وأوليائه* تطهير الجاني بالحدود          * 

 رابعا/ مفهــــــــــــــــوم العبادة في اإلســـــــــالم:
 الخضوع واالنقياد ة:ـــــــــــــــــــــــأ/ لغ

اسم جامع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة  ب/ اصطالحا: 
 وتطابقا مع إرادته ومشيئته. استجابة ألمره تعالى

 خامسا/ أثـــــر العبادة في مكافحة االنحراف والجريمة:
 * استقامة سلوك الفرد     تقوية الصلة باهلل وتحقيق العبودية له  *

 * اعتبار الكف  عن الجريمة عبادة يثاب المسلم عليها
 * االمتثال ألوامر اهلل تعالى واجتناب نواهيه

 سادسا/اإليمان وآثاره في مكافحة االنحراف والجريمة:
 التصديق أ/ لغة: تعريف اإليمان: /1

التصديق الجازم باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر  ب/ اصطالحا:
 خيره وشره، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

 أثر اإليمان في مكافحة االنحراف والجريمة: /2
دائما يستشعر رقابة اهلل يقو ي الصلة باهلل ويترك المؤمن إذا وقر في القلب االيمان 

ارتكاب الجرائم، فيظهر المجتمع على ال يقدم يعمل الصالحات و فويخاف عذابه 
 والجريمة. االنحرافخاليا من مظاهر مستقرا وآمنا  المؤمن
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 :ريف الرباـــــتعأوال/ 
 الزيادة والنمو لغة: /1   
هو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن  اصطالحا )شرعا(: /2   

 تقابل هذه الزيادة بعوض.
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ــــــه:ــثانيا/ حكمـــــــــــ

 ثبت تحريمه بالكتاب والسنة واإلجماع :ـــــــــــلهــدليــــــــ /لثاثا
 [275]البقرة:  ىئ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ يئ قوله تعالى: /1 
ه، ل  ك  و  م  و  با، ر  ال   ل  آك   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ول  س  ر   ن  ع  " ل  ما رواه جابر رضي اهلل عنه: /2 

  واء" رواه مسلمس   م  ه  ال: و  ه، وق  دي  اه  ه، وش  ب  ات  وك  
" أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة قال اإلمام النووي رحمه اهلل:  /3

ن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه".  وا 
 الحكمة من تحريمه: /رابعا

 ألنه يقضي على روح التعاون*             ألنه يسبب العداوة بين الناس* 
 على الكسل  نسان  ي اإليرب  *     تكّدس المال عند فئة قليلة من الناس* 

 للمحافظة على مال المسلم*       * ألن فيه استغالل لحاجة الفقير    
 ربا الفضل وربا النسيئة أنـــــــــــــــــــــــــــواعه: /خامسا

 الزيادة والنمو أ/ لغة: ربا الفضـــــــــــــــــــل: /1  
بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد  هو :ب/ اصطالحا   

 حديث عبادة بن الصامت بنّص  تحريمهوورد  البدلين على اآلخر.
 كغ من القمح الرديء حينا. 150كغ من القمح الجيد ب  100بيع  ج/ أمثلة:
 .حينا غ من الذهب الرديء 150غ من الذهب الجيد ب  100بيع            

 التأخير والتأجيل أ/ لغة: :النسيــــــــــــــــــئةربا  /2  
هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير  :ب/ اصطالحا   

ِسيئة" رواه الشيخان:" ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ّرمـــــــــمحوهو  التأجيل.
ّ
َما الّرَبا في الن

َّ
 إن

  بعد شهر تمركغ من ال 051كغ من القمح ب  100بيع  ج/ أمثلة:
 .يومبعد  دج 4400ب  أورو 200بيع            

 سادسا/ علــــــــــــــــــــــــة تحريم الربا:
ُسوُل اهلِل   : ق ال  ر  اِمِت ر ِضي  اهللُ ع ْنهُ ق ال  ، الذَّه ب  ب الذَّه ب   ":ملسو هيلع هللا ىلصع ْن ُعب اد ة  ْبِن الصَّ

ل ح   ، و الم  ر  ر  ب التَّم  ، و التَّم  ير  ير  ب الشَّع  ، و الشَّع  ة ، و الب رُّ ب الب ر  ة  ب الف ضَّ و الف ضَّ
ن اف  ف ب يع وا  ه  األ ص  ت ل ف ت  ه ذ  ث ٍل، س و اءا ب س و اٍء، ي داا ب ي ٍد، ف إ ذ ا اخ  ث الا ب م  ، م  ل ح  ب الم 

ئ ت م  إ ذ ا ك ان  ي داا  رواه مسلم "ب ي دٍ  ك ي ف  ش 
 ة التحريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل نـــــــوع الربا فالصنــــــــــــــــــــــ

 الذهب والفضة
 والنقود

 لــــربا الفض
 الثمنية مع وحدة الجنس

 ربا النسيئة
 )األصناف األربعة( الطعام
الشعير، التمر،  البر،مثل: 

 ، الفواكه، الخضرالملح

 واالدخـــــــــــــــــــــــار االقتيات لــــربا الفض

 غير وجه التداويالمطعومية على  ربا النسيئة

 :د المبادالت الربويةالقواعد العامة الستبعا /بعاسا
 يشتـــــــــــــــــــــــــــــــرط مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة رقــــــــــــــــــــــــــــالقاع

 صنف بمثلهفي حالة تبادل  01
 ..()الذهب بالذهب، التمر بالتمر.

 التماثل والمساواة /1 
 التقابض في مجلس العقد /2

 جنس بغيرهفي حالة تبادل  02
 مجلس العقد التقابض في بفضة...( )قمح بتمر، ذهب

 شيئين مختلفين فيحالة تبادل  03
 وال يشترط شيئا زــــــــــــــجائ )التمر بالنقود(مثل  الجنس والعلة

 أوال/ تكريم اإلسالم للبشر:
 ک ک ک ک يئ مه على باقي الكائنات لقوله تعالى:خلق اهلل اإلنسان وكرَّ 

  ىئ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
 مظاهر تكريم اهلل لإلنسان: 
 * سّخر الكون لخدمته    * خلقه في أحسن تقويم    * كّرمه بالعقل 

 * أعطاه الحرية في تصرفاته وأفعاله في حدود األوامر والنواهي
 وعده بدوام النعيم يوم القيامة إن أحسن العمل في الدنيا *

 :تعريف حقوق اإلنسان /ثانيا
  وهو األمر الثابت والمصلحةد الباطل ض لغة: /1   
روابط م الالتي تنظّ  القواعد والنصوص التشريعيةمجموعة  :اصطالحا /2   

 وهي ُتلِزم اإلنسان في حياته لزوما مطلقا.والعالقات بين األفراد، 
 ثالثا/ من حقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة:

أول مقصد حفظته الشريعة و  ،هبة من عند اهلل لإلنسان حق الحيــــــــــــــــاة: /1 
 ڀ پ يئوحّرمت االعتداء على النفس من غير وجه حق قال تعالى:  اإلسالمية،

  [32]المائدة:  ىئ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
دون  تصرفاتهأن يكون لإلنسان السلطة المطلقة في  وهو الحق في الحريــــة: /2

فقد ُروي عن عمر بن والعيش دون تهديد لألفراد والجماعات، ، إكراه او استغالل
 ".قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا:" متى استعبدتم الناس و الخطاب قوله

لكل إنسان الحق في أن يعيش مطمئنا في حياته، فال  الحق في األمــــــــن: /3
 ڀ ڀ پ يئ :يجوز ترويعه أو تعذيبه أو اعتقاله إال بوجه حّق، قال تعالى

 [4-3]قريش:  ىئ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
لكل إنسان الحق في السفر والتنقل في بلده أو إلى غيره  ل:ـــــــق في التنقّ الح /4

من طلب للرزق والعيش الكريم  وهو ما تقتضيه ظروف الحياة ،دون تضييق عليه
 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ يئوغيرهما قال تعالى: 

 [15]الملك:  ىئ ڄ
من حق اإلنسان أن يختار الدين بشرط مراعاة  الحق في حرية المعتقد: /5

 لقولهعلى اختياره  النظام العام للمجتمع اإلسالمي، وهو مسؤول أمام اهلل تعالى
 ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ يئ وقوله: [256]البقرة:  ىئ مئىئ حئ جئ ی يئ :تعالى

 [29]الكهف:  ىئ چچ چ چ ڃ
بر والتفّكر حّث اإلسالم على إعمال العقل للتد :حرية الرأي والفكـــــــــــــــــر /6

وبالتالي خلق مجال خصب لإلبداع  الذي ينتج عنه االختالف في اآلراء واألفكار
والمواهب شريطة أاّل تخالف هذه األفكار تعاليم الدين، ويعتبر االختالف في الرأي 

 ڱ ڱ ڱ ڳ يئاألساس األول لمبدأ الشورى الذي أمر اهلل به قال تعالى: 

 [38]الشورى:  ىئ ڻ ں ں ڱ
طلب العلم والمعرفة من الحقوق التي كفلها اإلسالم  حــــق التعـــــــــــــــــــــــــــــــــــلم: /7

وال يجوز كتم العلم أو منع اإلنسان  ،لإلنسان إذا كان هذا العلم نافعا ليس فيه مفسدة
قال لتحصيل منافع مشروعة دينية ودنيوية، تعلم بالقراءة وال اهلل أمره ألن؛ من التعلم

