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Wبسم اهلل الرمحان الرحيمV 

  فكلُّ الذٍ يلقاه فًها ُمحبَُّب***ومن تكِن العلًاُء هّمَة نفسه 
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  الكريم نآالقر هدي من : األوّلالملف
  اإلسالمية العقيدة تثبيت في الكريم نآالقر وسائل: 1الوحدة
:    العقيدة مفهوم

ى الغبِ لغة ٣ض، َو َٗ  .واإلاالػمت ،والكضة ،والهالبت ،الثباث، م٘ والكضمً ال
 والُىم ،وعؾله ،و٦خبه ،ومالث٨خه ،باهلل :للىا٢٘ اإلاُاب٤ الجاػم الخهض٤ًاصطالحا

. وقٍغ زيٍر وال٣ضع ،آلازغ
 الٟغص خُاة في ٖٓمى ؤَمُت ؤلاؾالمُت لل٣ُٗضةاإلسالمية العقيدة أهمية

 :مما ًض٫ّ ٖلى طل٪ ما ًإحيو واإلاجخم٘،

 :بالنسبة لألفراد

ما٫ مغجبِ بؿالمت ال٣ُٗضة، ٢ا٫ حٗالى- چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ: ؤن ٢بى٫ ألٖا

 املائدة  چڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

  .ؤلاوؿان اإلا٣ل٣ت التي ٢ض حكٛل با٫ الدؿائالث حمُ٘ ًٖ ججُبال٣ُٗضة الصخُدت - 

ً وال٣ُٗضة الصخُدت حؿهم في - ت شخهُت ج٨ٍى . لئلوؿان ؾٍى
تؤلا خاحُاث جلّبي ٦ما ؤّنها -  .الىٟس ي الاؾخ٣غاع له وجاّمً ،وؿان ال٨ٍٟغ

 :بالنسبة للمجتمعات
كٗغ ال٣ُٗضة الصخُدت -

ُ
ظا باإلاؿاولُت، ؤلاوؿان ح  بإٖماله لل٣ُام له خاٞؼ ؤٖٓم َو

  .وحه ؤ٦مل ٖلى
م، وبخؿاها بليهم؛ ألّنهم -  م٘ ٚيَر

ً
 ؤصخاب ال٣ُٗضة الصخُدت ؤ٦ثر الىاؽ حٗاوها

ساٞىن ٖظابه غحىن عخمخه، ٍو . ًغا٢بىن هللا حٗالى ٞيهم، ٍو
 .ال٣ُٗضة الهلبت زيُر ما ٌؿخٗين به ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖلى خّل مك٨التهم، وبىاء ؤّمتهم- 

: اإلسالمية العقيدة تثبيت في الكريم نآالقر وسائلبعض 
  ؤلاوؿان بها ًضع٥ التي والخمُيز الخ٨ٟير ؤصاة ل٣ٗلٞا:العقل إثارة 1

ّ
 ال٨ىن  لهظا ؤن

٪٣ًبل ا٫ ال ،واخضا زال٣ا  .، وهىانيهم بُضٍ ؾبداههالخل٤ قاون صّبغي ،قٍغ

٣ت ال٨ىن  في هللا آًاث جضبغبلى  ؤلاوؿان هٓغ  ال٣غآنلٟذيالوجدان إثارة 2  بٍُغ
  ألو٫  ًغاَا ههؤ٥ وؤؾلىب

ّ
ا ُٞىٟظ ،مغة  . وحضاههَام٘ ًخٟاٖلٌ، وهٟـ بلى جإزيَر

ىّحه ٦ثير مً آلاًاث ال٣غآهُت وال٨ىهُت هٓغ : ومراقبته هللا بقدرة التذكير 3
ُ
ج

غاٍ ًغا٢به ،وخين  و٢ذ ٧ل في مٗه وؤهه لها، خضوص ال التي هللا ٢ضعة بلى ؤلاوؿان  ،ٍو
.  ٌوامغأل ه٣اصوي  لغّبه ؤلاوؿان ٌؿدؿلم وبظل٪ ،ؤمٍغ مً ش يء ٖلُه ًسٟى وال

 نٟاث  ٦ثير مً آلاًاث ال٣غآهُتط٦غث: منينؤللم المحببة الصور رسم 4
ظا ، ووُٗم ٖاحل وآحل؛حؼاء مً ًىالىهه وما ،مىينئالم م ًدّبب ما َو  ٞيهم، ٚيَر

دملهم ي ٖلى ٍو
ّ
. بهٟاتهم الخدل

ً نٟاِث   ٦ما جظ٦غ آًاث ؤزغي : المنفِّرة الكافرين صور رسم 5  ال٩اٍٞغ
 ٦ٍغيو ،منهم هٟغي  اإلاامًًجٗل مما ،ؾلى٦هم ٖلى ؤلاًمان ًٖ ُبٗضَم وؤزَغ  ،وؤخىالهم

ًبه هللا إلا٣ذ حٗغىي ال ختى ،مثلهم ٦ىن ي ؤن . وآلازغة الضهُا في ٚو
م ال٣غآن ٌٗغى: المشركين انحرافات مناقشة 6  اإلاكغ٦ين اهدغاٞاث ال٨ٍغ

ضَا ،الباَلت ومظاَبهم
ّ
ٟى ان ي،ال٣ٗل بالضلُل ٍو  ال٣اَٗت، والدجت ،الخس ي والبَر

ٟها لهم لُبّين م ،ٍػ ضَٖى . جغ٦ها بلى ٍو
المستخلصة والفوائد األحكام

م ال٣غآن صٖىة -   ال٨ٍغ
َ
. ال٨ىن  في هللا آًاث جضبغ بلى ؤلاوؿان

غاٍ ًغا٢به ؤلاوؿان م٘ هللا بإن الخظ٦ير -  .ال٣ُامت ًىم ًداؾبه زم ٍو
ا ٢بل بها والٗىاًت جصخُدها ٞٗلُه ؛اإلاؿلم ٖباصاث ؤؾاؽ ال٣ُٗضة -  .ٚيَر
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 العقل من الكريم نآالقر موقف: الثانية الوحدة

له ،بال٣ٗل ؤلاوؿان هللا ٦ّغمبالعقل لإلنسان تعالى هللا تكريم ًّ  ٖلى ٞو
ى ،زل٣ه مً ٦ثير

ّ
: ًلي ُٞما ال٣ٗل ؤَمُت وجخجل

.  والٟهم ؤلاصعا٥ ؤصاة ألهه بال٣ٗل لئلوؿان حٗالى هللا جمُيز -
بؾهامه في  ل٣ٗلناع ٫ الىحي، ٌ بٗض اه٣ُإألن الاحتهاص في مهم بضوع  ٣ًىم ال٣ٗل -

.  ألاخ٩ام اؾخسغاجٖملُت 
  .ال ج٩ل٠ُ لٛير الٗا٢ل في ؤلاؾالمٝ ،الخ٩ل٠ُ مىاٍ ال٣ٗل -

م ال٣غآن صٖاالعقل استعمال على القرآن حث  به ألهه ؛ال٣ٗل بٖما٫ بلى ال٨ٍغ
دٟٔ عّبه  بلى ؤلاوؿان ييهخض خدغع  بًماهه، ٍو ام، والجهل الخغاٞت مً ٍو  و٢ض وألاَو

 نآال٣غ هّبه طل٪ بلى حاهبو  في ال٣غآن،مغة زمؿين لياخى "٣ٖل" ؤلٟاّ ماصة ج٨غعث
م  وبلٙى ال٣ٗل بين ًدى٫ و٧ّل ما  ٖمى،ألا ج٣لُضا٫ وطمَّم  ،وآٞاجه ال٣ٗل منزل٣اث بلى ال٨ٍغ

. الخ٣ُ٣ت
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  لل٣ٗل ؤنمً  ٚمٖلى الغالعقل استعمال حدود
ً
، ؤَمُت

ً
 ال خضوصا له ؤن بال بالٛت

جهّىع ٥ بالُٛبُاث اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل مثل ،٦نهها ًضع٥ ال وخ٣اث٤َ  ًخجاوػَا، ؤنله  ًم٨ً
ىم ال٣برٞخىت  ومكاَض ،واإلاالث٨ت ،الجً نٟاثو ،ؤلالهُت الظاث . ، وهدى طل٪ال٣ُامت ٍو

ًاٝ ٖلل ٥ ،ٞيها لل٣ٗل مجا٫ ال التي اإلادًت الٗباصاث ٧لُّل  اإلاؿاثل مً الىٕى َظا بلى ٍو
 .هدى طل٪و ،الؼ٧اة ؤههبتو ،الهلىاث ع٦ٗاث ٖضصؤؾغاع و خ٩ام،ألابٌٗ 

 مً وم٣هضا واحبا حّٗض  ال٣ٗل ٖلى اإلاداٞٓتالعقل على المحافظة وجوب
ٗت م٣انض دٟٔ ،ؤلاؾالمُت الكَغ : مً هاخُخين ازيخين ال٣ٗل وٍُ

.  ٦ىهُا ؤم ٧ان ايقٕغ الىاٞ٘ والٗلم باإلًمان وجدهِىه جىمُخهب: صمن ناحية الوجو-
 والخُٝغ الٛلّى  ؤق٩ا٫ مسخل٠ منهاو ،ٖىه واإلاًاع اإلاٟاؾض بضعء: ومن ناحية العدم-

  ؤًًابال٣ٗل جًغ التي اإلاٟاؾض ومً الاهدغاٝ، ؤهىإ زُغمً ؤ ٌٗض الظي ،ال٨ٟغي 
مى الخ٣لُُض  ت وال٣ٗاثض ،بالخغاٞاث والخمؿ٪ ،ألٖا  بضٖىي ألاحُا٫  َاثجىاعرالتي  اإلاىدٞغ

اصاث ؤٖغاٝ ؤنها  .!مىعوزت ٖو
 :المستخلصة الفوائد األحكام و-
ًله ؤلاوؿان هللا مّيز بال٣ٗل - . اإلاسلى٢اث ٦ثير مً ٖلى ٞو
 .ألاخ٩ام وبصعا٥ الاحتهاص وؾُلت ؤلاوؿاوي ال٣ٗل -
يها، ول٣هىعٍ ًٖ ٞهم ما - 

ّ
لل٣ٗل خضوص ال ًيبغي له ججاوػَا، لٗضم ٢ضعجه ٖلى جسُ

لل ٦ثير مً الخ٩ال٠ُ وألاخ٩ام . وعاءَا مً اإلاؿاثل الُٛبُت، ٖو
ضٖى بلى اإلاداٞٓت ٖلُه، وجىمُخه بالٗلم الىاٞ٘-  . ؤلاؾالم ٨ًّغم ال٣ٗل، ٍو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الكريم نآالقر في الجسميةالصحة و النفسية الصحة: 3الوحدة

 ،وألامان بالُمإهِىتٌ قٗىع ٢ّىة بًمان الٗبض، و هيالنفسية الصحةمفهوم  - ؤ
. مك٨الجه وخل الىا٢٘ م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى وال٣ضعة ،الظاث ًٖ الغض ىو

 :بأمور كثيرة منها :النفسية؟ لصحةا اإلسالم يحقق كيف
بطا ٞهم الٗبض ؾّغ وحىصٍ، وخ٣ُ٣ت ما والمصير للوجود الصحيح الفهم