ل م  :" ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ، وقال[1]العلق:  ىئ ڳ ڳ ڳ ڳ گ يئ تعالى: ط ل ب  الع 
ل ٍم"  ل ى ك ل  م س  ٌة ع   ابن ماجةرواه ف ر يض 
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 :في واقع الناس اختالف الدينأوال/ 
 [256]البقرة:  ىئ مئىئ حئ جئ ی يئ أقّر اإلسالم مبدأ حرية التدين فقال تعالى: 
االختالف بين الناس واقع ال يمكن تغييره ألن ال ُيكَره اإلنسان على اختيار دينه؛ ف

 احترام غيره ألنه غير مطالب بمحاسبتهم. ومن ثم وجب على اإلنسان
 أسس عالقة المسلمين بغيرهم:ثانيا/ 

 :ارفـــــــــــــــالتع/1
يؤدي إلى دخول غير المسلمين وقد  عضهم البعضمع ب الناس ى تواصليؤدي إل 

   [13ت: ]الحجرا ىئ ڇڇ ڇ چ چ يئ :تعالىقال لإلسالم 
 :يشاـــــــــالتع/2 

 :تعالىقال وعدم اعتزالهم إال لسبب،  ،أمر االسالم بحسن معاملة غير المسلمين    
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ يئ

 [8]الممتحنة:  ىئ ک ڑ ڑ ژ ڈژ
 :وناــــــــــالتع/3 

، أقّر اإلسالم التعاون مع غير المسلمين لتحقيق الخير وجلب المنافع ودرء المفاسد  
 به في اإلسالم ألجبت" رواه البيهقي ىعد  :" لو أ  عن حلف الفضول ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 :روابط االجتماعيةال/4 
 خلق اهلل عز وجل الناس وجعل بينهم روابط عديدة في حياتهم، ومن هذه الروابط:   
 الناس جميعا إخوة في اإلنسانية ربهم واحد وأبوهم واحد: رابطة اإلنسانية /1
 واحدة ه معهميتعايش اإلنسان مع قومه بلسان واحد ومصالح ة:ــرابطة القومي /2
 ىئ ىئ ىئ يئ تعالى:ة اإلنسان وأرحامه قال تشمل قراب ة:ــرابطة العائل /3

 [75]األنفال:  ىئ حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی
يشعر اإلنسان برابطة خاصة تجاه المكان الذي يسكن فيه،  اإلقامة:رابطة  /4

 .النبيلة تجاه من يقطن معه في ذات المكان وأفعالهتصرفاته  علىكس ذلك فينع
 في استقرار المجتمع اإلسالمي: غير المسلمينثالثا/ أثر أحكام العالقات مع 

إن تحقق العالقات السابقة من تعاون وتعايش وتعارف مع غير المسلمين يؤدي  
بالضرورة إلى استتباب األمن في المجتمع المسلم، ومما يزيد المجتمعات استقرارا 

 تلك الروابط االجتماعية المختلفة. وجود هو 
 :حقوق غير المسلمين في بلد اإلسالم /رابعا

نهم ابدأتكفل اإلسالم بتوفير الحماية لغير المسلمين سواء في  :حق الحماية /1
 ائ ى ى ې ې ې ې يئ ضهم قال تعالى:اعر أالهم أو و مأو أ

 وقال [6]التوبة:  ىئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
  َمْن َقَتل م َعاهدا َلْم َيرح رائحة الجنة" رواه البخاري: ملسو هيلع هللا ىلص
ن المعيشة لهم عند عجزهم ألنهم تحت أي تأمي :تأمين عند العجزالحق  /2

  .رواه البخاري ته"ي  ع  عن رَ  سؤول  مَ  ك مل  وك   عام رَ ك  ل  ك  " :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله مسؤولية الدولة اإلسالمية
ال يجوز إكراه غير المسلمين على الدخول في اإلسالم،  :حق حرية التدين /3

 [256]البقرة:  ىئ مئىئ حئ جئ ی يئ فلهم الحرية في البقاء على دينهم قال تعالى:"
شأن في ذلك شأنهم  ،ضمن لهم اإلسالم حق العمل في أي مهنة :حق العمل /4

 المسلمين.
 واجبات غير المسلمين في بلد اإلسالم: /خامسا

 احترام نظم وقوانين الدولة اإلسالمية /1  
 والخراج والضريبةدفع الجزية  /2  
 إلسالمأن ال ينشروا ديانتهم في بلد ا /3  
 بالمسلمين عدم إلحاق األذى /4  
 المسلمين مراعاة شعور /5  
  

وجل بصحة  بّينت اآليات الكريمة عناية اهلل عزّ  :المعنى اإلجمالي لآلياتأوال/ 
 الجسمية منالصحة ب تلك العناية جسدا وروحا، ووّضحت بعض مظاهر اإلنسان
التي نفسية إلى سبل تحقيق الصحة ال كما أشارت ،تشريع الرخص المختلفةخالل 

  .بمكارم األخالق باهلل عّز وجل وااللتزام ةتقوية الصل منها
 :ـــــــــة النفسيةالصحــــــ /ثانيا

: هي حالة طمأنينة واتزان وتوافق مع الذات، بحيث يصبح اإلنسان مفهومها /1
 قادرا على تحقيق ذاته واستغالل قدراته والتكّيف مع واقعه.

 يحققها بما يأتي: كيف يحقق اإلسالم الصحة النفسية؟ /2
الهدف الكون و حقيقة عندما يدرك اإلنسان  أ/ بالفهم الصحيح للوجود والمصير:  

بعد موته )اليوم  ة مصيرهتمثل في عبادة اهلل، ويدرك حقيقي ذيوجوده فيه المن 
 وترتاح نفسيته.إيمانا بربه  داداآلخر( يطمئن قلبه ويز 

راقبته في السر : وتكون بعبادة اهلل عّز وجل كما أمرنا، ومب/ بتقوية الصلة باهلل  
 .المؤمن نفس تطمئنوبهذا والعلن، وااللتزام بالذكر والطاعات طلبا لمحبته ورضاه، 

ص على االلتزام باألخالق الحسنة والفاضلة وهي الحر  واألخالق: ج/ بالتزكية  
وتطهير النفس من الرذائل كي يكون اإلنسان محبوبا عند اهلل وعند الناس ويرتاح 

 قلبه.و ضميره 
 :ثالثا/ الصحـــــــــــــــة الجسمية

هي الحالة التي يكون فيها اإلنسان صحيح البدن خاليا من العلل  :مفهومها /1 
 التي تفتك بالجسم. اضواألمر 

 مظاهر العناية بالصحة الجسمية: /2 
 الشرعية ند تشريع األحكاملقد راعى اإلسالم ع :أ/ اإلعفاء من بعض الفرائض   

ريع ف بعضها كتشوخفّ الشرعية فأسقط بعض التكاليف  ،القدرات الجسمية لإلنسان
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ يئ "التيمم وقصر الصالة الرباعية لقوله تعالى:

 [185]البقرة:  ىئ ٴۇ ۈ
 كالوضوءمن خالل تشريع الطهارة والنظافة  راض:ـــــــــــة من األمـــب/ الوقاي    

في المأكل والمشرب، وحّرم كل خبيث  باالعتدال اهلل عّز وجل والغسل، كما أمر
مثل تحريم الخمر والتدخين والمخدرات وأكل الخنزير والنجاسات، كما حّرم  منهما

 العالقات غير الشرعية.
قّوة الجسم عن اإلسالم على تنمية  حثّ  :تنمية القوة بمفهومها الحديث /ج   

َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة،  :"ملسو هيلع هللا ىلصطريق ممارسة مختلف الرياضات النافعة قال
ْميَأاَل ِإنَّ اْلقُ  ْمُي، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّ ْمُي، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّ  .أخرجه مسلم "ُ وََّة الرَّ

 لالوقاية والعالج والتأهي ثالثةوهي  :تطبيق أسس الرعاية الصحية /د  
 ال قواعد الصحة العامة.من كل مسببات األمراض وعدم إهم الوقاية: /1   
 للبدن. أمر اإلسالم بمعالجة األمراض والتداوي صيانة   العالج: /2   
ة مؤهلة( التأهيل: /3    واألعمال والنشاطات استعداد اإلنسان للقيام بالمهام  )صح 

 التي تحتاج إلى القوة والصحة.
 (يحب الفصل بين األحكام والفوائد عند اإلجابة): ــام والفوائــــــداألحكــــ /رابعا

 األحكـــــــــــــــــــام: /1
 وجوب المحافظة على الصحة الجسمية ووقايتها من األمراض *

 الصحة النفسيةوجوب االلتزام بعبادة اهلل عز وجل للحفاظ على * 
 الفوائـــــــــــــــــــــــد: /2
تتحقق الصحة النفسية بالفهم *   بالصحة الجسمية والنفسية سالمعناية اإل *

 الصحيح للوجود والمصير وتقوية الصلة باهلل وبالتزكية واألخالق
  * تتحقق الصحة الجسمية باإلعفاء من بعض الفرائض أو التخفيف منها 
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د الرحمان بن صخر عبهو : أوال/ التعريف بالصحابي راوي الحديث
، أسلم في السنة بأبي هريرة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي كناه من قبيلة دوس باليمن،  الدوسي

كثيرا، وهو من أحفظ الصحابة رضي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالزم النبي و  السابعة للهجرة
 ه ودفن بالبقيع. 57سنة  بالمدينة حديثا، توفي   5374عنهم، روى 

  ثانيا/ شــــــــــــرح المفردات:
 صدقة يستمر أجرها وال ينقطع: صدقة جارية* توق ف :انقطع  * 