ؾُهير بلُه مً ؾاا٫ هللا حٗالى له، ومداؾبخه ٖلى ما ٢ّضم في صهُاٍ، ٖٝغ مٗنى َظٍ 

 
ً
ے ے چ :٫ٌو١الخُاة، واحتهض في اؾخٛال٫ ٧ل زاهُت منها، مؿخدًغا

﮶  ﮳  ﮴﮵  املؤمنون چۓ ۓ﮲ 

 بلُه والخ٣غب ط٦ٍغ في والاحتهاص ،ؤمغ ٦ما هللا بٗباصة وجخم: بالله الصلة تقوية-
 مث جث يت ىت: "حٗالى هللا ٢ا٫ ،وعياٌٍ خّبذلم َلبا والىىاٞل بالُاٖاث

ض}يث ىث  ،باله َضؤ وجإًُضٍ هللا مُٗت اؾدكٗاع ٖلى صاوم ٞمً{ 28:الٖغ
. هٟؿِخه واؾخ٣غث

ًُ  الىٟؿُت اإلاؿلم ؾٗاصة ؤؾباب مًواألخالق التزكية  ًجٗله ههأل ؛زل٣ِه خؿ

  ومً ٖىضَم، مدبىبا مً خىله، م٘ مخٟاٖال
َ
ض

َ
٣

َ
 ؛الغوحي الجخُم ٖاف الخهلت َظٍ ٞ

 ًُ پ چلىبُه حٗالى هللا ٣ًى٫  الىجاح ؤبىاب مً ُٖٓم بابٌب  الىاؽ م٘ الخل٤ ُٞدْؿ
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  هياجلسموة الصحة - ب
ُ
 جهِب التي ،والٗلل ألامغاى مً ؤلاوؿان ؾالمت

.  ؤحؼاثه بٌٗ ؤو بضهه

: الجسمية بالصحة العناية مظاهر
ُت،الفرائض بعض من اإلعفاء -1 ٗٝغ بالغزو الكٖغ ٌُ ى ما   ٧اإلُٞاعَو
ٌ وا عمًان في . اإلااء اؾخٗما٫ لٛير ال٣اصع ٖلى الخُمم، وؾاٞغلمللمٍغ
:  ومً ؤمثلت طل٪ ما ًإحي: األمراض بعض من الوقاية -2
 (َهاعة الثىب والبضن واإلا٩ان) للٗباصاث الُهاعةب  ألامغ 
  م . الخمغ قغب جدٍغ
  م . والٟىاخل الؼها جدٍغ
  م  .، إلاا ُٞه مً ؤلايغاع بال٣ٗل وال٣لب والبضنوالكغاب الُٗام في ؤلاؾغاٝ جدٍغ
ٗت بلى الٗىاًت بالبضن الحديث بمفهومها القوة تنمية- 3 ٣ٞض صٖذ الكَغ

اياث اإلاكغوٖت، ٢ا٫ اإلاامً ال٣ىّي زير وؤخّب : "ومماعؾت ٧ل ما ٣ًّىٍه مً الٍغ
 .ؤزغحه مؿلم...". بلى هللا مً اإلاامً ال٠ًُٗ، وفي ٧ّل  زيرٌب 

اًت ؤؾـ جُب٤ُ بلى ؤلاؾالم ًضٖى:الصحية الرعاية أسبابتطبيق - 4  الٖغ
الج و٢اًت مً ة،الثالر الصخُت  .وجإَُل ٖو
المستخلصة والفوائد األحكام

ٗت م ِخغ- . حؿمُت ؤو هٟؿُت ٧اهذ ؾىاء ؤلاوؿان صخت ؾالمت ٖلى ؤلاؾالمُت الكَغ
م نآال٣غ ٖىاًت - ه ،الجؿمُت بالصخت ال٨ٍغ

ُ
ير ،ال٣ىة جىمُت بلى وصٖىج  الصخت وجٞى

. الضًيُت الىاحباث بٌٗ مً اإلاؿلم وبٖٟاء ،الاًجابُت
اًت ؤؾالُب جُب٤ُ بلى ؤلاوؿان ال٣غآن صٖىة - ها التي الصخُت الٖغ  الخضًث الٗلم ٖٞغ

الج و٢اًت مً ؤزيرا  . وجإَُل ٖو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 الكريم نآالقر في القيم: الرابعة الوحدة

ت هيالقيم مفهوم خُاة  ٖليها ج٣ىم، التي والهٟاث ألاؾـ و اإلاباصت مجمٖى
 .ألاٞغاص، وؤهٓمت اإلاجخمٗاث

الفردية القيم : أوال

ب بلؼوم الهض١،  واإلاؿلم ،للىا٢٘ ال٨الم ومُاب٣ت ،الخ٤ ٢ى٫  َىالصدق
َ
ُمُال

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ:حٗالى هللا ٢ا٫بل ومجالؿت الهاص٢ين وههغتهم، 

  التوبة     چ ڃ ڃچ

ى قُغ ؤلاًمان، وله ؤهىإ زالزتالصبر  هلل حٗالى، َو
ً
: َى جدّمل الكضاثض َاٖت

نبر ٖلى َاٖت هللا، ونبر ًٖ اعج٩اب مٗهِخه، ونبر ٖلى ؤ٢ضاٍع اإلااإلات، واإلاامً 
ه، ومإحىع ٖلُه

ّ
  .مُالبٌب بظل٪ ٧ل

ىاإلحسان لى ،للىاؽ الخير وخب ،الُٗاء في الىبل َو  جىُل٤ ؤؾاؾه ٖو

 بىهىم منها الاحخماُٖت الٗال٢اث
ً
ا چ چ چ:٢ٌى٫ ، وؤلاخؿان مإمىع به قٖغ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

 [النحل]   چڈ ژ ژ ڑ

و٢ض صٖا  ،اإلا٣ضعة ٖىض ٖلُه ال٣ٗاب وجغ٥ ،والخُإ الظهب نٕ الخجاوػ َى العفو

٤ في مىاي٘ مً ال٣غآن، منها ٢ىله
ُ
ل
ُ
ۀ چ:عّب الٗاإلاين ٖباصٍ بلى َظا الخ

[     چۓۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

:  األسرية القيم : ثانيا
ًُ وهي : بالمعروف المعاشرة  اإلادبت بلى اإلاٟض ي الؼوحين بين الخٗامل خؿ

  . اإلاخباصلينوالخٗاون 
 الٗال٢ت وصٝء ،الؼوحين بين اإلاٗاملت في والل٠ُ ال٠ُٗؤيوالرحمة المودة

 .، وؤن ًخجاوػ ٧ّل منهما ًٖ آلازغ ما ؤم٨ً.بُنهما
لومٗىاٍ : األسري التكافل- ُٟخه خؿب ٧ل، اإلاؿاولُتؤٞغاص ألاؾغة  جدمُّل . ْو

 : االجتماعية القيم : ثالثا

ى : التعاون ً اإلاؿاٖضة ًض مّض َو  هلل حٗالى،لآلزٍغ
ً
و٢ض ؤمغ هللا جباع٥ وحٗالى   َاٖت

ېئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ : ٢ا٫ٝ ٖباصٍ اإلاامىين بالخٗاون 

[2:  اإلااثضة] چ

ىاالجتماعي التكافل  ؤن صون  ،الجماٖت مهلخت في الٟغص مهلخت جهبَّم  ؤن َو
. الٟغص مهلخت الجماٖت ُتهِمَل 
 .، وؤ٦مل وحهنىعة ؤخؿً ٖلى باإلاهام ال٣ُام وهيالمسؤولية--

 : السياسية القيم :رابعا
ل٪، و٢ض ،خ٣ه خ٤ طي ٧ل بُٖاء َىالعدل

ُ
ى ؤؾاؽ اإلا ض َو

ّ
 ٖلى ؤلاؾالم ؤ٦

اث وجدٟٔ ،الخ٣ى١  جهان بهٌ ألن الىاؽ بين الٗض٫ مبضؤ إمً ،الخٍغ  ٖلى الىاؽ ٍو
چ چ چ چ: حٗالى ٢ا٫ الا٢خهاصًت الخُاة وجؼصَغ ،مىالهمؤو ومٗخ٣ضاتهم ؤهٟؿهم

 [النحل]   چڇ

 الازخُاعاث ؤنىب بلى للىنى٫  ،الىٓغ ووحهاث آلاعاء جباص٫ هيوالشورى
 قاوهه قتى في اإلاجخم٘ ٖليها ٣ًىم التي ألاؾاؾُت اإلاباصت مً وهي ،وؤنلخها

ت،والصخهُت ا الؿُاؾُت، وألاؾٍغ يَر . ، ٚو
الطاعة

٣هض بها َاٖت الخ٩ام ووالة ألامىع، في ٚير  الُاٖت لهمالظًً ؤوحب الكٕغ  ٍو
.   ولى بال٩لمتٖليهم الخغوج وخّغم  لهم،والضٖاء َم،هصحصٖا بلى ومٗهُت هللا، 

المستخلصة والفوائد األحكام
م ال٣غآن في ت ٢ُم ال٨ٍغ ت ،ٞغصًت منها مخىٖى .  وؾُاؾُت  ،واحخماُٖت ،وؤؾٍغ

 .ؤلاؾالم هٓام خُاة مخ٩امل، ٨ًٟل للٟغص ؾٗاصجه، وللمجخم٘ بىاءٍ وجُّىعٍ-2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  النبوية السنة هدي من:  الثانيالملف
  اإلسالمية ريعةشال أحكام أمام المساواة:  األولىالوحدة

كا بن: "٢الذ ؤنها ٖنها هللا عض ي ٖاجكت ًٖ  التي اإلاسؼومُت اإلاغؤة قإن ؤَّمهم ٢َغ
  -مخ٤ٟ ٖلُه–... ؾغ٢ذ
:  الكلمات شرح

٣ِضمًذ : ًججرت . - مسؼوم بني مً: اإلاسؼومُت- . ؤ٢ل٣هم: ؤَّمهم-  . شّج٘، وٍُ
ماو - .مدبىب ؤي: ِخبُّل -    وهي ًمين حم٘ ،هللا ؤًمً ؤنلها: هللا ًْ

ُ
  .٢ؿم ٖباعة

ٗت مباصت مًهي  :القانون أمام المساواة معنى  ومٓاَغ ،ؤلاؾالمُت الكَغ
٤ في جُب٤ُ الخضوص وألاخ٩ام  ،ال٣اهىهُت الٗضالت  الىاؽ بينوجخد٤٣ بٗضم الخٍٟغ

 .اهُال٢ا مً اٖخباعاث َب٣ُت، ٧الٛنى، واإلاىهب، وال٣ّىة، والجاٍ، وهدى طل٪
 ؤخ٩ام جُب٤ُ في الىاؽ بين للمؿاواة بنالمجتمع تماسك على المساواة أثر

ٗت  ؤزغ ؤلاؾالمُت الكَغ
ً
 ٦بير ا

ً
 واإلاهالح الخ٣ى١  جهانبها  خُث ،اإلاجخم٘ جماؾ٪ في ا

ؿىص كُ٘ ،الجغاثم وجىدهغ ،الٗض٫ َو  .َااػصَاعو َاج٣ّضم لبالص٫ ًًمً مما ،ألامً َو
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ُت، إللٛاء الكٟاٖت ججىػ  ال: األحكام في الشفاعة حكم  وال الخضوص الكٖغ
ل ألنها ؛منها لخس٫٠ُٟ

ّ
  .الضًً، و٢ضؾُت ؤخ٩امه َُبت مً وجدِ ،الٗضالت حُٗ

الحدود في الشفاعة نع المترتبةالسلبية  اآلثار
 
ُ

ذ
ُّل
. الٗاص٫ ال٣ٗاب اؾخد٣ا١ مً والؿلُان الجاٍ يطو جٟل

مت قُٕى-2 . والٟؿاص الجٍغ
. اإلاجخم٘ في الىاؽ ومهالح خ٣ى١  يُإ-3
. للمجخم٘ والخامي للضولت اإلاثبذ ،وال٣اهىن  الٗض٫ ؾلُان انهُاع-4

 :األحكام والفوائد المستخلصة
م  (خ٨م)    .٣ٖىبتها وبُان الؿغ٢ت جدٍغ

م-  (خ٨م)        .الخضوص في الكٟاٖت جدٍغ
 (ٞاثضة)  .الاحخماُٖت الٟىاع١  ٖلى ال٣ًاءؤلاؾالم بلى  صٖىة-
 (خ٨م). حُُٗلها وخغمت هللا خضوص ب٢امت  وحىب-
 (ٞاثضة)    .الجغاثم واهدكاع الهال٥ بلى ًاصي هللا خضوص  حُُٗل-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  البطالة ومشكلة اإلسالم في واإلنتاج العمل:  الثانيةالوحدة

 ُٞإحي خبله ؤخض٦م ًإزظ الن : ٢ا٫ الىبي ؤن ٖىه هللا عض ي الٗىام بً الؼبير ًٖ"
 ٌؿا٫ مً له زير بثمنها ِٞؿخٛني ُٞبُٗها ْهٍغ ٖلى خُب مً بدؼمت ُٞجيء الجبل
ما خمضؤو ومال٪ البساعي  عواٍ"مىٍٗى ؤو ؤٍُٖى الىاؽ يَر   ٚو
:  األلفاظ شرح
ت: خؼمت . ًدخاج ال: ٌؿخٛني-. الخُب مً اإلاجمٖى
ٍو: مىٍٗى ٍُى ولم عصُّل ْٗ ٌُ .