أمورا  الحديثفي هذا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي بي ن: اإلجمالي للحديث ىالمعن /ثالثا
تجلب األجر لإلنسان بعد مماته، وهي الصدقة الجارية التي ينتفع بها الناس 

  .الح الذي يدعو لوالديه بالخير والرحمةوالعلم النافع والولد الص
  :اإليضاح والتحليل رابعا/

 ى ى ې ې ې ې ۉ يئ :قال تعالى: فضل الصدقة الجارية /1

فالصدقة الجارية تعود على  [245]البقرة:  ىئ ەئوئ ەئ ائ ائ
، فهي سبب في محو الذنوب صاحبها بالفضل الكثير في الدنيا واآلخرة

 وتزكي النفس... وتطفئ غضب اهلل عز وجل وتبارك في العمر وتدفع البالء
َيْبَتِغي ِفيِه عْلًما سهَّل مْن َسَلَك َطريًقا " ملسو هيلع هللا ىلصقال :فضل العلم النافع /2

ونشره ، فطلب العلم النافع ..." رواه أبو داوودَطريًقا ِإَلى الجنةِ به اللَّه َله 
 في الدنيا، ويكون سببا في دخوله إلى الجنة ونجاته من النار. صاحبهينفع 

عندما يرب ى الوالدان الولد على تقوى  :التربية الصالحة لألبناءفضل  /3
 لهما الدعاءو اهلل واجتناب محارمه يكون ذلك سببا في بر هما في حياتهما 

 بالرحمة بعد وفاتهما.
 :حكمه/ المردود االقتصادي له/ آثاره( /)تعريفهالوقـــــــــــف  /4

  الحبس والمنع: لغة -1: وقفال ريفـأ/ تع
، أو هو حبس العين والتصدق وتسبيل الثمرة األصلحبس : اصطالحا-2

 بالمنفعة.
 ،ىئ ں ں ڱ ڱ يئ :لقوله تعالى مستحب ب/ حكمــــــــــــــــه:

ْسَت ِإْن ِشْئَت َحب   :"طاب لما أصاب أرضا بخيبرلعمر بن الخ ملسو هيلع هللا ىلص وقوله
  ..."َأْصَلَها َوَتَصد ْقَت ِبَها

  :المردود االقتصادي للوقف /ج
 ف العبء المالي على الدولةيخف*  لخيريةاريع ايساهم في إنشاء المش*

 * يساهم في توفير مناصب للشغل  
 * يحقق تداول األموال بين الفقراء واألغنياء  

 : ــــارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآثــــــــــ /د
 ينفع صاحبه في الدنيا واآلخرة ويستمر األجر عليه بعد الممات *

 * انتفاع الناس بالوقف وانتشار روح التعاون والتكافل
 الجتماعية السلبية كالفقر والتسول والبطالة* القضاء على الظواهر ا

 ق البذل وفعل الخيرلِ تعويد الناس على خ  * 
 (يحب الفصل بين األحكام والفوائد عند اإلجابة): والفوائــــــد األحكــــــام /خامسا

 األحكـــــــــــــــــــام: /1
 بعد موتهما استحباب الدعوة بالرحمة لآلباء* الوقف في اإلسالم استحباب *

 ونشره للناس * وجوب طلب العلم النافع
 الفوائـــــــــــــــــــــــد: /2
   الصدقة الجارية تعود على صاحبها باألجر حتى بعد موته *

 العلم النافع يعود على صاحبه بالخير الكثير* 
 األوالد * الدعوة إلى حسن تربية

 : تعريف الهبةأوال/ 
 التبر ع والتفض ل :ـــةـلغـــــــــ -1
 .في الحال عوضبغير  يفيد نقل الملكيةعقد  اصطالحا:-2

 ودل  على مشروعيتها الكتاب والسنة مستحبةوهي  :مشروعيتهاثانيا/ 
 : من الكتاب /1
 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ قوله تعالى:   

  [92]آل عمران:  ىئ ٺ ٺ ٺ ڀ
         ىئ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ يئ :وقوله تعالى 

 [4]النساء: 
  :من السنة النبوية /2
َلْو  "َقاَل:الن ِبيِّ َصل ى الل ه  َعَلْيِه َوَسل َم  أن  َعْن َأِبي ه َرْيَرَة َرِضَي الل ه  َعْنه ،   

،ى ِذَراٍع َأْو ك َراٍع د ِعيت  ِإلَ            ."َوَلْو أ ْهِدَي ِإَليَّ ِذرَاٌع َأْو ك َراٌع َلَقِبْلت   أَلََجْبت 
 رواه البخاري                                                    

َيا ":َقالَ َم الن ِبيِّ َصل ى الل ه  َعَلْيِه َوَسل   أن  َعْن َأِبي ه َرْيَرَة َرِضَي الل ه  َعْنه ،    
  "َتْحِقَرنَّ َجاَرٌة ِلَجاَرِتَها َوَلْو ِفْرِسَن َشاةٍ  ِنَساَء اْلم ْسِلَماِت اَل 

 متفق عليه                                                     
:" مَ ل  سَ وَ  يهِ لَ ى اهلل عَ ل  اهلل صَ  ول  س  رَ  الَ : قَ الَ قَ  َعْن َأِبي ه َرْيَرَة َرِضَي الل ه  َعْنه    

 رواه البخاري في األدب المفرد                       َتَهاَدو ا َتَحابُّوا "
 :الحكمة من تشريعهاثالثا/ 

 تؤدي إلى تأليف القلوب *
  حبة بين الناس متوث ق ع رى ال* 
 بين الناسالتي والبغضاء  تذهب الشحناء *

 تدفع الفقر والشح والبخل والحسد * 
 والموهوب والصيغة : أربعة وهي الواهب والموهوب لهانهاـــــــــأرك /رابعا

 :وهو من يقد م الهبة، وي شترط: بــــــواهــال /1 
 رشيدا * أن يكون حرا بالغا عاقال بْ هَ أن يكون مالكا لما سوف يَ *    
، ويشترط أن يكون هو الشخص الذي تقد م له الهبة :له بــــــو وهــمال /2 

 أهال لما يوهب له
 ملكه، ويشترط فيه:تصح  يوهو كل شيء  :بــــــــــــو وهمــال /3 
 يصح  تملك ه واالنتفاع به شرعا * أن يكون مملوكا للواهب *

 * أن يكون من األشياء القابلة للنقل
وهي كل ما يقتضي االيجاب والقبول كمنحتك  :ــصيغـــــــــــةال /4 

 ووهبتك...
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  :لميراثريف اــــــــــــــــــــــتعأوال/ 
 ن شخص آلخر انتقال الشيء مبقية الشيء،  :لغــــــــــــــــة /أ 
انتقال الملكية من الميت إلى ورثته األحياء، سواء كان هو  اصطالحا: /ب 

 .توريثوق الشرعية التي تقبل الالمتروك ماال أو عقارا أو حقا من الحق
 .كل وارث نصيبقدار به من يرث ومن ال يرث وم   ف  عر  العلم الذي ي   علم الميراث:
 )علم الفرائض(ويسمى كذلك 

 :روعيتهـــــــــــــــــــــــــــــــمشثانيا/ 
 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ يئ :قوله تعالى :من القرآن الكريم /1

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ تعالى: لهوقو  [11 ]النساء ىئ ڱڱ

 [7]النساء  ىئ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 :من السنة النبوية /2 

 متفق عليه "ِحُقوا اْلَفَراِئَض ِبَأْهِلَها، َفَما َبِقَي َفُهَو أَلْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ َأل" :ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
  رواه أبو داوود «َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه َفاَل َوِصيََّة ِلَواِرثٍ ِإنَّ اللََّه َقْد »" :ملسو هيلع هللا ىلص وقوله

 عند عدم وجود األبمثل اجماع الصحابة على توريث الجد  :من اإلجماع /3 
 :ية الميراثثالثا/ الحكمة من مشروع

 األسرة والقرابة أفراد* تحقيق التكافل بين 
 ئل صلة األرحام بعد موت الم وّرثوسيلة من وسا *
عطاء كل ذي حق حّقه*  إيصال الحقوق الشرعية العالقة في ذّمة الميت وا 

 * تفاديا للخالفات والنزاعات التي قد تحدث بين الورثة بسبب المال.
 الموّرث بعد موته بقيهما ي : هيالتركةو  :الحقوق المتعلقة بالتركة /رابعا
 صاحبه أولى به الشيء المرهونك التركة،من أعيان التي تعلقت بعين  :العينية حقوقال /1
 تشمل كفن الميت وتغسيله وأجرة الحفر واألرض... مؤن التجهيز: /2
  يسّدد قبل تقسيم التركة كل دين مالي :الديون العادية /3
 ،إال إذا أجاز الورثة وصية لوارثوال  حدود الثلثفي  :تنفيذ الوصية /4

األسرة الجزائري للوصية الواجبة في المواد تطّرق قانون  الوصية الواجبة:
الحق في الميراث لمن مات من  هو(، وسماها التنزيل: 172،171،170،169)

 ، بشروط:قل نصيبه إلى أوالده غير الوارثيناألوالد قبل أصله أو معه، ون  
 أن تعادل حصة األحفاد حصة أصلهم لو كان حّيا /1
 يزيد مقدار التنزيل على الثلث  أال /2 
أن ال يكونوا قد أخذوا هبة أثناء حياة جدهم أو جدتهم أو أوصى لهم بمقدار  /3

 .التنزيل
يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم وأمهم ما ال يقل عن نصيب أبويهما لو  أال /4 