 ٖلى ؤو ي ناخبهٖل ٌٗىصمكغوٕ  بكغي  حهض ٧ل َىاإلسالم في العمل مفهوم
ا ؤو حؿمُا الجهض ٧ان ؾىاء ،واإلاىٟٗت والٟاثضة بالخير ٚيٍر ا ؤو ٨ٍٞغ .  مٗىٍى

 ًجض ٢اصع  ٧ل ٖلى قغعي واحب والُٗا٫ الىٟـ ٖلى لئلهٟا١ وال٨ؿب الٗمل: حكمه

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ :٢ا٫ الخال٫ ال٨ؿب ٞغم

 چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 والصخت والخجاعة والهىاٖت ٧الؼعاٖت ،اإلاكغوٖت الخُاة مُاصًً ٧ل: مجاالته

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ حٗالى هللا ٢ا٫ ،..والىٓاٞت والخٗلُم

 .15: إلال٪ا چ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ
نتائجه

. وحل ٖؼ هللا عض ى هُل- 1
2-٘ . ومهاهتها لتؤاإلاـ ط٫ّ  ًٖ الجٞر
. الاحخماُٖت وآلاٞاث ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء-3
. الخغام ًٖ الخال٫ بال٨ؿب الاؾخٛىاء- 4
.  وع٢ُه اإلاجخم٘ واػصَاع جُىع -5

ه ٣ًض ي ٖلى وحكمه التسول
ّ
، أله الدؿى٫ خغامٌب في ؤلاؾالم، و٦ؿُبه ُسخذٌب

ٗخبر ؤ٦ال ألمىا٫ الىاؽ بالباَل، ول٣ضاإلاؿلم٦غامت ع ، َو
ّ
مً  هللا عؾى٫  خظ

َؼا٫ُ  َما»: ٣ٞا٫الدؿّى٫  ُحُل  ًَ ٫ُ  الغَّم
َ
ْؿإ اَؽ، ٌَ

َّم
ى الى ِحَي  َختَّم

ْ
إ ْىمَ  ًَ اَمِت  ًَ َُ ـَ  ال٣ِ ِْ  َوْحِهِه  ِفي لَ

 
ُ
ت َٖ ْخم   ُمْؼ

َ
لُه ،[البساعي ] «ل  بال ألصخاب الًغوعاث، ؤلاؾالم في الدؿى٫  ًجىػ  ال ٖو

م الىبي َخِض  اإلاؿإلت بن":  في ٢ىلهالظًً ط٦َغ
َ
ر   أِل

َ
ال

َ
، َصم   ِطي: ز  ٘ ْو  ُمىِح

َ
ْغم   ؤ

ُ
ٚ ،  ٘ ِٓ

ْ
 ُمٟ

ْو 
َ
غ   ؤ

ْ
٣

َ
[ ؤخمض عواٍ. ]"ُمْض٢ِ٘ ٞ

ٌالسيئة وآثارها البطالة ٌ ٧ل ؤلاؾالم ًٞغ  ؤٞغاص اإلاجخم٘ في ًىحض ؤن الٞغ
: بُنها مً ؾلبُت ؤزاع مً طل٪ في إلاا ؛ٌكخٛلىن  وال وؤلاهخاج الٗمل ٖلى ٣ًضعون

ت واإلاىاَب الُا٢اث حُُٗل  -1 . صوعَا جإصًت ًٖ البكٍغ
. والدؿى٫  ال٣ٟغ اهدكاع - 2
ا ٖالت ناخبها ججٗل  -3

ً
بئ . ٚيٍر ٖلى ٖو

٤ ٞخذ  -4 . والاحخماُٖت ألازال٢ُت الجغاثم في للى٢ٕى الٍُغ
.  في ؤوؾاٍ اإلاجخم٘  وال٨ؿلالخمى٫  ز٣اٞت وكغ  -5

المستخلصة والفوائد األحكام
ٗت خث- 1 . الغػ١ وجدهُل الٗمل ٖلى الكَغ
م-2 . الخال٫ و٦ؿب الٗمل ٖلى ال٣اصع ٖلى اإلاؿإلت جدٍغ
 .ٌب الاؾخدُاء وال الٗمل اخخ٣اع ًيبغي ال -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في اإلسالم الوقف مشروعية: الثالثة الوحدة

غة ؤبي ًٖ  :زالزت مً بال ٖمله ٖىه اه٣ُ٘ ؤلاوؿان ماث بطا: "٢ا٫ هللا عؾى٫  ؤن ٍَغ
ت نض٢ت مً بال   .مؿلمٌ ؤزغج" له ًضٖى نالح ولض ، ؤوبه ًىٟ٘ ٖلم ؤو ،حاٍع

 :الكلمات شرح
  .اإلاىث بٗض ختى هٟٗها اإلاؿخمغة الهض٢تجارية صدقةجى٠٢انؼطع

الوقف تعريف
  واإلاى٘ الخبـلغة

. خبـ ألانل وحؿبُل الثمغة، ج٣ّغبا بلى هللا حٗالى: اصطالحا
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تنب ٖليها اإلاى٢ٝى الجهت لهالح ُٞه والخهٝغ باإلاا٫ الاهخٟإ ًٖ اإلاال٪ جى٠٢" َىؤو  ًّ 
. "والثىاب ألاحغ وهُل ،وحل ٖؼ هللا بلى الخ٣غب
أمثلة

... ؤًخام صاع ؤو مؿدكٟى ؤو مسجض لبىاء ؤعى و٠٢-
 .اإلاؿلمين ٖمىم لٟاثضة آلاباع خٟغ-2
ير ؤلاهاعة في ؤخُاء اإلاؿلمين وجإمين ؾبل ِٖكهم- 3 . ق٤ّ الُغ٢اث، وجٞى

ت مؿخدب الوقفحكم ٘  ٦بير ناخبه مىث بٗض هٟٗه الؾخمغاٍع ، ول٨ىهه باَب هٟ
 .لٛيٍر مً ٖمىم اإلاؿلمين

:  االقتصادي مردوده
:  ًلي ما زال٫ مً وطل٪ ألاو٢اٝ مً ا٢خهاصَا جىمُت في ؤلاؾالمُت ألامت اؾخٟاصث

ل مهضع ألاو٢اٝ  -1 ٘ ٢ىّي  جمٍى ت للمكاَع . والٗامت الخيًر
٘ في الى٠٢ ؤمىا٫ اؾدثماع  -2 . الاؾدثماع و٠٢ ق٩ل في اإلابرمجت الى٠٢ مكاَع
.  مً ؤ٦بر مىاعص اإلاا٫ التي ٌؿخُٟض منها ال٣ٟغاء واإلاؿا٦ين  -3
. الخانت الاخخُاحاث لظوي  اإلاِٗص ي اإلاؿخىي  جدؿين  -4
تالٗلمي البدث صٖم  الى٠٢ مىعص َاّم ٫-5 . ، ووكغ اإلاٗٞغ

 : الوقف آثار

. اإلاؿخمغ والثىاب ألاحغ ٖلى الخهى٫  -
. الاحخماعي الخ٩اٞل جد٤ُ٣  -
ت وؿُجه،  بىاء اإلاجخم٘، في حؿهم ألاو٢اٝ  - . الا٢خهاصًت جهوجىميوج٣ٍى

المستخلصة والفوائد األحكام
. مىجه بٗض بإقُاء ًيخٟ٘ ؤلاوؿان ؤن صلُل ٖلى الخضًث في  -
. ؤلاؾالم في الى٠٢ مكغوُٖت  -2
. الُٗٓم بالخير ناخبه ٖلى ٌٗىص الىاٞ٘ الٗلم  -3
 .مىتهما بٗض بها ًيخٟٗان لىالضًه الهالح الىلض صٖىة  -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  باألبناء اآلباء صلة في الرسول توجيهات:  الرابعةالوحدة

ى ٖنهما هللا عض ي بكير بً الىٗمان ؾمٗذ ٢ا٫: ٖامغ ًٖ  ؤُٖاوي: ٣ًى٫  اإلاىبر ٖلى َو
  . في صخُدهالبساعي  ؤزغحه ... عواخت بيذ ٖمغة ٣ٞالذ ُُٖت ؤبي

: المفردات شرح
. الغؾى٫  مىا٣ٞت هدىػ : وكهض-                                                 -   َبت: ُُٖت
. جٓلمىا وال ٢ؿُىاؤ: اٖضلىا       -  . ا ٣ٖابهزاٞىاخظعوٍ، و: هللا اج٣ىا

  :ليلحوالت اإليضاح

مشروعية الهبة لألوالد 
 ص٫ّ الخضًث ٖلى حىاػ ؤن ًخىّصص آلاباء بلى ؤوالصَم بالهباث والُٗاًا، ألن الىبي

 ٖضم الٗض٫ بين ؤوالصٍ ال ؤنل بُٖاثه الهبت، ٞهظا حاثؼ، بل بهما ؤه٨غ ٖلى بكير
 
ً
ا . مدمىص قٖغ

 :مشروعية اإلشهاد على الهبات لألوالد
م، وفي طل٪ ٞىاثض ٦ثيرة، ؤَّمها  كهض الىاَب ٖلى َبخه ألوالصٍ ؤو ٚيَر ٌُ ًجىػ ؤن 

 .صٞ٘ الخهىمت، وجد٤ُ٣ الكٟاُٞت والنزاَت في َظٍ الٗملُت
 : والد في الهبات والعطايااأل بين العدلوجوب 

ظا ما صٞ٘ الىبي والُٗاًا، الى٣ٟاث في ؤبىائهم بين الٗض٫ آلاباء ٖلى ًجب  بلى ٖضم َو
الكهاصة ٖلى ُُٖت بكير البىه الىٗمان عض ي هللا ٖنهما خين اٞخ٣غث بلى قٍغ 

٤ بين ألاوالص في الهباث  الٗض٫،   :٦ثيرة منها مساَغ بلى ًاصيألن الخٍٟغ
٣ابه الٗاحل وآلاحل .1  .الخٗغى إلا٣ذ هللا حٗالى، ٖو
  .!، ختى مً الظًً ٧اهىا ًًٟلىنهم ٖلى بزىانهم في الهباثالىالضًً ٣ٖى١  .2
 . عخامألا نلت ٢ُ٘ .3
 .بُنهم والبًٛاء الٗضاوةوكغ  .4
 .لضي ألاوالص هٟؿُت ٣ٖض الظي ٖاصة ما ٨ًىن ؾببا في ْهىع بالٓلم الكٗىع  .5

في الخضًث مٓهغ مً مٓاَغ عخمت ؤلاؾالم : ولدبال هاورفقالشريعة  رحمة
ِ آلاباء  باألوالص، خُث لم يهمل حاهب ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ، الظي ٢ض ًخًّغع بخٍٟغ

بلت والابدؿامت، 
ُ
 عؾى٫ ٖلى  عحل صزلفي مؿإلت الٗض٫ بين ؤوالصَم، ختى في ال٣

 هللا عؾى٫  ًا وهللا و٢ا٫ الغحل ٞخعّجب ،ٖلي بً الخؿً ؾبُه ٣ًبل ٞىحضٍ هللا
  ما ولضا٫ مً ٖكغة لي بن

ُ
  ٢ّبلذ

ً
غخم ال مً.. ":٣ٞا٫ ،ًىما منهم ؤخضا غخم ال ًَ ًُ." 

ٗت : حسن تربية وتوجيه األبناء مً زال٫ َظا الخضًث، ًدبّين خغم الكَغ
ٓهغ طل٪ مً  ؤلاؾالمُت ٖلى يغوعة الٗىاًت بدؿً جغبُت ألاوالص، وجىحيههم، ٍو

مى٠٢ ٖمغة عض ي هللا ٖنها، وجدّغيها الكضًض مى٠٢ الكٕغ مً ٧ّل نٛيرة و٦بيرة 
 . مً ُُٖت بكير، وحُٗٓمه قإنهاجخٗل٤ بإوالصَا، و٦ظا مً مى٠٢ عؾى٫ هللا

المستخلصة والفوائد األحكام
. ؤلاؾالم في لؤلبىاء الهبت مكغوُٖت -
. ألابىاء لبٌٗ ُٖاًاَم في آلاباء عحٕى حىاػ -
.  والهباث الُٗاًا في ؤلاقهاص مكغوُٖت -
. ش يء ٧ل في بلُه والاخخ٩ام الخ٤ بلى الغحٕى وحىب -
ت والىٟؿُت منها - اًت ألاوالص ختى اإلاٗىٍى ٗت ؤلاؾالمُت بدؿً ٖع . ٖىاًت الكَغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  والتعبدية اإليمانية القيم:  الثالثالملف
  .والجريمة االنحراف اجتناب في والعبادات اإليمان ثرأ:  األولىالوحدة
 جد٨م التي واإلاٗاًير لل٣ُم اهتها٥ ٖلُه ًجرجب ؾلى٥ ٧ل َى: االنحراف تعريف

 .اإلاجخم٘ ؾير
غ: الجريمة تعريف ُت، ػحغ هللا ٖنها بدّض ؤو ٢هام ؤو حٍٗؼ  .مدٓىعاث قٖغ
 : المترتّبة عن ارتكابهاالعقوبة حيث من الجرائم أقسام

 جرائم الحدود: أوال
 اإلاى٘ بمٗنى: لغة     :الحد تعريف

ها هللا ؾبداههقٕغ م٣ضعة ٣ٖىبتاصطالحا  لهُاهت ا خ٣ا هلل حٗالى، قٖغ
غاى ،ألاوؿاب . الؿبل وجإمين ،وال٣ٗى٫  ،وألٖا

: أهم أحكام الحدود
اصة ٞيها، وال الى٣و منها-  . الخضوص خ٤ّ هلل حٗالى، ال ًجىػ الخىاػ٫ ٖنها، وال الٍؼ
، ؤو عّص مٓالم، ٢بل ؤن ًهل ألامغ بلى ال٣اض ي، -  ، ؤو َؾجرٌب م٨ً ؤن ٨ًىن ٖٟىٌب ٍو

. وؤّما بن ونل بلُه، ٞالبّض مً جُب٤ُ الخّض 
ى - 

ّ
جُب٤ُ الخضوص مً نالخُاث الخا٦م، ولِـ ألّي ؤخض مً الىاؽ ؤن ًخىل

ا، ولى ٧ان في وؾٗه طل٪ . ؤمَغ
 .القصاصجرائم : ثانيًا

القصاصتعريف 
. جدبٗه ؤي ألازغ ٢ّو  مًلغة

ـــــٟٗل ؤن ؤي ،باإلاثل ال٣ٗىبتااصطالح ــــٗل ما بالجاوي ًُ
َ
. ٖلُه باإلاجني ٞ

.  هٟؿه ًٖ بضال  ماال ولُه ؤُٖى بطا صًت ال٣خُل ال٣اجل يوص مهضعلغةالدية
ه ؤو ،ٖلُه اإلاجني بلى ئّصيالم اإلاا٫ هيااصطالح ُّ  ال٣خل، حىاًت بؿبب ،واعزه ؤو ،ول
. ؤو الَجغح

 :أهمّ أحكام القصاص
٤ ال٣هام بال في خاالث ال٣خل الٗمض ؤو الجغح الٗمض، وؤما الخُإ ٞال-  . ال ًُبَّم
ُالب بالضًت، وله ؤن ٌَٟٗى ٖنها ؤًًا- .   لىلّي اإلا٣خى٫ ؤن ٌٟٗى ًٖ ال٣اجل ٍو

جىُٟظ ٣ٖىبت ال٣هام مً ازخهاناث الخا٦م، ولِـ لىلّي اإلا٣خى٫ ؤن ٣ًخّو - 
  .مً ال٣اجل ولى ٧ان في م٣ضوعٍ طل٪

 . والخإصًبواإلاى٘ الغصٕلغةالتعزير
ا م٣ضعة ٚير ٣ٖىبتاصطالحا  وال ٢هام وال لها خض ال التي لجغاثم جخٗل٤ باقٖغ

هلح الٗامت اإلاهلخت ًد٤٣ خؿبما باحتهاصٍ الخا٦م وؤ ال٣اض ي ٞيها ًىٓغ ،٦ٟاعة  ٍو
م،: مثل اإلاجغم خا٫ ٔ، السجً، الجلض، الخٍٛغ .. يالى٠ الٖى

: الحدود تشريع من الحكمة
غاى ألاهٟـ خٟٔ ٗت اإلا٣انض وجد٤ُ٣ وألامىا٫ وؤلٖا  ؤلاؾالمُت الكَغ

٘ ٖلى الٗمل  - .  ؤلاؾالمي الٗالم في الىا٢٘ الٟؿاص ٞع
.  الجغاثم جل٪ مً الا٢جراب ًٖ الىاؽ وػحغ اإلاجغمين عصٕ  -
. الظهىب مً الخُهير  -

 : اإلسالم في العبادة مفهوم
. والباَىت الٓاَغة ،وألاٞٗا٫ ألا٢ىا٫ مً حٗالى هللا ًغياٍ ما ل٩ل حام٘ اؾم
٠ والجريمة االنحراف مكافحة في المفهوم هذا أثر مً زال٫ َظا الخٍٗغ

  ػ٧اةا٫و نُاما٫و نالة ال٨بري، ٧ا٫الخٗبضًت الكٗاثغ في نغهذث الللٗباصة، ًدبّين ؤنها 
 وجىحهه ،اإلاغء ؾلى٥ جًبِ وهىاٍ ؤوامغ بّنها ،الخُاة مىاحي حمُ٘ حكمل بل ؛حجا٫و

. الجغاثم ًٖ وال٠٨ اإلاداعم احخىابٌ  ٫ًد٤٣ بما
:  والجريمة االنحراف مكافحة في اإليمان أثر

مت في الى٢ٕى مًللىٟـ  ٖانمت و٢ىة  صًنّي،وإػ ؤلاًمان واإلاٗهُت، ًدُث ًب٣ي  الجٍغ

 بما ال ًغياٍ ل٣اثه مً زٝىا٫و  ّٖؼ وحل،هللا ع٢ابت٫ ؾدكٗاعٖلى ناخبه صاثَم الا

م الٟىاخل واإلاى٨غاث ٖلى ؤن ًساَب في  م في جدٍغ ؾبداهه، و٢ض صعج ال٣غآن ال٨ٍغ

ه الىخُض ال٣اصع ٖلى حٗلها جمخثل ألوامغ هللا ٖؼ وحل باحخىاب 
ّ
ها، أله

َ
الىٟـ بًمان

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ: اإلاٗاص ي، وجغ٥ اإلاى٨غاث، ٞمً طل٪ ٢ىله حٗالى

: و٢ىله حٗالى ًٖ الّؼها، 90اإلااثضة چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ: ، و٢ىله3الىىع   چڎ ڈ ڈ ژژچ

. ، وهدى طل٪ ٦ثير في ال٣غآن12 الدجغاث چپ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :اإلسالمي التشريع مصادر من:  الثانيةالوحدة
 (المرسلة ةالمصلح  -القياس–  اإلجماع)

: اإلجماع أوال
:ًُل٤ ٖلى مٗىُين ازىينلغة: تعريفه

[ووسف ] چٻ ٻ پ پ پ پچ :حٗالىومىه ٢ىله  ،والخهمُم الٗؼم  - أ

 [ؤزغحه ابً ماحه] (ياللت ٖلى ؤمتي ججخم٘ ال: )الاجٟا١، ومىه ٢ىله - ب
اة بٗض الٗهىع  مً ٖهغ في اإلاؿلمين مً اإلاجتهضًً حمُ٘ اجٟا١ َى :اصطالحا  ٞو

 .ُٖت الٗملُتالكغ خ٩امألا مً خ٨م ٖلى الىبي
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ى ،اإلاؿلمين حمهىع  ٖىض حجت ؤلاحمإ:  اإلجماع حجية ٗت ؤصلت مً صلُل َو  الكَغ
:  ًلي ما طل٪ وصلُل ؤلاؾالمُت

ڦ ڦڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃڃ ڃ چ :قال: الكتاب من-
 ووحه ،[النساء]  چڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

 مُ  بين حم٘ هللا نؤ آلاًت بهظٍ الاؾخضال٫
ّ
 في اإلاامىين ؾبُل ٚير جبإاو الغؾى٫  ةقا١

ُض . ٖلُه اج٣ٟىا ما َى اإلاامىين ؾبُل ؤن ق٪ وال ،الٖى
 : ؤًًا و٢ا٫ ، [ؤزغحه ابً ماحه]، (ياللت ٖلى ؤمتي ججخم٘ ال): ٢ا٫: السنة من- 
 [.خمضؤ ؤلامام عواٍ ] ،(الجاَلُت مُخت ماث ٣ٞض قبر ٢ُض الجماٖت زال٠ مً)

ان:  أنواعه  :ؤلاحمإ هٖى
ى: صريح إجماع بضَي  ؤن َو آعاَءَم نغاخت في اإلاؿإلت، وال ًدهل مً  اإلاجتهضون  ًُ

ظا الىٕى مً هىعْي ؤلاحمإ حّجت ٢ُُٗت ٖىض حماَير الٗلماء   .ؤخضَم مسالٟت، َو
ى: سكوتي إجماع-ب  ُٞٗلم ،ٖمل ؤو ب٣ى٫  اإلاجتهضًً ؤخض ٌٗمل ؤو ٣ًى٫  ؤن َو

ى مٗاعيت آًهغو  الو بظل٪ البا٢ىن  ، م٘ ٖضم وحىص ماو٘ مً ببضاء عؤي باإلاسالٟت، َو
ه ؤ٢ّل حجُت مً ؾاب٣ه