 كانا حيين   
 على الورثة )اإلرث( تقسيم الباقي /5

 الميراث: ـــــــــــــروطوشــــــخامسا/ أركان 
 ث المورو  -3الوارث  -2الموّرث  -1 أركانــــــــــــــــــــــــه: 

                                                                                         شـــروطــــــــــــــــــه:  
: كحكم القاضي بموت حكما :موت الموّرث حقيقة أو حكما أو تقديرا /1

 : كانفصال الجنين نتيجة لجناية مثل الضرب المبّرح لألم...تقديراالمفقود، و
  حياة حقيقية أو تقديرية كتقدير حياة الجنين. :حياة الوارث بعد موت موّرثه /2
 بتعيين جهة القرابة ودرجتها :العلم بالجهة المقتضية لإلرث /3

  :اب اإلرثــــــــــــــــــــــأسب /سادسا
والمطلقة ، المطلقة في عدة الطالق الرجعيدخل فيه وي :الزواج الصحيح /1

حرمانها هو تطليقها  أن الهدف من قرائنن بالوتبيّ  إذا كانت في عدتها طالقا ثالثا
 بالطالق. تكن قد رضيتالميراث ولم من 
  ت قرابة الوالدةبأن تربط الوارث بالميّ  )القرابة(: نسب الصحيحال /2

 ق(زْ لك رِ  ْش )عِ في بدايات الحروف من الجملة  ةالمجموع :موانع اإلرث /بعاسا
 تيّقن أسبقية الوفاةيقّسم إال ب ألن الميراث ال :الشّك في أسبقية الوفاة /1
 .رثاناتزوج كتابية ال يتو يمن د ال يرث أقاربه و كالمرت :)اختالف الّدين(الكفر  /2
 )عند المالكية( الكفارة وأالذي يوجب القصاص  :لــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقتــــــــ /3

 وخمسة عشرة تفصيالإجماال وهم عشرة  :وارثون من الرجالال /ثامنا
 العــــــــــم ألب األخ ألبابن  ألبوة ـــــــــــــــــاإلخ األب لزوجا

العم ابن  العــــــم الشقيق ألموة ــــــــــــــــــاإلخ ألبد جـــال االبن
 ابن العـم الشقيق ابن األخ الشقيق اإلخوة األشقاء ابن االبن ألب

 سبعة إجماال وعشرة تفصيال :وارثات من النساءال /تاسعا
 األخوات الشقيقات الجدة ألب بنت االبن الزوجة

 األخوات ألم
 األخــــــــــــــوات ألب الجدة ألم األم البنت

  :طرق الميراث /عاشرا
 الميراث بالفرض /1
أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وهو ثالثة وهو الميراث بالتعصيب:  /2

 تعصيب بالنفس وتعصيب مع النفس وتعصيب مع الغير.
 الميراث بالفرض والتعصيب معا /2

 :أصحاب الفرائض /احدى عشر
 التقدير  لغة: تعريف الفريضة:

   هي ما قّدره اهلل عز وجّل من أنصبة ألصحابها اصطالحا:

 
اإلسالم أن اإلسالم * ادعى أعداء  :الرّد على شبهة ميراث المرأةعشر/  الثاني

ظلم المرأة في الميراث عندما أعطاها نصف نصيب الرجل، وهم يجهلون أنها تأخذ 
يق مع )اجتماع بنت مع ابن، أو أخ شقفي أربع حاال فقط مثل  نصف نصيب الرجل

)األم واألب في حاالت مثل  10يقل عن  وتأخذ مساوية له فيما ال، خت شقيقية(أ
حاالت  10، وتأخذ أكثر منه فيما ال يقل عن خوات ألم(السدس، واألخوة ألم مع األ

، بن فأكثر عند عدم وجود الفرع الوارث(وبنتا اال ،) البنت عند انفرادها عن االبنمثل
، الجد ال يرثو  ترثقد ) الجدة ألم وترث المرأة وال يرث الرجل في الكثير من الحاالت مثل

 معايير لتقسيم الميراث: ةثالث واستنتج العلماء ،(قد ترث األخت ألب وال يرث األخ ألب
كلما زادت درجة القرابة  درجة القرابة بين الوارث )ذكرا أو أنثى( والموّرث: -1

 دون اعتبار لجنس الوارثين.ث كلما زاد نصيب الميرا
فاألجيال التي تستقبل الحياة  موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني لألجيال: -2

، دون اعتبار جنس الوارثيننصيبها أكبر من نصيب األجيال التي تستدبر الحياة 
 تاهما أنثى...لفالبنت تأخذ أكثر من األم وك

وهذا آخر معيار  العبء المالي الذي يجب على الوارث تحمله تجاه اآلخرين: -3
  لعدم تحملها للعبء المالي. يمكن أن يميز به بين الرجل والمرأة دون ظلم للمرأة

 أصحابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفــرض

األخت  بنت االبن البنت النصف
 الشقيقة

 الزوج األخت ألب

 الزوجـــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــزوج الربـــــع

 الزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثمــــن

تا االبن ـــــــبن البنتان فأكثر الثلثـــان
 ثرــــــــفأك

تان الشقيقتان ــــــاألخ
 ثرـــــــــــــــــــــــــفأك

تان ألب ــــــــــــاألخ
 ثرــــــــــــــــــــــفأك

 اإلخوة واألخوات ألم األم الثلــــــث
ت ـألخا بنت االبن السدس

 ألب
أو  أخ
 ت ألمــأخ

دة ـــــــــالج
 ألم وألب

 الجد األب األم
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: فالدين عند اهلل واحد وهو اإلسالم قال تعالى :ت السماويةوحدة الرساالأوال/ 
والرساالت السماوية متعددة، لكن  ،[19]آل عمران:  ىئ چ چ چ ڃ ڃ يئ

 .مصدرها واحد وغايتها واحدة
 جميع الرساالت السماوية من عند اهلل عز وجل وحدة المصدر: /1
تتمثل في تحقيق العبودية هلل، وابعاد الناس عن الضالل  وحــــــدة الغاية: /2

صالح المجتمعا  ت.واالنحرافات، وا 
  :لسماويةالرساالت اثانيا/ 

 :يةــــــــــــوداليهـــــــــــــ /1
العبرانيين  الرسالة التي ُبعث بها سيدنا موسى عليه السالم إلى :هاــــــــــــريفـأ/ تع

 إبراهيم عليه السالم والمعروفين باألسباط من بني إسرائيل. المنحدرين من
 (بعد تحريفها) :دهاــــــــعقائب/ 
 هم شعب اهلل المختارقالوا إن*  "يهوه"ا إالها خاصا بهم سموه جعلو  *
 * قالوا إن اهلل فقير وهم أغنياء          بن اهلل     "عزيرا"قالوا إن * 
 * أكثرهم ال يؤمن بالبعث والنشور      يزعمون أنهم أبناء اهلل وأحباؤه * 
 العهد القديم، وهو قسمين: :هاـــــــــــــــــــكتب/ج
خمسة أسفار  وتضم موسىعلى سيدنا  عّز وجلّ  وهي التي أنزلها اهلل :وراةـالت /1 

  فةمحر  اليوم هي  وهي )التكوين، الخروج، الالويين، والعدد، والتثنية(.
 كتبها الحاخامات. )المنشأ، جمارا(، وتتكون من وهو تفسيرات للتوراة التلمود: /2
 ، القراؤون، العيساويةيةالفريسيون، الصدوقيون، السامر  :فرقــــــــــــــــــها /د

 :النصرانية )المسيحية( /2
مكملة  ،ه السالمهي الرسالة التي أنزلت على سيدنا عيسى علي ها:ـــــــــــــــــــريفـأ/ تع

لرسالة موسى عليه السالم متممة لما جاء في التوراة من تعاليم موجهة لبني إسرائيل، 
 .لكن سرعان ما حّرفت وفقدت أصولها السماوية

 (بعد تحريفها) :عقائــــــــــــــدهاب/ 
 واالبن وروح القدس الرب: أقانيم ن اهلل يتكون من ثالثةإ قالوا دة التثليث:ــــــــــــ* عقي

أراد أن ُيصلب تكفيرا  السالم يعتقدون أن عيسى عليه * عقيدة الخطيئة والفداء:
 لما عصى اهلل عز وجّل. عليه السالم لخطيئة آدم

ى سلطة محاسبة الناس ن اهلل عز وجّل أعطأيعتقدون  لناس:محاسبة المسيح ل* 
 يوم القيامة لالبن عيسى عليه السالم.

: يعتقدون أن القسيس والبابا له السلطة المطلقة في * غفــــــــــــــــــــــــران الذنوب
 ين.ه الحق في غفران الذنوب في الدنيا وقبول توبة المذنبالكنيسة ول

 والعهد الجديد:، العهد القديم ها:ـــــــــــــــــــكتب/ج
 لى سيدنا موسى التوراة التي أنزلها اهلل عوهي  :العهد القديم /1
متى، إنجيل مرقس،  )إنجيليوم أربعة أناجيل اإلنجيل والمعتمد ال :العهد الجديد /2

 فةمحر  اليوم  .لوقا(إنجيل إنجيل يوحنا، 
  ، البروتستانتالكاثوليك، األرثوذكس :فرقــــــــــــــــــها /د

 :اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم/3
 الخضوع واالنقياد  لغة:/1 ه:ــــــــــــريفـأ/ تع

 االستسالم والخضوع ألوامر اهلل تعالى واجتناب نواهيه.* اصطالحا: /2 
 إلى الناس كافة. يدنا محمد صلى اهلل عليه وسلمالتي بعث اهلل بها س الرسالة*  

: اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله أركان اإليمان المتضمنة في :عقائــــــــدهب/ 
 .واليوم اآلخر والقدر خيره وشّره

المنّزل على سيدنا محمد عّز وجّل كتاب اهلل هو  القرآن الكريم: ه:ــــــــــــــــــباكت /ج
المتعبد  ،بلسان عربي مبين ،بواسطة جبريل عليه السالم ،صلى اهلل عليه وسلم

 ، المبدوء بسورة الفاتحة والختوم بسورة الناس.المنقول إلينا بالتواتر ،بتالوته
 :تحريف الرساالت السماوية السابقةا/ لثثا

 وجل على موسى وعيسى حّرف اليهود والنصارى كتبهم السماوية التي أنزلها اهلل عزّ 
أشركوا مع اهلل آلهة و الصحيحة، دتهم قيمما ترتب عليه تحريفا في ع عليهما السالم،

 الدنيوية. مصالحهم يحققبما  لسماويةه، وحّرفوا الكتب اعبدوا غير و 
 :عالقة اإلسالم بالرساالت السماوية األخرىا/ رابع

بما تبقى  تصديق: /3 لسابقةمن الرساالت ا حّرف ما تصحيح: /2   تكامل /1
نبي صلى اهلل عليه وسلم بعث ألن ال تجديد: /4 ء الرساالت السماويةمن أجزا

 للناس جميعا.جاءت للناس كافة، فرسالة اإلسالم 

 :مثلهي التي نّصبها الشارع دليال على األحكام  :مفهوم مصادر التشريعأوال/ 
 ...القرآن الكريم، السنة النبوية، اإلجماع، القياس، المصلحة المرسلة

  :در التشريعان مصمثانيا/ 
 : اإلجمـــــــــــــــــــــــــاع /1
 العزم واالتفاق :لغــة /1 أ/ تعريفه: 

بعد عصور المسلمين في عصر من المن ن مجتهديالاتفاق جميع  ا:ــــــحاصطال /2
 على حكم من األحكام الشرعية العملية. وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم

 ستدلوا ب:وا حجة شرعيةجماع اتفق العلماء على أن اإل :هــــــــــــــحجيت /ب 
 القرآن الكريم: /1  
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ يئ :قوله تعالى 

 [115]النساء:  ىئ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
 السنة النبوية: /2  
                                                         رواه ابن ماجة  ."َعَلى َضاَلَلة  ي ت  م  أُ اَل َتْجَتِمُع  ":َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قوله  
جماع صريح و إجماع نوعان  له :ــــــــــــــــــــهأنواعـــــــــــــــــ /ج  سكوتيا 
دون لمجتهدين على قول أو فعل بشكل صريح اتفاق جميع ا إجماع صريـح: /1

 . مخالف
أن يشتهر القول أو الفعل من بعض المجتهدين فيسكت  إجماع سكـوتي: /2 
 إنكاره ومعارضته.ن عن و ن اآلخر و مجتهدال
 الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحدإجماع  *: مثلــــــــــــــــــــــــــةأ /د

 على توريث الجدة السدس.رضي اهلل عنهم * إجماع الصحابة 
 القيـــــــــــــــــــــــــــــــاس:  /2

 المساواة والتقدير :لغــة /1 أ/ تعريفه:
 واة أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له الشتراكهما في علة الحكم.مسا ا:حاصطال/2
 واستدلوا ب: حجة شرعيةالقياس اتفق العلماء على أن  حجيته: /ب 
والقياس  [2]الحشر:  ىئ ۉ ۉ ۅ يئ :قوله تعالى القرآن الكريم: /1  

 نوع من االعتبار
حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبّي صّلى اهلل عليه وسلم  السنة النبوية: /2  

عن جواز الحج عن والدتها فأجابها:" َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَلى ُأّمِك َدْيٌن َأُكْنِت َقِضّيَته؟ 
 رواه مالكَفَدْيُن اهلل َأَحقُّ َأْن ُيْقَضى" قالت: بلى، فقال: 

عمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري رضي اهلل  رسالة :الصحابةعمل  /3  
 "برأيك :" اعرف األشباه واألمثال وقس األمورعنهما وجاء فيها

 األصل والفرع والعلة والحكمأركانه أربعة: :ركــــــــــــــانه وشروطهأ /ج
  ر الذي ورد النص بحكمهموهو األ ،األصل() :المقيس عليه /1 
يشترط و  ،األمر الذي ال نّص فيه والمراد معرفة حكمههو  )الفرع( :المقيس /2  

: * أن يكون مساويا لألصل في عّلة الحكم * أال يكون في الفرع نص أو فيه
 إجماع يدّل على الحكم

 :فيه ويشترط، الحكم الشرعي الثابت بالنصوهو  )الحكم( :حكم األصل /3 
معلال بعلة تدرك * أن يكون  ثابتا بالكتاب أو بالسنة أو باإلجماع أن يكون* 

 أال يكون حكم األصل مختصا به بالعقل *
الوصف المشترك بين األصل والفرع والذي من أجله وهي  :العلـــــــــــة /4 

 * أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا  وُيشترط فيها:ُشرع حكم األصل 
 * أن يدور الحكم معها وجودا وعدما * أن تكون وصفا مناسبا للحكم 

 صلتكون وصفا قاصرا على األ أال* 
 اذهاب العقلقياس المخدرات على الخمر لعلة  * ــــــة:ــــــأمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــ /د
األصناف الستة المنصوص قياسا على أنواع من األطعمة الربوية  بيع تحريم*  

 في حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه.عليها 
 لعلة اإليذاء. تحريم التأفيف* تحريم ضرب الوالدين قياسا على 

 : المصلحة المرسلة /3
 المطلقة والمرسلة:هي المنفعة  المصلحة: :لغــة /1 :اأ/ تعريفه

لى استنباط الحكم في واقعة ال نّص فيها وال إجماع، بناء ع ا:ـــــــــــــــحاصطال /2  
 مصلحة ال دليل من الشارع على اعتبارها وال على إلغائها.

 المعامالت واألمور الدنيوية ، وتكون فيحجة فيما ال نص فيه :اهــــــــــــحجيت /ب 
 شرع اهلل األحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم *

 دث والنوازل والمصالح* تجدد أحكام الشريعة بتجدد الحوا
اجتهد الصحابة رضي اهلل عنهم وعملوا بالمصلحة المرسلة مثل جمع أبي بكر * 

 .في مصحف واحدالكريم الصديق رضي اهلل عنه القرآن 
*أن تكون مالئمة لمقاصد الشرع الضرورية فال تنافي  شروط العمل بها:ج/ 

 أصال من أصوله وال تعارض نّصا أو دليال قطعيا
 أن تكون مصلحة لعامة الناس ال مصلحة شخصية *

 * أن تكون معقولة في ذاتها، متحققة ال وهمية.
اتفاق الصحابة على استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم  *أمثلــــــــــــــــــــــــــة:  /د

 * توثيق عقد الزواج بورقة رسمية في عهد عثمان بن عفان
 * وضع قواعد عامة للمرور في الطرقات العامة )قانون المرور(

 هلها ووضع الخراج عليها* إبقاء األراضي المفتوحة في عهد عمر أل
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  :ــــــبــــــــــالنســــــــأوال/ 
  :هــــــــــــريفـتع /1
 القرابة وااللتحاق :ـةـــــــــــــــــلغـ /أ 
الحاق الولد ذكرا  أوة، األوالد واآلباء مباشر هو القرابة الخاصة بين  ا:حاصطال/ب 

 كان أو أنثى بوالديه.
 (الـــــــــــزواج) :أسباب النسب /2
عند ابتداء حمل يكون بالزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عن طريق عقد شرعي  

 رواه البخاري. :" الَوَلُد للِفَراِش وللَعاِهِر الَحْجر"لقوله صلّى الّله عليه وسّلمالزوجة بالولد، 
  :طرق اثبات النسب/3
 ه، كأن يقول هذا: ابني.اعتراف شخص بنسبة الولد إلي :ــــــــــــرارـــاإلقـــــــــــــــ /أ 
 أن يشهد رجالن أو رجل وامرأتان على أن هذا الولد ابن فالن. :البّينة الشرعيــــة /ب 
هي من الوسائل الحديثة إلثبات النسب، وهي البنية  (ADN) :البصمة الوراثية /ج 

 ل فرد بعينه، وانتمائه لوالديه.التي تدل على هوية ك ي(التفصيلية )الشريط الوراث
  :الطفل مجهول النسب حقوق /4
 التكفل بهم واالنفاق عليهم وتوفير لهم كل ما يحتاجونه •
 الحق في اتخاذ االسم والهوية •
 حقهم في الرعاية وتولي أمورهم •
 )حق مادي( حدود الثلثفي استحباب الوصية لهم  •
 لهم الحق في األخوة والوالء مع المسلمين •

  :ـنيــــــالتبـــــــــــــــ /ثانيا
  ه:ـــــــــــــريفـتع /1
 اتخذ ولدا :ـةـــــــــــــــــلغـ /أ 
 أن يتخذ االنسان ابن غيره ابنا له ويلحقه بنسبه الصحيح. ا:حاصطال/ب 

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام :ــــهـحكمــــــــــ /2
 من القرآن الكريم والسنة النبوية :دليــــــــــــــــــله /3
 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ يئ :قوله تعالى القرآن الكريم: /أ 