ّ
 .حّجت في ؤصّح ؤ٢ىا٫ الٗلماء، ل٨ى

 : اإلجماع عن أمثلة

. الؿضؽ الجضة جىعٍث ٖلى الصخابت بحمإ -
م نآال٣غ حم٘ ٖلى الصخابت بحمإ - . واخض مصخ٠ في ال٨ٍغ

: القياس ثانيا

.  واإلامازلت واإلاؿاواة الخ٣ضًغ: لغة تعريفه
ت الخ٨م" :اصطالحا

ّ
 ".َى بلخا١ ٕٞغ بإنل في الخ٨م الكغعي القجرا٦هما في ٖل

 خ٨مه ٖلى مىهىم بإمغ خ٨مه ٖلى مىهىم ٚير ؤمغ بلخا١ َى: "حٍٗغ٠ آزغ
ت في القجرا٦هما

ّ
.  " الخ٨مٖل

ُت ألاخ٩ام في حجت ال٣ُاؽ: القياس حجية   :حجُخه وصلُل الٗملُت الكٖغ
 الاؾخضال٫ ووحه 02 :الخكغ ِ"اِلَأِبَصار ُأوِلٌ َيا َفاِعَتِبُزوا" :تعاىل قوله القرآن من-
خباع ؤمغ حٗالى هللا ؤن خباع مً هٕى وال٣ُاؽ ،بااٖل .  الٖا
 بن :٢الذٝ ٌحاءث امغؤة ؤن طل٪ ومً ،٢ُاؽ الىبيزبذ في الؿىت : السنة من-
 ٣ًِٞخه صًً ؤبُ٪ ٖلى ٧ان لى ؤعؤًِذ  :لها ٣ٞا٫ ٖىه؟ ؤٞإحج ،الدج ٍٞغًت ؤصع٦خه ؤبي

ًُ  –٢ا٫ وٗم ٢الذ طل٪؟ ًىٟٗه ؤ٧ان ٖىه، ً
َ
ض

َ
 مال٪، ؤلامام عواٍ– بال٣ًاء ؤخ٤ هللا ٞ

ً  مىه٢ُاؾا َظا ٩ٞان ًْ .  الٗباص صًً ٖلى هللا لض
 ٖىض بال٣ُاؽ ٌٗملىن  ٧اهىا ؤنهم الصخابت مً ٦ثير حم٘ ًٖ زبذالصحابة عمل

 مىس ى ؤبي آهظا٥ البهغة لىالي الخُاب بً ٖمغ ٢ى٫  طل٪ ومً الىو، وحىص ٖضم
 ."بغؤً٪ ألامىع  و٢ـ وألامثا٫ ألاقباٍ اٖٝغ "ٖنهما هللا عض ي ألاقٗغي 

:  القياس أركان
ؿمى: عليه المقيس ى ،ألانلؤًًا  َو . قغعي هو خ٨مه في وعص الظي َو

ؿمى: المقيس -2 ى ،الٟٕغ َو غاص ،هو خ٨مه في ًغص لم ما َو  وبلخا٢ه حؿمُخه ٍو
. خ٨مه في باألنل

ى: الحكم  -3 غاص حٗضًخه بلى ا ألانل في وعص الظي الكغعي الخ٨م َو  .لٟٕغٍو
. ألانل في الخ٨م ٖلُه يبً الظيالٓاَغ اإلاىًبِ  الىن٠ يٌ: العلة  -4

 :القياس شروط
. بحمإ ؤو ٦ىو مىه ؤ٢ىي  صلُال ًهاصم ال ؤن  -
. ًصح ٞال ب٣ُاؽ ٧ان نٝب ،بحمإ ؤو بىو زابخا ألانل خ٨م ٨ًىن  ؤن  -
.  مٗلىمت ٖلت ألانل لخ٨م ٨ًىن  ؤن  -
ٗلم للخ٨م مىاؾب مٗنى ٖلى مكخملت الٗلت ج٨ىن  ؤن -  اٖخباٍع الكٕغ ٢ىاٖض مً ٌُ

. الخمغ في ٧اإلؾ٩اع
 الىالضًً يغب في ؤلاًظاء مثل ألانل، في ٦ىحىصَا الٟٕغ في مىحىصة الٗلت ج٨ىن  ؤن -

م َى ٖلُه واإلا٣ِـ ؾبهما ؤو .  ٖليهما الخإ٠ٞ جدٍغ
 :القياس عن أمثلة

.  ال٣ٗل وػوا٫ ؤلاؾ٩اع وهي الٗلت بجام٘ وطل٪ الخمغ ًٖ اإلاسضعاث ٢ُاؽ - 1
 وهي الغؾى٫  و٢ذ في وحضث التي الى٣ضًت الٗملت ٖلى الى٣ضًت ألاوعا١ ٢ُاؽ -2

م الظَبي الضًىاع .  ًتالثمً ٖلتالقجرا٦هما في  ،الٟض ي والضَع
المرسلة المصالح: ثالثا

.  اإلا٣ُضة ٚير اإلاُل٣ت ؤي: اإلاغؾلت – اإلاىٟٗت هي: اإلاهلخت: لغة- أ: تعريفها
 صلُل ال مهلخت ٖلى بىاء ،بحمإ وال ٞيها هو ال وا٢ٗت في الخ٨م اؾخيباٍ: اصطالحا

ا ٖلى الكإع مً   .بلٛائها ٖلى وال اٖخباَع
اعتبارها أدلة المرسلة المصالح حجية

 :في المرسلة بالمصالح يعمل ال
. بحمإ وؤ هو ُٞه ما  –

. ًتٝي١جى عوؤم ألنها والدج والؼ٧اة ٧الهالة الٗباصاث مجا٫  –
ا في ؤما  بها ُٞٗمل والبالص للٗباص الٗامت وال٣ًاًا باإلاٗامالث ًخٗل٤ مما ألامىع  مً ٚيَر

 :ًلي ما طل٪ وصلُل
 :أدلّة حجية المصلحة المرسلة في المعامالت

  .ٖنهم الًغ وصٞ٘ لهم الىٟ٘ بجلب الٗباص مهالح لخد٤ُ٣ ألاخ٩ام قٕغ هللا ؤن-  1
ٗت وههىُم  ،والٓغوٝ الؼمان بخٛير جخٛير واإلاهالح ،جخجضص الخىاصر ؤن- 2  الكَغ

٤ ألاخ٩ام الؾخيباٍ اإلاجتهضًً ؤمام اإلاجا٫ ٞخذ ولظل٪ ؛مدضوصة  .اإلاهالح ٞو
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 الهض٤ً ب٨غ ؤبي ٦جم٘ وألاثمت والخابٗين الصخابت احتهاصاث في اإلاهلخت عوُٖذ-3-
 .واخض مصخ٠ في نآلل٣غ

المرسلة بالمصالح العمل شروط
ت الكٕغ إلا٣انض مالثمت اإلاهلخت ج٨ىن  ؤن -  وال ؤنىله مً ؤنال جىافي ٞال ،الًغوٍع

. ال٣ُُٗت ألاصلت مً صلُال ؤو هها حٗاعى
.  شخهُت إلاهلخت ولِؿذ الىاؽ لٗامت ج٨ىن  ن ؤ-2
 يخ٤ُ٣ طاتها في م٣ٗىلت ج٨ىن  ؤن -3

ً
م ال ة ٘ مً ًخد٤٣ بإن ًت،َو  حلب بها الخ٨م حكَغ

. عيغ صٞ٘ وؤ هٟ٘
:  المرسلة المصالح عن أمثلة

م ال٣غآن  حم٘- . الهض٤ً ب٨غ ؤبي ٖهض في ال٨ٍغ
. ٖثمان ٖهض في اإلاصخ٠ مً وسخ ٖضة اؾخيؿار -
 . ٖلى ؤصخاب الؿُاعاث والغاحلينإلاغوعا هين٢ىا ٞغى اخجرام -
 (الضٞجر الٗاثلي)بلؼامُت جىز٤ُ الؼواج بىز٣ُت عؾمُت - 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السابقة السماوية والرساالت اإلسالم:  الثالثةالوحدة

ت حمُٗها مً خُث اإلاهضع : السماوية الرساالت وحدة دض الغؾاالث الؿماٍو
ّ
جخ

ها-والٛاًت؛ ٞمً خُث اإلاهضع ٦ىنها 
ُّل
حاءث مً ٖىض هللا جباع٥ وحٗالى، وؤما مً - ٧ل

ال وبٞغاصٍ  خُث ٚاًتها ٞهي جضٖى بلى صٖىة الىاؽ حمُٗا بلى جىخُض الخال٤ حّل ٖو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ :بالٗبىصًت، ٢ا٫ ّٖؼ ِمً ٢اثل

 [األنبياء ]   چٺ ٺٺ

 : الكبرىالسماوية لرساالتا

. والخًٕى والاؾدؿالم الاه٣ُاص مًلغةاإلسالم

: له بَال٢ان ازىاناصطالحا
ى صًً هللا حٗالى الظي ُبٗث به ٧ّل هبّي وعؾى٫ : عامّاإلطالق األول  . َو

ىا مدّمض: واإلطالق الثاني خاصّ ِّ ى الغؾالت الخاجمت التي ُبٗث بها هب ، َو
ت، بٟهم ٖلماء ألاّمت الغاسخين م، والؿىت الىبٍى  .مخمثلت في ههىم ال٣غآن ال٨ٍغ

٣ىم للكغ٥، اإلاىافي الخىخُض ٣ُٖضة هي واخضة ٣ُٖضة لئلؾالمعقائده  ؤع٧ان ٖلى ٍو
.  وقٍغ زيٍر وال٣ضع آلازغ والُىم وعؾله و٦خبه ومالث٨خه باهلل ؤلاًمان هي ؾخت

م ال٣غآنكتابه ى مدمض ألاهبُاء زاجم ٖلى حٗالى هللا ؤهؼله الظي ال٨ٍغ  ال٨خب آزغ َو

ت ٗها ،هؼوال الؿماٍو ا وؤٞع ،و قٞغ
ً
 وجبضًل، جدٍغ٠ ٧ل مً وحل ٖؼ هللا خٟٓه ٢ضعا

ڇ ڇ چحٗالى هللا ٢ا٫ ،ال٣ُامت ًىمًا بلى وبا١ ًضًه بين إلاا مهّض٢احٗله و

 چژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

النصرانية

ت بلى وؿبت ٢ُل: اللٛت في الدؿمُت ؤنل  ههغة مً بل و٢ُل بٟلؿُين، الىانغة ٢ٍغ

ين م ال٣غآن طل٪ ه٣ل و٢ض ،لِٗس ى الخىاٍع ىئ يئ جب حب چ:حٗالى ٢ىله في ال٨ٍغ

[. الصف ]  چمثخب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جث

 مىس ى لغؾالت م٨ّملت ،ِٖس ى هللا هبي ٖلى ؤهؼلذ التي الغؾالت هي: اصطالحا
.  وبضلذ ُخّغٞذ ٚير ؤّنها ،ومخمثلت في حٗالُم ؤلاهجُل

ت ٣ٖاثض لهم: عقائدها : ًلي ما َاقهغؤ ٦ثيرة مىدٞغ

 ٢خللل ٢ّضم هٟؿه ِٖس ى ؤن الىهاعي  ٌٗخ٣ض: والفداء الخطيئة  عقيدة
ولي نلبا٫و

ّ
تزل .   وهي ؤ٧له مً الصجغةآصم ٞيها و٢٘ التي الخُُئت مً  البكٍغ
ى ) هللا. 1:  ؤ٢اهُمزالزت مً م٨ىن  الىهاعي  ٖىض ؤلاله: التثليث  عقيدة  2 –(ألابَو