 [4]األحزاب:  ىئ گ گ گ گ ک ک کک

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئتعالى:  وقوله

 [5]األحزاب:  ىئ ۀہ ۀ ڻ

َمْن ادََّعى ِإَلى َغْيِر أَِبيِه َوُهَو َيْعَلُم قوله صّلى اهلل عليه وسّلم:"  السنة النبوية: /ب  
 " رواه البخاري َحَرام  َأنَُّه َغْيُر َأِبيِه َفاْلَجنَُّة َعَلْيِه 

  :الحكمة من تحريمه /4
 الحفاظ على رابطة األسرة التي هي الرحم والدم •
 الحفاظ على األعراض داخل األسرة •
 ضمان حقوق األسرة في الميراث •
 إقرار الحق والعدل والبعد عن التزوير والتدليس وتغطية الحقائق •

  :الكفـــــــــــــــــــــــــــالة /ثالثا
  :اهــــــــــــريفـتع /1
 مااللتزام والضّ  :ـةـــــــــــــــــلغـ /أ 
التزام حق ثابت في ذّمة الغير  وأالتزام بضم اليتيم وضمان حقوقه،  ا:حاصطال/ب 

 مضمونة.
 وقد رّغب فيها اإلسالم مستحّبــــــــــة، :حكمـــــــــــــــها /2
 من القرآن الكريم والسنة النبوية :ـــــــلهـدليـــــــــــ /3
ُېئ ېئ يئ :قوله تعالى القرآن الكريم: /أ   [37]آل عمران:  ىئ ىئء 

 "َأَنا َوَكاِفُل الَيِتيِم ِفي الَجنَِّة َهَكَذا قوله صّلى اهلل عليه وسّلم:" السنة النبوية: /ب 
 رواه البخاري" ِه السَّبَّاَبِة َوالُوْسَطىَوَقاَل ِبِإْصَبَعيْ 

  :شريعهاالحكمة من ت /4
 زرع المودة والتكافل والرحمة داخل المجتمع •
 تربية األطفال تربية سليمة وحمايتهم من االنحراف •
 حماية المجتمع من اآلفات والمفاسد االجتماعية •
 إلى رّبه كافلهي قربة يتقرب بها ال •

ُيعتبر إرضاع المكفول قبل العامين حاّل شرعيا لمشكلة الَمْحَرم إذا كان  :مالحظة
 من الرضاع ما َيحُرم بالنسب.م حرُ الكفول أجنبيا، ألنه يَ 

القيم المنظّمة للسلوك اإلنساني في بّينت اآليات  :المعنى اإلجمالي لآلياتأوال/ 
 التي بها تتحقق سعادة الفرد، وتستقيم بها األسرة، ويستقر بها المجتمع. المجاالت، كل

 :اإليضـــــــــاح والتحليــــــــل /ثانيا
هي مجموع المبادئ واألخالق الفردية واألسرية  مفهـــــــــــــــــــــــــــوم القيــــم: /1

االنسجام واألمن في والسياسية التي حثنا القرآن على التمسك بها، ليكون  واالجتماعية
 صفوف أفراد المجتمع.

 واإلحسان والعفووهي الصدق والصبر  :القــــــــــــــــــــــيم الفرديــــــــــة /2
 هو قول الحق ومطابقة الظاهر للباطن. مفهومه: /1 :الصـــــــــــــدق /أ 

 ي اإلنسان في الدنيا واآلخرةنجّ * ي   نيل محبة اهلل* طمأنينة القلب *  اره:ــــــــآث /2   
 .عل شيء أو تركه ابتغاء وجه اهللحبس اّلنفس على ف مفهومه: /1 :الصــــــــبر /ب
  .االبتالءثالثة: صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر عند  أنواعهو 

 مضاعفة األجر لإلنسان الصابر*  الشعور بالرضا والسعادة   *  اره:ــــــــآث /2   
  لى تقوية الصلة باهلل * يقضي على أسباب التوتر والقلققوة الصبر تؤدي إ* 
ّي في تقديم الخير لآلخرين من موقع األسلوب العمل مه:مفهو  /1 :اإلحســان /ج

 يمتلكونه. الحق الذي
 ... للنفس واألبناء والوالدين وللزوجة شيء، يكونواإلحسان يكون في كل  

 يطفئ نار الحقد والحسد                *  نيل األجر العظيم عند اهلل*  اره:ــــــــآث /2   
  اس ِيؤدي إلى انشراح الصدراإلحسان إلى الن * لبخليطهّر النفوس من الشح وا* 

 على ذلك. القدرة التجاوز عن الخطأ وترك العقاب عليه مع مفهومه: /1 :العفـــــــو /د
                 الخصومة والشحناءيطفئ نار *  ينشر المودة بين الناس*  اره:ــــــــآث /2   
  لى انتشار األمن بين أفراد المجتمعيؤدي إ*  نينة والسكينةيجمل النفس بالطمأ* 
 المعاشرة بالمعروف، والتكافل، والمودة والرحمةوهي  :القــــــــــــــــــــــيم األسرية /3
زوجين القائمة على المعاملة الحسنة بين ال :امفهومه /1 :المعاشرة بالمعروف /أ 

 مبدأ تبادل الحقوق.
 التربية الحسنة لألبناء*  رضا اهلل*  تماسك األسرة*  :اارهــــــــآث /2   
األسرة، وذلك  تبادل اإلعالة والنفقة والمعونة داخل مفهومه: /1 :التكافــــــــــــــل /ب

 من بّر بالوالدين ورعاية لألبناء وصلة للرحم.
  يؤدي إلى ترابط األسرة*     يحفظ األسرة من التفكك والضياع*  اره:ــــــــآث /2   
وهي مركز العالقة الزوجية، وتعني المحبة والعطف  مفهومه: /1 :الرحمةالمودة و  /ج

 واللطف في المعاملة بين الزوجين وباقي أفراد األسرة.
                والضياع تحفظ األسرة من التفكك*  تؤدي إلى تماسك األسرة*  :اارهــــــــآث /2  
 لتكافل، والمودة والرحمةوهي المعاشرة بالمعروف، وا :القــــــــــــــــــــــيم االجتماعية /4
 .ألجر من عند اهلل تعالىاالمساعدة على الحق ابتغاء  مفهومه: /1 :التعــــــاون /أ 
 نشر الخير في المجتمع*  رضا اهللنيل *  المجتمعتماسك *  اره:ــــــــآث /2  
قيام كل فرد في المجتمع بواجباته المنوطة به ويكون  :امفهومه /1 :المسؤولية /ب

 المشاركة الفعالة في عملية بناء المجتمع والنهوض به.حسب موقعه، و 
   وحيد جهود األفراد*تطور المجتمعت *ين أفراد المجتمعبناء الثقة ب*  :اارهــــــــآث /2  
المحافظة على  أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في مفهومه: /1 :التكــــــافل /ج

 المادية والمعنوية. لخاصة ودفع المفاسد واألضرارالمصالح العامة وا
 نيل رضا اهلل * انعدام الفقر والحاجة *  يؤدي إلى تماسك المجتمع*  اره:ــــــــآث /2 

 وهي العدل، والشورى، والطاعة :ةـــــالقــــــــــــــــــــــيم السياسي /5
عطاء كل ذي حق حقه مفهومه: /1 :العــــــــــــدل /أ   .وضع األمور في مواضعها، وا 
 يصون الحقوق*  نفي الفوارق االجتماعية*  تماسك المجتمع*  اره:ــــــــآث /2  
التعاون في تبادل الرأي في أمر من أمور المؤمنين  :امفهومه /1 :الشــــــورى /ب

 سس تحدد الحق، أو ما هو أقرب.على قواعد وأ
 تحقيق التواصل بين الحاكم والمحكوم *الدولةبين أفراد  نشر الثقةت*  :اارهــــــــآث /2  
  تقضي على االستبداد * تقوي الشعور باالنتماء إلى الدولة *
 صياعه لشرع اهلل.موافقة ولي األمر واالنقياد له، بقدر ان :امفهومه /1 :الطــاعة /ج
 تكبح جماح النفس عن الشهوات* األمن واالستقرار ؤدي إلىت*  :اارهــــــــآث /2 
  تطور المجتمع المسلم * تحقيق المصالح الدينية والدنيوية وحفظ الضروريات *

 داألحكـــــــــــــــــــــــــــام والفوائ /ثالثا
 وجوب االلتزام بالصدق * وجوب تطبيق العدل بين الناس * ــــــــــــــــــــام:األحكــــــــــ /1
 القيم السياسية أساسها العدل والشورى والطاعة * :الفـــــــــــــــــــــــــــــــوائد /2
 اإلحسان قيمة فدية تزكي الفرد وترفعه عند اهلل وعند الناس *



 في حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلص تحليل وثيقة خطبة الرسول /18         في صلة اآلباء باألبناء ملسو هيلع هللا ىلصتوجيهات الرسول  /17     
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ا، هو النعمان بن بشير رضي اهلل عنهم :حابي راوي الحديثالتعريف بالصأوال/ 
األنصاري الخزرجي، أول مولود لألنصار بعد الهجرة بأربعة أشهر، سكن الشام، واله 

 ه. 64ثا، توفي سنة حدي 114إمارة حمص، روى معاوية الكوفة ثم واله 
  :ــــــــــــــــــــــــرح المفرداتشـــــــــــ /اثاني

 ال أقبل  :ال أرضى *                               هدية هبة،  :*عطّية
 : بقّية* سائر       وتنال موافقته ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل ُتعلم :ملسو هيلع هللا ىلص * ُتشهد

وجوب العدل بين  في هذا الحديث ملسو هيلع هللا ىلصبّين النبّي  :المعنى اإلجمالي للحديث /ثالثا
النعمان رضي اهلل عنهما أن زوجته بشير أب  ندما أخبرهاألبناء وعدم التفريق بينهم ع