ى ) اإلاؿُذ ى ) ال٣ضؽ عوح. 3– (الابًَو لَو م ٌٗخبرون ؤن الثالزت  ،(حبًر َو
 واخضا، ال زالزت آلهت

ً
 .٨ًىهىن بلها
جراٝ وبالظهىب في ال٨ىِؿت ؤمام ال٣ـمجّغص: الذنوب غفران عقيدة   الٖا

 .وبؾ٣اٍ ال٣ٗىبت ٖىه ؾِئاجه،ومدى اإلاظهب، ٢بى٫ جىبت ٨ًٟي، ٖىض الىهاعي، ٫
ى ِٖس ى ؤنالىهاعي  ٌٗخ٣ض: للناس المسيح محاسبة عقيدة

ّ
 َى مً ًخىل

 .مداؾبت الىاؽ ًىم ال٣ُامت
 تعاىل اهلل عّما يقولون علّوا كبريا

: كتبها
. الىهغاهُت للضًاهت ؤنال حٗض التي الخىعاة وهي :القديم العهد
ى: الجديد العهد  بهجُل : هي ؤعبٗت الىهاعي  ٖىض اإلاٗخبرة وألاهاحُل ،ؤلاهجُل َو

 .ًىخىا بهجُلو لى٢ا، بهجُلو مغ٢ـ، بهجُلو متى،
فرقها
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م الكاثوليك  َى ٦ىِؿتها وعثِـ ،عوما في ألام ال٨ىِؿت بلى ًيخمىن  الظًً َو
ٓم الخبر ب الظي ألٖا

ّ
.  الباباب ًل٣

 ال٨ىِؿت ًٖ اهٟهلذ التي الكغ٢ُت ال٨ىِؿت بلى مٗٓمهم ًيخمي: كسذاألرثو 
ت زم ال٣ؿُىُُيُت في لها م٣غا واجسظث ،عوما في ألام  َظٍ ؤجبإ وؤ٦ثر ،ؤلاؾ٨ىضٍع

. عوما ٦ىِؿت لغثاؾت ًسًٗىن  ال بُاع٢ت ولهم ،الكغ١  مً ال٨ىِؿت
 َالب اإلاؿُدُين ٖلى ال٩ازىل٨ُُت ال٨ىِؿت ٖى٠ اقخض ٖىضماالبروتستانت

 هٓاما وويٗىا ،ٖنها ٞاهٟهلىا ،لىزغ باإلنالح ماعجًمنهم  الضًً عحا٫ مً ٖضص
.  ال٩ازىل٨ُُت ال٨ىِؿت ٣ٖاثض مً ٦ثيرا ٣ٖاثضٍ في ًسال٠ بهم زاّنا
اليهودية: ثالثًا

، مخمثلت في ؤخ٩ام الخىعاة، و٢ض مىس ى ٖلى اإلانزلت الغؾالت هيتعريػها
م ومُامٗهم  .خّغٞها اليهىص، وبضلىا منها بدؿب ما ؤملخه ٖليهم ؤَىاَئ

عقائدها
ل٨نهم   الخالو هلل ّٖؼ وحل،الخىخُض هي مىس ى بها حاء يثا٫ ة اليهىص٣ُٖض ؤنل

ت، منها ؤّنهم جهىا بلى ٣ٖاثض ٞاؾضة ومىدٞغ
ّ
ا واج  :خّغَٞى

. والىُٟٗت والخٗضص الخجؿُم بلى اججهىا  -1
م ،يهٍى ؾّمٍى بلها لهم حٗلىا و-2 إمغ ًىام، :مٗهىم ٚيُر  ههؤ واٖػ  صّمغوي  ،بالؿغ٢ت ٍو

ى ب ،قٗبه . ٣ِٞ بؾغاثُل لبني لهَو
غا بن ٢الىا  -3 .  هللا  ابً ٍٖؼ
. !اإلاسخاع هللا قٗب ، وؤنهمٌئوؤخبا هللا ؤبىاء ؤنهم  ٌٗخ٣ضون -4
. والخؿاب البٗثال ًٖ و آلازغ الُىم ًٖ جخ٩لم ال ٣ُٖضتهم  -5

 .ٞاليهىصي ٖىضَم َى ٣ِٞ مً ولض مً ؤّم يهىصًتبىاء ٣ُٖضتهم ٖلى ؤؾاؽ ٖغقي،  -
 تعاىل اهلل عّما يقولون علّوا كبريا

:  كتبها

ً ِؾٟغ :هي، ؤؾٟاع زمؿتالتوراة -  الٗضص ؾٟغو-  الخغوج ِؾٟغو-  الخ٨ٍى
ين ؾٟغو-  الخثيُت ؾٟغو .  الالٍو

ى: التلمود ى ٖىض اليهىص ؤَّم الخازاماث ٦خبها للخىعاة وبًًاخاث جٟؿيراث َو ، َو
 .مً الخىعاة هٟؿها

ت، : السابقة السماوية الرساالت تحريف م، والؿىت الىبٍى ًسبرها ال٣غآن ال٨ٍغ

ت الؿاب٣ت حّٗغيذ للخدٍغ٠   ٧ل الغؾاالث الؿماٍو
ّ
ش ألامم والخًاعاث، ؤن وجاٍع

 
ّ
والخبضًل مً ٢ِبل ؤجباٖها، زانت ما ًخٗل٤ بالغؾاالث الىاػلت ٖلى بني بؾغاثُل، وؤن

ل هللا حٗالى بدٟٓها، ونُاهت ٦خابها مً ٧ّل جدٍغ٠ 
ّ
الغؾالت الىخُضة التي ج٨ٟ

ٗت اإلادّمضًت الخالضة، ٢ا٫ هللا حٗالى ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ :وجبضًل هي الكَغ

  .9 الدجغ  چڱں

الغؾالت اإلادّمضًت عؾالت م٨ّملت السابقة السماوية بالديانات اإلسالم عالقة

إلاا حاء به الغؾل ٢بلها، مصّدخت إلاا حّٗغيذ له قغاجٗهم مً الخدٍغ٠ والخبضًل، 

 ٧ل مً ؤصع٥ ػمان الىبي
ّ
لى َظا ٞةن ٗاث، ٖو ، ؤو هاسخت إلاا ٞيها مً ؤخ٩ام وحكَغ

ٗخه  ٤ قَغ ٣بل مىه ؤيُّل ٖمل بال بطا ٧ان ٞو ًُ باٖه، وال 
ّ
حاء بٗضٍ، ٞةهه ال ٌؿٗه بال اج

ضًه، ٣ًى٫ هللا حٗالى ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ:  َو

 ؤخض بي ٌؿم٘ ال بُضٍ مدمض هٟـ والظي: "٢ا٫و ،[85آ٫ ٖمغان]   چچچ

 ؤَل مً ٧ان بال به ؤعؾلذ بالظي ًامً ولم ًمىث زم ههغاوي وال يهىصي ألامت َظٍ مً

. مؿلمؤلامام  عواٍ" الىاع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحقوقية القيم:  الرابعالملف
  الدولي والتعامل العامة العالقات مجال في اإلنسان حقوق: الوحدة

م،ا٫ الِٗل له و٦ٟل ؤلاوؿان ؤلاؾالم ٦غمللبشر هللا تكريم ت وؤُٖاٍ ٦ٍغ  خٍغ

ُت،  ٌكاء ما  له ٞٗلوؤباح ،قاوهه في الخهٝغ بكٍغ اخجرام الًىابِ الكٖغ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ ٢ا٫

 .70 ؤلاؾغاء   چڱ ڱ ں ںڻ

ا اإلاؿخد٣ت مهالخه هياإلنسان حقوق تعريف  مخُلباث مسخل٠ مً ،قٖغ
.  الخُاة

:  العامة العالقات مجال في اإلنسان حقوق

ىالحياة في الحق  ؤن ألخض ٫ّ ًذ ال، ٝلئلوؿان هللا مىده خ٤ّ   وؤ٢ضؽ ؤو٫  َو

٤ ألامغ باالهخداع، ؤم  ٚيٍر بدا٫، خُاة ٖلى ٌٗخضي
ّ
وال ٖلى خُاة هٟؿه َى، ؾىاء حٗل

م هللا حٗالى قإن ٢خل الىٟـ ٣ٞا٫
ّ
پ چ: بإّي ؾلى٥ ٌٗغَّمى خُاجه للخُغ، ول٣ض ٖٓ

  [.32 اإلااثضة ]  چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ



 2017/2018         ؾمير عبىػي:  بٖضاص ألاؾخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ملخو صعوؽ الٗلىم ؤلاؾالمُت لؤل٢ؿام النهاثُت

 

 10 

خه مً الخضال  و الخّغ، اؾجر٢ا١ ًجىػ  الالحرية في الحق ؛ اإلاكغوٖت خٍغ
ما ًخٟايلىن 

ّ
هم ؾىاؾُت في طل٪، وبه

ّ
ل هلل وخضٍ، والىاؽ ٧ل

ّ
ٞالٗبىصًت والخظل

ً  .بالخ٣ىي والٗمل الهالح، ومً الخ٣ىي ٖضُم اخخ٣اع آلازٍغ

ٟه، ٞاألنل في الخُاة  جغوَ٘ ؤخض، ألخض ًد٤ّ  ال: األمن في الحق وال جسٍى

ت ألامً والؿالم، ٢ا٫ حٗالى ﮳ چ: البكٍغ   چھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

 [208الب٣غة]

ت ٞغص ل٩ل: التنقلفي الحق  خ٤ وله ،ب٢امخه م٩ان مً والخى٣ل الخغ٦ت خٍغ

ىه مً والهجغة الغخلت ٤ صون  ،بلُه والٗىصة مَى بكٍغ ؤن  ٖلُه، ج٤ًُِ، وال له حٍٗى

ُت ض بالًىابِ الكٖغ ُّ . ًخ٣

 ٢ا٫، ؤلاؾالم ال ٨ًٍغ ؤخضا ٖلى جغ٥ صًىه ومٗخ٣ضٍ  :ممارسة الشعائر الدينية 

ظا ال ٌٗني الؿماح  ،[256 الب٣غة]   چ ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىبچ :حٗالى َو

؛ ٞالّغصة ال ججىػ في ؤلاؾالم، وال ما صونها مً !باهتها٥ الخغماث، والخغوج ًٖ الضًً

 .الٟؿ٤ والٟجىع، وال ًجىػ الؿماح بظل٪ بدا٫

، بكٍغ ٖضم وؤ٩ٞاٍع ٌتعاآ بضاءب في خّغ  ؤلاوؿانوالفكر الرأي حرية في الحق
م  .اإلاؿاؽ بم٣ّضؾاث ؤلاؾالم، وال بإٖغاى اإلاؿلمين ؤو ٚيَر

ت َما زير  حٗلم في الخ٤ لئلوؿانالتعلم في الحق ما ًىٟٗه؛ ٞالٗلم واإلاٗٞغ
ت حمٗاء . مٗين للٟغص واإلاجخم٘ ٖلى مجابهت الخُاة، وزضمت البكٍغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اإلسالم في وواجباتهم العمال حقوق:  الثانيةالوحدة 

  :لعملإلى ا اإلسالم نظرة
 ؤلاوؿان ٦غامت وعبِ ٢ُمخه وعٌٞ٘ ٞمّجض ،ٖلى ؤهه ٖباصة حلُلت الٗمل بلى ؤلاؾالم هٓغ

خّٟغٙ لكاون ٖباصاجه ومٗامالجه، وبه ٌٗين  ؛به ٞبالٗمل ٌؿخٛني اإلاؿلم ًٖ الىاؽ، ٍو
ؿهم في زضمت ألاّمت وؤلاؾالم ، َو   .ٚيٍر

للعمال األساسية الحقوق
. خ٤ّ الٗامل في ؤصاء ٞغاثًه الضًيُت -
ه ": ٢ا٫ألاحغ في الٗامل خ٤ -

ُ
 ٖغ٢

ّ
 "ؤُٖىا ألاحير خ٣ه ٢بل ؤن ًج٠

  .ٖليها اإلاخٗا٢ض خ٣ى٢ه ٖلى الخهى٫  في الٗامل خ٤ -
ا١ ٖضم في الٗامل خ٤ - ٝ  مً الغاختبصخخه ًًغ الظي ؤلاَع  .، وفي ؤزظ ٢ؿِ ٧ا

 . بطا و٢٘ ٖلُه ْلموالخ٣اض ي الك٨ىي  فيٌ خ٤  -
 .٦غامخه ٖلى اإلاداٞٓت في الٗامل خ٤ -
  . ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاءةالجر٢ُت في الخ٤ -

العمال واجبات

 ٖلُه واحباث ًاّصيها، ؤَّمها ما ًإحي
ّ
 للٗامل خ٣ى٢ا ًُالب بها، ٞةن

ّ
 :و٦ما ؤن

٘ ٖلما ٖمله في مىه اإلاُلىب ٌٗٝغ ؤن - .  اإلاؿخسضم وبين بِىه وزالٝ لبـ ٧ل ًٞغ
ى بغوح -

ّ
. ، وؤن ًغا٢ب هللا حٗالى ُٞهبه اإلا٩ل٠ الٗمل ججاٍ اإلاؿاولُت ؤن ًخدل

. بزالنا و ؤماهت وحه ؤخؿً ٖلى ٖمله ًاصي ؤن -
. وؤق٩الها نىعَا ب٩ل الٗمل في الخُاهت ٖضم -
. قغعي  خ٤ّ وحه صون  الصخهُت للمهالح ووُْٟخه ٖمله اؾخٛال٫ ٖضم -

 : العمل ورب العامل بين العالقة طبيعة
بُٗت ماَُت بُان - . وألاحغ اإلاضةالٗمل و َو
٠ ال ؤن -

َّم
. َا٢خه ٞى١  الٗامل ٩ًل

. إلوؿاهِخه اخجراما مٗاملخه خؿً -
. خاحخه واؾخٛال٫ والخٟاَم الخٗا٢ض ٖىض خ٣ه ًبسؿه ال ؤن -
. ٖمله مً ٞغاٚه ٖىض ألاحغ حؿلُمه -
- ٤  .اإلا٣هىص ٚير اإلانهي الخُإ ٖىض والغخمت والهٟذ الٞغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  واالجتماعية األسرية القيم:  الخامسالملف

  وغيرهم المسلمين بين االجتماعية العالقات:  األولىالوحدة
 : في واقع الناس الدين اختالف

٤ له إلاسالٟينم٘ ا ؤلاؾالم حٗاملي : الخالُت اإلاٟاَُم ٞو
ک چ: حٗالى ٢ا٫ ،لىهه ؤو حيؿه ؤو صًىه ٧ان ؤًا ؤلاوؿان ب٨غامت اإلاؿلم اٖخ٣اص -

 اإلسراء  چ ک ک گ

ال ٢ا٫: حٗالى هللا بمكِئت وا٢٘ الضًً في الىاؽ ازخالٝ ؤن اإلاؿلم اٖخ٣اص -     :حّل ٖو

                       چٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٱ چ

 -هود

ً مداؾبت للمؿلم لِـ - م ٖلى ال٩اٍٞغ  بل ،ياللهم ٖلى الًالين مٗا٢بت وال ،٦َٟغ
ًُ و الخبلُٜ ٖلُه .  البُانخؿ
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: حٗالى ٢ا٫ ،الىاؽ ٧اٞت م٘ ألازال١ وم٩اعم وبال٣ؿِ بالٗض٫ ًإمغ هللا بإن اإلاؿلم بًمان -

﮶  چ ﮵  ﮴  ﮳  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ﮲ 

﮽﮾  ﮿﯀﯁      ﮼    املائدة چ ﮷﮸﮹  ﮺﮻ 

 :وغيرهم المسلمين بين العالقة أسس

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  چ حٗالى ٢ا٫التعارف

 َظا لٗلٝ، [احلجرات]   چڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

. ؤلاؾالم بلى اإلاؿلمين ٚير لهضاًت ؾببا ٨ًىن  ؤن الخٗاٝع

 مً التعايش
ّ
ل زُغا ٖلى ٣ُٖضة اإلاؿلم، وال ًدِ

ّ
٨ىن طل٪ في ٧ّل ما ال ٌك٩ ٍو

ڃ چ چ چ چ:  حٗالى ٢ا٫ هدى طل٪وحىاع، وا٫ ،والكغاء ،الب٢ُ٘ضاؾت ؤلاؾالم، ٥

 [ املمتحنة]چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
٨ىن نالتعاو ُت،  زضمت لئلوؿاهُت، ُٞه ُٞماٍو صون بزال٫ بالًىابِ الكٖغ

ْى : "و٢ا٫في الجاَلُت،  الًٟى٫  خل٠ الىبي قهض ٢ضٝ
َ
  ل

ُ
ُذ ِٖ ِم  ِفي ِبِه  ُص

َ
  ؤلِاْؾال

ُ
َحْبذ

َ َ
 "أل

. البيه٣ي عواٍ
 :االجتماعية الروابط

عابُت ججٗل اإلاؿلم ال ًيس ى لخٓت مً ػماهه ؤن مً ًخٗامل  وهياإلنسانية رابطة
، وال ٌٗامله مٗاملت ال جل٤ُ  مٗه ٌكاع٦ه في ٦ىهه بوؿاها، مسلى٢ا هلل حٗالى، ٞال ًدخ٣ٍغ

ال، مهما ٧ان صًىه، ومهما ٧اهذ صعحت اهدغاٞه . بسال٣ه حّل ٖو
. مكجر٦ت و٢ىاؾم مهالح َمٌ بججم٘ الظًً ب٣ىمه ؤلاوؿان وجغبِالقومية رابطة

 .ألا٢اعب وؾاثغ والؼوحت وألاوالص الىالضًً وحكمل:العائلة رابطة-
مً نىعَا ما ٨ًىن بين الجيران، وؤَل ؤلا٢امت الىاخضة، ؤو واإلقامة رابطة-

ً الىاخض، مً الٗال٢ت الُُبت، وخؿً الؿلى٥، مما ًضٖى بلى ؤزال١ ؤلاؾالم،  الْى
.  وجضٖى ؤزال١ ؤلاؾالم بلُه

:المسلمين بالد في المسلمين غير حقوق
 زاعجي ٖضوان ٧ل مًٞٛيُر اإلاؿلمين اإلاٗاَضون لهم خ٤ الخماًت الحماية حق

ٟه ؤو خ٣ى٢ه، مً خ٣ا اهخ٣هه ؤو مٗاَضا ْلم مً : "٢ا٫ صازلي ؤو
ّ
 ؤو َا٢خه ٞى١  ٧ل

 وحكمل صاوص، ؤبى عواٍ" ال٣ُامت ًىم حجُجه ٞإها مىه هٟـ َُب بٛير قِئا مىه ؤزظ
غاى وخماًت ألامىا٫ خماًت الخماًت .  وألابضان الضماء وخماًت ألٖا

 والشيخوخة العجز عند التأمين حق-
ّ
 قُسا عؤي الخُاب بً ٖمغعوي ؤن

غى، اإلاؿلمين ما٫ بِذبلى  ٞإزظٍ ،ؾىه ل٨بر الىاؽ ٫ؤٌـ يهىصًا  مٗاقا وألمثاله له ٞو
 .(مىؾىٖت ٣ٞه ٖمغ: اهٓغ)"الهغم ٖىض هسظله زم قبِبخه ا٧لًؤ نب ؤههٟىاٍ ما" :و٢ا٫

 والضزى٫  اٖخىا٢ه ٖلى ؤخضا ٨ًٍغ ال ٞاإلؾالم: ممارسة الشعائر الدينية حق
[  البقرة]  چ ىبی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبچ – حٗالى هللا ٢ا٫ ُٞه

ت ألاوكُت ٧لمماعؾت  في الخ٤ لهمٝ والكسب العمل حق . اإلاكغوٖت الخجاٍع
:  االستالم بلد في المسلمين غير واجبات

. ؤلاؾالمي ؤخ٩ام الىٓام اخجرام -
. ٖليهم الخدال٧٠ّل ؤق٩ا٫ و اإلاؿلمين ٢خا٫ جغ٥ -
.  بؿىء عؾىلهم ؤو صًنهم ؤو ٦خابهم ؤو عبهم ٦ظ٦غ ،للمؿلمين اهخ٣ام ُٞه ما جغ٥ -
غال٨ىاجـ ٦ةخضار مى٨غ بْهاع ُٞه ما جغ٥ - . ، ؤو بُ٘ الخمىع، ؤو جغبُت الخىاٍػ
ب ؤلاؾاءة بليهااإلاؿلمي مكاٖغ مغاٖاة -

ّ
 .ن وججى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسب وأحكامه ) األسرية المشاكل من:  الثانيةالوحدة

 (الشرعية
النسبتعريف 

  والالخدا١ ال٣غابت : لغة
. اؾدُالص ؤو ه٩اح مً بىالضٍ الىلض بلخا١ َىااصطالح

 : النسب أسباب
 عواٍ "الَدَجغ وللٗاَغ للٟغاف الىلض" ل٣ىله الفاسد أو الصحيح الزواج-

 .ؤي الخُبت والخؿغان:  الدجغ.يالبساع
ىاإلقرار  ال وبال ،والىا٢٘ لل٣ٗل مُاب٣ا اٖجراٞا لىلض   بإبىجه الصخو اٖجراٝ َو

ؿمى به، ٌٗخّض  .الاؾخلخا١ َو
ممً جغجض ى قهاصتهم  وامغؤجين عحل ؤو ،عحلين قهاصة وهي: الشرعية البيّنة -

. والضٍبلى  ولض ةبيؿب
:  النسب إثبات طرق

٤ الؼوحُت الصخُدت و٢ذ الخمل بالىلضالزواج-
ّ
ى جد٣   .َو



 2017/2018         ؾمير عبىػي:  بٖضاص ألاؾخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ملخو صعوؽ الٗلىم ؤلاؾالمُت لؤل٢ؿام النهاثُت

 

 12 

ت ٖلى جض٫ التي الجُيُت الُبٗت ؤو البيُت وهي: الوراثيةالبصمة-  بوؿان ٧ل ٍَى
م٨ً ٌ،بٗين ت زلُت ؤي مً ؤزظَا ٍو جىػ  ،بكٍغ خماص ٍو  في الىعازُت البهمت ٖلى الٖا

:  الخالُت الخاالث
. اليؿب مجهى٫  ٖلى الخىإػ خاالث -
. اإلاؿدكُٟاث في اإلاىالُض اقدباٍ خاالث -
ٟا٫ يُإ خاالث - . وال٨ىاعر الخغوب بؿبب وازخالَهم ألَا
٘ َضٝ بن: النسب مجهول الطفل حقوق   اليؿب وي٘ مً ؤلاؾالمي الدكَغ

ٟا٫ بَما٫ ٌٗني ال الكغعي  َى  وبهما ؛هبظَم ؤو اليؿب مجهىلي ألَا
ٌب
 زخالٍال مداعبت