عن جواز  ملسو هيلع هللا ىلص عمرة بنت رواحة رفضت قبول الهدية البنها النعمان حتى يسأل النبي
، فأنكر عليه الصالة والسالم أبنائه هدايا مثلها أخذ الهدية البنها مع أنه لم يقّدم لباقي

  ذلك ورّد هدّيته.
 :لـــــــــــــالتحليااليضـــــــــــــــاح و  /رابعا

 :وب العدل بين األبناءــــــــوج /1
كل شيء، واعتبر في في هذا الحديث على وجوب العدل بين األبناء  ملسو هيلع هللا ىلص حّث النبي   

"، واألمر هنا ُقوا اهلل واْعِدُلوا َبيَن َأْبَناِئُكم:" اتّ عدم العدل بينهم ظلما عندما قال
 الوجوبيفيد 

 :مخــــــاطر التفـــــــــريق بينهم /2
 انتشار العداوة والكراهية بينهم * تشتت األسر * عقوق الوالدين وقطع صلة الرحم*  
 د األمراض النفسية لدى األبناء * انتشار اآلفات والجرائم االجتماعية* يولّ  
  األنانية * غضب اهلل عز وجل لمن فّرق بينهم * نشوء األبناء على 

  :ـــــدل بينهمـــمن مظاهر العـــــ /3
 االهتمام بجميع األبناء دون تمييز أحدهم على اآلخر •
 توزيع النظرات والضحكات عليهم •
 اإلصغاء واالستماع إلى جميع األبناء •
 العدل بين األبناء في العطية المالية كل حسب سّنه. •

 : ق باألبناءــــــــــــــــالرحمة والرف /4
دخل الهدية ، حيث تُ في تشريع الهدّية لألبناء مظهر من مظاهر الرحمة والرفق بهم  

بينهم وبين آبائهم، والبّد البهجة والسرور في قلوبهم، وتؤدي إلى تقوية الوّد والترابط 
 من الرحمة والرفق بهم في كل األمور.

  :حسن تربية وتوجيه األبناء /5
أديبهم وتوجيههم وتقويمهم ة، وذلك بتتربية األبناء تربية حسنمن مسؤولية اآلباء   

وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وفي هذا الحديث مجموعة من األسس تقوم عليها تربية 
 األبناء:
 يهمتشريع الهدية لهم ألنها تدخل البهجة والسرور ف -
 مورالعدل بينهم في كل األ -
 والرجوع إلى الصواب يعلمهم الركون للحقاالعتراف بالخطأ  -
 :األحكــــــــــــــــــــــــــــــام والفوائد /خامسا

 :األحــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام /1
 وجوب العدل بين األبناء •
 وجوب الرجوع إلى الحق متى تبين لنا الخطأ في أفعالنا وأقوالنا. •
 حرمة التفريق بين األوالد إال لوجود عذر كالمرض أو الفقر الشديد •
 :الفوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد /2
 العدل بين األبناء سبب لصالحهم •
 الرفق والرحمة باألبناء يؤديان إلى بر الوالدين •
 تحقق عدل اآلباء داخل األسرة يؤدي إلى تماسكها وترابطها •
 

في من جبل الرحمة هذه الخطبة  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألقى :والظــــــــــــــــــروفالمناسبة أوال/ 
وسمعها للهجرة،  10يوم عرفة( من السنة حجة )المن ذي  09اليوم حجة الوداع، في 

عنه صلى اهلل عليه وسّلم جمع غفير من الصحابة رضوان اهلل عليهم، وكانت خطبة 
 چ چ يئنزل في ذلك اليوم قوله تعالى: قد و  جامعة، شملت جميع شؤون الحياة،

  [3]المائدة:  ىئ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
  :شـــــــــــــــــــــــــــرح المفردات /ثانيا

 باطل * موضوع: موقع المدح والذم في االنسان ويطلق على الشرف :ُض رْ العِ * 
 مجازاة القاتل بالقتل :د  * َقوْ سقاية زمزم  اية:قَ *الس  خدمة بيت اهلل الحرام  ة:انَ دَ * الس  
 تأخير حرمة ُمحّرم إلى صفر في الجاهلية  سيء:* الن  

 يكره الزوج دخوله عليهاتأذن الزوجة بدخول أحد ال  يواطئن:ال * 
 أسيرات * عوان:ير شديد   غ * غير مبّرح:هن تمنعون * تعضلوهن:

  :ص الخطبــــةـــتحليـــــــــل ن /ثالثا
بحمد اهلل والثناء عليه  ملسو هيلع هللا ىلص بدأ النبي :االستفتاح والدعوة إلى تقوى اهلل تعالى /1

 )الحمد هلل نحمده ....( تهيئة للسامع لقبول مع يسمع.
هذه الحرمة مفادها االمتناع عن  :اء واألعراضـــــــــــة الدمــــــــــــــــــــــــــــــُحرم /2

ه حرمتها بحرمة المكان وهو بيت اهلل الحرام، وشبّ  ،والوقوع في أعراض الناسالقتل 
 )ا أّيها الّناس إّن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم...(. والزمان وهو شهر ذي الحجة

وجوب أداء األمانة  ملسو هيلع هللا ىلص بّين النبي :ريم الرباــــــــــــــــــــــــانة وتحـــــــــــــــأداء األم /3
ودفع الربا الذي ، ووضع ألن خيانة األمانة من أعظم الذنوب، كما بّين تحريم الربا

 .كان يتعامل به الناس في الجاهلية
وجوب نبذ الثأر ودفعه  ملسو هيلع هللا ىلص بّين النبي :أرـــــــــــــــلب الثــــــــــــــــــــــــــــــريم طـــــــــــــــــحت /4

ب من أسباب هالك األمم، حيث أبطل اإلسالم قتل الثأر وأقام مقامه ألنه سب
 القصاص.

الشيطان ومكائده،  من ملسو هيلع هللا ىلصحّذر النبّي  :طانـــــــــــاعة الشيــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــدم ط /5
 عن دين الحق. همويبعد ألنه يسبب العداوة بين الناس وينشر البغضاء والفاحشة

ن العرب في الجاهلية كانوا يؤجلون أل :ريم تأجيل بعض األشهر الحرمـــــــــــــــتح /6
 ثالث متتالية وهيم رُ األشهر الحرم حسب حاجتهم من الغزو والقتال، واألشهر الحُ 

 .رجبواحد فرد وهو شهر القعدة وذو الحجة والمحرم و  ذو
بالنساء خيرا  ملسو هيلع هللا ىلصحيث أوصى النبي  :الوصيــــــــــــــــــة بالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء /7

عطائهن حقوقهن والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف.  وأمر بمراعاة حاجتهن وا 
يمنع  ألن التمسك بالكتاب والسنة :وجـــــــــــــــــــــوب التمسك بالكتاب والسنة /8

 اإلنسان من الهالك والضياع، وفيهما نجاته وسعادته في الدنيا واآلخرة.
وجوب المحافظة  ملسو هيلع هللا ىلصحيث بّين النبي  :التذكيـــــــــــــــــــر بأخـــــــــــــــوة المؤمنيــــــــن /9

 على األخوة الدينية، وحّذر من أن يعتدي المؤمن على أخيه بأخذ ماله دون رضاه.
 أن جميع ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فلقد بّين :فاضلالمساوة في اإلسالم وبيان أساس الت /10

الناس متساوون في أب واحد وأصل واحد، وال فرق بينهم إال بتقوى اهلل عّز وجل 
 وااللتزام بطاعته.

إلى  ملسو هيلع هللا ىلصحيث نّبه النبي  :ذكر بعض مسائل الوصية والميراث والنسب /11
 حرمة التبني. ملسو هيلع هللا ىلصوجوب القسمة الشرعية للميراث وااللتزام بأحكام الوصية، كما بّين 

  :األحكام والتوجيهات التي تضمنتها الخطبة /رابعا
 :األحــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام /1
 تحريم أكل الربا * تحريم أكل أموال الناس بالباطل * تحريم االعتداء على األعراض *

 * تحريم الظلم   * بيان حرمة الزمان والمكان اللذين قيلت فيهما الخطبة
 ملسو هيلع هللا ىلصلتمسك بكتاب اهلل وسنة نبيه وجوب أداء األمانة     * وجوب ا* 

 * وجوب مخالفة الشيطان * وجوب االبتعاد عن عادات الجاهلية التي حّرمها اإلسالم
 :ـــــــــهاتالتوجيــــــــــــــــــــــــــــ /2
 * الوصية بالنساء خيرا         الوصية بتقوى اهلل عّز وجل  *

 * الخطبة رسالة حضارية للدولة واألمة          * االهتمام بالحقوق الزوجية 
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  :ــــــــــــــــــرابحــةبيع المـــــأوال/ 
 الــــــــــــــــزيادة أ/ لغة: :تعريفــــــــــــــــه /1 

 البيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح. ب/ اصطالحــــــــا:                  
 جائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ه:ـــــــــــــــــــــحكم /2
قوله منها ع بعمومها على مشروعية البي التي تدلاآليات كل  ه:ـــــــــــــــــــــــدليل /3

 [275]البقرة:  ىئ ٹ ٹ ٹ يئ تعالى:
:" َمْن ُيْرِبُحني َعقلها؟ وقول عثمان بن عفان رضي اهلل عنه عندما كان يشتري العير

 ."؟من َيَضُع في َيِدي دينارا
 نمية الثروة بوجه مشروع تفيه نفع للناس * وسيلة ل * :تشريعهالحكمة من  /4

 في الترويج لسلعهم وتفادي كسادها * رفع الحرج عن الناس
 :شـــــــــــــــــــــــروطه /5
  * أن يكون العقد األول صحيحاعة بالثمن األول للسل علم المشتري الثاني *

 مقدار الربح * العلم ب
  :ـــــــــــــــــــــةأمثلـــــــ /6
* أبيعك هذه السيارة  دج. 200دج وتربحني  1000اشتريت هذه السلعة ب  *

ماليين  5مع فائدة قدرها  امليون سنتيم 100بالسعر الذي اشتريتها به المقّدر ب:
 من ثمنها. %10مع فائدة  امليون سنتيم 100* بعتك هذه السيارة ب:  سنتيم.
  :طــــــــــــــبيـــــــــــع التقسي /ثانيا

 مفرقة تقسيم الشيء وتجزئته أجزاء أ/ لغة: :تعريفــــــــــــــــه /1 
قا على أجزاء ر  ف  ى م  د  ؤ عقد على مبيع حاال، بثمن مؤجل، ي   ب/ اصطالحــــــــا:  

 معلومة، في أوقات معلومة.
 جائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ه:ـــــــــــــــــــــحكم /2
 [275]البقرة:  ىئ ٹ ٹ ٹ يئ قوله تعالى: ه:ـــــــــــــــــــــــدليل /3

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن  اْشَتَرى "وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت:
  رواه البخاري" َيُهوِديٍّ َطَعاًما ِبَنِسيَئٍة، َوَرَهَنُه ِدْرَعهُ 

 :الحكمة من تشريعه /4
  * رفع الحرج عن الناسمنفعة للمشتري والبائع فيه  *

 * التسيير عن الناس في معامالتهم * التشجيع على االستثمار ونمو االقتصاد
 :شـــــــــــــــــــــــروطه /5
  البيع ذريعة للربا يكونأال *  أن يكون الثمن والسلعة مما ال يجري فيهما الربا *

  أن يكون البائع مالكا للسلعة *أن يكون األجل معلوما * أن ت سّلم السلعة حاال* 
  :ثلــــــــــــــــــــــــــــةأم /6
  .أشهر 6دج مقسطة على  13000أو حاال، دج 10000السلعة ب  تشتري *

على ثمنها  %20حاال، أو بزيادة نسبة  امليون سنتيم 100ب:سيارة تشتري * 
 .سنوات 5على أقساط مدة الحاضر تدفع 

  :ـــــــرفــــــــــــــــــــــــــــــــالصــــــــــ /ثالثا
 الــــــــــــــــزيادة أ/ لغة: :تعريفــــــــــــــــه /1 

 .بيع النقد بالنقد جنسا بجنس أو بغير جنس ب/ اصطالحــــــــا:                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزجائـــــــــــــــــــــ ه:ـــــــــــــــــــــحكم /2
 [275]البقرة:  ىئ ٹ ٹ ٹ يئ قوله تعالى: ه:ـــــــــــــــــــــــدليل /3

تَِبيُعوا الذََّهَب ِبالذََّهِب ال :" قال ملسو هيلع هللا ىلصهلل وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه أن رسول ا
 ِإالَّ ِمْثاًل ِبِمْثٍل، َوالَ ُتِشفُّوا َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض، َوالَ َتِبيُعوا الَوِرَق ِبالَوِرِق ِإالَّ ِمْثاًل ِبِمْثٍل،

 " رواه البخاري ُتِشفُّوا َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض، َواَل تَِبيُعوا ِمْنَها َغاِئًبا ِبَناِجزٍ َوالَ 
 :الحكمة من تشريعه /4
 في الترويج لسلعهم وتفادي كسادها فيه نفع للناس * رفع الحرج عن الناس *

 * تبادل المنافع بتغير العمالت وتيسير المبادالت التجارية
 :شـــــــــــــــــــــــروطه /5
 دفعا لربا النسيئة سواء اتحد الجنسان أم اختلفا التقابض في مجلس العقد  *
  دفعا لربا الفضل والنسيئة اتحد الجنسانالتماثل والتقابض إذا  *
  :أمثلــــــــــــــــــــــــــــة /6
    يورو في الحال. 1000ب  دج 220000 مبادلة *

 غ فضة في الحال.600غ ذهب ب 100مبادلة * 

  :تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفهاأوال/ 
 االختـــــــــــــــــــــــــــالط لغـــــــــــــــــــــة: /1 
 عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح. اصطالحــــــــا: /2 

 جائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة ـــها:ــــــــــــــــــــــحكمــــــــــــــــــ /ثانيا
 من القرآن الكريم والسنة النبوية ــــها:ـــــــــــــــــــــــــــدليلــــــــــــــ /ثالثا
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ يئ: قوله تعالىمن القرآن الكريم:  /1   

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے يئ :وقوله تعالى [12]النساء:  ىئ ڻڻ ڻ ں

 [24]ص:  ىئ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
ْير ة ،  ة النبوية:ــــمن السن /2     فيما  صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل ع ْن أ ِبي ه ر 

:"ِإنَّ اللََّه َيُقوُل: أََنا ثَاِلُث الشَِّريَكْيِن َما َلْم َيُخْن َأَحُدُهَما َصاِحَبُه، قالعن ربه   يروي 
 األلباني حديث ضعيفرواه أبو داوود، وقال " َفِإَذا َخاَنُه َخَرْجُت ِمْن َبْيِنِهَما

  فيها خدمة ومنفعة لصاحب المال وصاحب العمل* : اة من تشريعهــــالحكم /رابعا
 لتعاون بين أفراد المجتمعالتسيير عن الناس ورفع الحرج عنهم * تحقيق ا* 

 * تساهم في نمو االقتصاد الوطني * استثمار األموال وتحقيق األرباح
 ل وشركة وجوهأعما قراض وشركة شركة أموال وشركة :أنــــــــــــواع الشركة /خامسا

  :وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال لهما، وهي نوعان :كة أمـــــــوالشـــــــــــــــــر  /1
 ــــــــان:ـــــأ/ شركة عنــــــ  
 العين مشتقة من عّن لي أي عرض لي بكسر أ/ لغة: :تعريفها /1    
فأكثر في مال لهما، على أن يتاجرا أن يشترك شخصان  اصطالحــــــــا: /ب       

 فيه والربح والخسارة بينهما على حسب سهميهما من رأس المال.
 عند جميع الفقهاء على عمومها ـــــــــــــــــــــــــــــائزةجـــــــــــــــــــــــــ حكـــــــــــــــمها: /2  
من أجل  امعين اأن يشترك تاجران بدفع كل واحد منهما مبلغ مـــــــــــــــــــــثال: /3  

 من كل واحد. على أساس قيمة المبلغ المدفوع ويقتسمان الربح ،شراء سلعة وبيعها
  :ـةضالمفاو شركة  /ب  
 فوّض إليه األمر أي رّده إليه، المساواة أ/ لغة: تعريفها: /1    
يشتركا في مال على عمل تعاقد اثنان فأكثر على أن أن ي اصطالحــــــــا: /ب       

 بشروط مخصوصة.
 عند أكثر الفقهاء جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائزة حكـــــــــــــــمها: /2  
اشتراك شخصين في مال لهما من أجل القيام بعمل مع تفويض  مـــــــــــــــــــــثال: /3  

 كل واحد منهما شريكه في حرية التصرف في غيبته وحضوره.
 اربة(ـــــــ)المض :القـــــــــــــراضشـــــــــــــــــركة  /2
 القطع لغة: /1 :تعريفها /أ   

دفع مال معلوم لمن يتاجر به، والربح بينهما على حسب  اصطالحــــــــا: /2       
 ما يتفقان عليه.

 عند جميع الفقهاء  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائزة حكـــــــــــــــمها: /ب  
أن يدفع شخص ماال لرجل خبير في التجارة، ويقول له خذ هذا  مـــــــــــــــــــــثال: /ج  

 .%40المال واتجر به، ولك من الربح 
 )األبدان أو الصنائع( :عمــــــــــــالاألشـــــــــــــــــركة  /3
 تأخذ معنى العمل ألن الشريكين يشتركان في العمل لغة: /1 :تعريفها /أ   

أن يشترك اثنان فأكثر في عمل من األعمال، ويكون  اصطالحــــــــا: /2       
 هما.الكسب بين

  ـــــــــــــــــــــــــــائزةجـــــــــــــــــــــــــــ حكـــــــــــــــمها: /ب  
في ورشة نجارة ويكون  أن يشترك نجاران على القيام بعمل مـــــــــــــــــــــثال: /ج  

 الربح بينهما.
 )الّذمــــــــــــــــــــم( :الوجــــــــــــــــــــــــــــــوهشـــــــــــــــــركة  /4

 من الوجاهة وهي الجاه والمكانة لغة: /1 :تعريفها /أ   
أن يشترك وجيهان فأكثر عند الناس، من غير أن يكون  اصطالحــــــــا: /2       

 لهما رأس مال، على أن يشتريا في ذمتيهما بالنسيئة ويبيعا نقدا.
عمل، ألن الشركة إنما تتعلق بالمال أو ال باطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حكـــــــــــــــمها: /ب  

 وكالهما معدوم في شركة الوجوه.
أن يقول شخص آلخر نشترك بذمتينا ونأخذ بضاعة من عند  مـــــــــــــــــــــثال: /ج  

 التاجر )فالن( بالنسيئة، ونبيعها نقدا ونقتسم الربح.