ت الخضابير ٧ل وعٚم ،والؼها الٟىاخل وقُٕى ،اإلاداعم وػواج ،ألاوؿاب  التي الاخجراٍػ
ٟا٫ ًدّمل ال ههٝب ؤلاؾالم ؤ٢امها  الغطًلت جٟص ي نٕ اإلاؿاولُت اليؿب مجهىلي ألَا

  وي٘ بللها،  ضخاًا ٧اهىا التي والالمؿاولُت
ً
 خ٣ى٢هم جهىن  التي ألاخ٩ام مً حملت

ت ألاؾماء َممىذٝ ،و٦غامتهم وؤحاػ جسهُو ههِب مً  ،والىالء الضًً وؤزىة ،والهٍى
 منهم ٧ان، ول٣ض الضولت في ٖالُت مىانب جبّىء مً ؤلاؾالم ًمىٗهم لمالىنُت لهم، ٦ما 

.   وخ٩ام وصٖاة ٖلماء
 : النسب تعتري التي الحاالت

 : التبني-

ُت، البىّىة نٟت وبُٖاٍئ باليؿب، الٛير ولض بلخا١ َى: تعريفه  ٖنها ًجرجب وما الكٖغ
. اإلايرارؤخ٩ام   طل٪في بما ،وؤخ٩ام خ٣ى١  مً

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ چ :قال ،حٗالى هللا قٕغ في مدغم الخبني: حكمه

ڳ چ :وقال-.  األحزاب   چکک ک ک گ گ گ گڳ

 األحزاب]  چڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ چ:ؤًًا  و٢ا٫[ -

ض ومما، [األحزاب] چ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ
ّ
م ًا٦ كى٘ الخبني جدٍغ : ٢ىله ٖلُه َو

« ًِ ى َم
َ
ع ى اصَّم

َ
ْيرِ  ِبل

َ
ِبُِه، ٚ

َ
َى  ؤ َُ ُم  َو

َ
ل ْٗ ٌَ  

ُ
ت

َّم
َجى

ْ
ال

َ
ِه  ٞ ُْ لَ  ؤزغحه البساعي . «َخَغامٌب  َٖ

 : التبني تحريم من الحكمة
ّ
م الخبني خ٨م ٖضًضة، هظ٦غ منها ؤن  :لخدٍغ

ت الغوابِ-   َظٍ ؾمّى  ٖلى خٟاْا ،اإلادغم والغخم الضم عابُت ٖلى مبيُت ألاؾٍغ
هاالٗال٢ت

َ
٣ّىى بيُان ٪ َظٍ الغابُت، ٍو

ّ
ي ٨ًٟ

ّ
 .، والخبن

 بلى الىلض وؿبت طل٪ ومً ،وؤلاههاٝ والخ٤ الٗض٫ ٖلى ٖال٢اجه حمُ٘ ؤلاؾالم ٣ًُم- 
.  و٦ظب ػوع ُٞه والخبني الخ٣ُ٣ي، والضٍ

 (الؼواج والٗخ٤)وال٣غابت الؿببُت  اليؿبُت ال٣غابت ٖلى مبني ؤلاؾالم في ؤلاعر هٓام- 
ى ًد٤ ال وبالخالي

ّ
. ًغر ؤن للمخبن

م-  . والاحخماعي ألاؾغي  الاوسجام ٖلى خٟاّ ُٞه الخبني جدٍغ
 : (للتبني الشرعي البديل )الكفالة- 2

. والًم الالجزام : لٛتتعريفها
. وعٖاًخه بى٣ٟخه وال٣ُام ،ال٣انغ الىلض بًّمِ  ،الخبٕر وحه ٖلى الجزاماصطالحا

: منها بإصلت مكغوٖت ال٨ٟالتاحكمه

[ 34ٖمغان آ٫.." ]سكزيا وكفلها –حٗالى ٢ىله: القرآن من-ؤ
 الؿبابت بلى وؤقاع ،٦هاجين الجىت في الُدُم و٧اٞل ؤها" : ٢ىله: السنة من-ب

غج والىؾُى   ال٨ٟالتًٞل يٖل صلُل الخضًث َظا وفي اخمض، عواٍ "قِئا بُنهما ٞو
ٗت وخث ،الُٗٓم . ٖليها ؤلاؾالمُت الكَغ

: مشروعيتها من الحكمة

. اليؿب مجهى٫  للُٟل والخٟٔ الخماًت ؾبل ال٨ٟالت جًمً- 
ٟا٫ جدمي ال٨ٟالت-  . والًُإ الدكغص مً ألَا
 .  وآلاٞاث الاحخماُٖتالاهدغاٝ مً اإلاجخم٘ ؾالمت ٖلى مداٞٓتيف الكفالة - 

ب ٖليها مً ازخالٍ ُمَدّغم صازل : مالحظة
ّ
مً ؤبغػ بق٩االث ال٨ٟالت ما ٢ض ًجرج

ىصح بةعيإ الىلض مً لبن ؤّم ألاوالص  ًُ ب َظا ؤلاق٩ا٫، 
ّ
ؤٞغاص ألاؾغة ال٩اٞلت، ولخجى

٤ بُنهم ألازّىة، ٞيزو٫ َظا ؤلاق٩ا٫
ّ
. ألانلُين، ختى جخد٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  والتواصلية اإلعالمية القيم:  السادسالملف

  الوداع حجة في النبيّ خطبة وثيقة تحليل: الوحدة

 ًىم الدجت طي مً الخاؾ٘ في الىصإ حجت في الىبيّ  ؤل٣اَا الخُبت َظٍالمناسبة

ت  قهضَا  حجت آزغ وهي  مً الهجغة،الٗاقغة الؿىت في ،الغخمت حبل ٞى١  ،ٖٞغ

چ چچ ڇ ڇ چ: حٗالى ب٣ىله مبكغا الىحي اُٞه هؼ٫  و٢ض ،الىبي

 .، وقهضَا ؤ٦ثر مً ماثت ؤل٠ مؿلم03 اإلااثضةچ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ
 : المفردات شرح

 مً حاء ألهه ُٞه، خؿاب ال ؾا٢ِ: موضوع.   جدل ال: حرام عليكم أعراضكم
 .  الؾدباخت ال٣خا٫ ُٞهالجاَلُت ؤًام نٟغ بلى مدغم خغمت جإزير: النسيء   .خغام

  ال ؤي: يوطئن
ّ
ؤؾيراثعوان    .صزى٫ بُىج٨م بٛير بطه٨م ألخض ًإطن
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  .ٌؿم٘ لم مً بلى ٞلُى٣له ال٨الم َظا بلى اؾخم٘ مً: الغائب الشاهد ليبلغ
:  الخطبة نص تحليل

 ما جغ٦ها : ىاألولالوحدة -
ٌب
ظٍ ٖاصة اؾخٟخاح الخُبت بدمض هللا والثىاء ٖلُه، َو

مالىبي ضي ٦ٍغ بٗت، َو
ّ
ت مخ

ّ
.  في ؾاثغ زُبه وخىاعاجه، ٞهي ؾى

غاى الضماء ُخغمت: ةالثانيالوحدة -  وؤمىال٨م صماء٦م بن: "وألامىا٫ وألٖا
... خغام ٖل٨ُم وؤٖغاي٨م

م ،ألاماهت بإصاء ألامغ: ةالثالثالوحدة -  ٢بُدت ٖاصاث مً ٧ان ما وببُا٫ ،الغبا وجدٍغ
 . وهدٍى٧الثإع الجاَلُت في الٗغب ٖىض
م: ةالرابعالوحدة -  . زُىاجهمً جدظًغا٫و الكُُان َاٖت جدٍغ

م:ةالخامسالوحدة  ى اليس يء الىبي جدٍغ  الؾدباخت الخغم ألاقهغ جإزير َو
 .ال٣خا٫ ًٖ ؤمؿ٨ذ الخغم ألاقهغ صزلذ بطا الٗغب ٧اهذ و٢ض ٞيها، ال٣خا٫

 لل٣ُام وصٖىتهً خ٣ى٢هً وبُٖائهً اليؿاء اخجرام بلى الضٖىة: ةالسادسالوحدة -
 .ؤػواحهً ججاٍ واحباث مً ٖليهً بما
. هبُه وؾىت هللا ب٨خاب الخمؿ٪ وحىب: ةالسابعالوحدة  7
. اإلاؿلمين بين الخأخي وحىب: ةالثامنالوحدة  8

 ج٣ىي في ؤلاؾالم َى  الخٟايل ؾاؽ، ٞإالبكغي  الجيـ وخضة :الوحدة التاسعة 
 .وحل ٖؼ هللا

:  الوداع خطبة من المستخلصة والتوجيهات األحكام

. ٖلُه والثىاء حٗالى هللا بدمض ال٨الم اؾخٟخاح اؾخدباب- 
.  واإلاؿاواة الٗضالت وب٢غاع خ٤ بٛير الضماء ؾٟ٪ خغمت-  . حٗالى هللا بخ٣ىي  الىنُت- 
جٗل ال٣ٟغاء ٌسخ٤ الظي الىٓام ألهه الغبا خغمت-   باألخ٣اص ًمخلئ َب٣ُا اإلاجخم٘ ٍو

٨ثر والًٛاثً . الجغاثم ُٞه ٍو
. جغ٥ مأزغ الجاَلُت والخمؿ٪ بخٗالُم ؤلاؾالم- 
. ؤلاؾالم في الخغم ألاقهغ خغمت-      . الكُُان َاٖت مً الخدظًغ- 
خهام هللا ب٨خاب الخمؿ٪وحىب -        . زيرا باليؿاء الىنُت-   ؾبُل ٞهى به والٖا

. اإلاؿلمين بين الخأخي وحىب-       وآلازغة الضهُا في والىجاح الٗؼة
 . ألاماهت وؤصاثه الغؾالت جبلُٜ في الىبي ًٖ ألامت مؿاولُت- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  واالقتصادية المالية القيم :  السابعالملف

  الفائدة ومشكلة الربا :  األولىالوحدة
الربا مفهوم

اصة َى الغبا : لغة . والىمى والًٟل الٍؼ
اصةااصطالح   َظٍ ٢ابلي ؤن ٚير مً اإلاخجاوؿين البضلين ؤخض في الٍؼ

َ
اصة . ىٌب وٕ الٍؼ

مه وزبذ مً ؤ٦بر ال٨باثغ الغباودليلهحكمه  .ألامت وبحمإ والؿىت بال٨خاب جدٍغ

  البقرة   چٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ :حٗالى هللا ٢ا٫القرآن من

 و٧اجبه ومى٧له الغبا آ٧ل هللا عؾى٫  لًٗ: "٢ا٫ حابغ عواٍ ما:السنة من
  .مؿلم عواٍ "ؾىاء َم و٢ا٫ وقاَضًه

م ٖلى اإلاؿلمىن  ؤحم٘" :حٗالى هللا عخمه الىىوي ؤلامام ٢ا٫: اإلجماع من  الغبا جدٍغ
ٟه يابُه في ازخلٟىا وان ،الجملت في . "وحٍٗغ

:  الربا تحريم من الحكمة
٣ض ي ألاٞغاص بين والبًٛاء الٗضاوة ٌؿبب الغبا-  .  في هٟىؾهمالخٗاون  عوح ٖلى ٍو
ت َب٣ت بًجاص بلى ًاصي-  .  ٧اصخت٣ٞيرة َب٣ت اإلا٣ابلفي و ،حٗمل ال واإلاا٫ ج٨ؿب مجٞر
. الخضًث الاؾخٗماع وؾاثل مً وؾُلت الغبا- 
. بالغبا ًخٗامل إلاً وألازغوي الضهُىي  ال٣ٗاب خهى٫ - 
 جٟخذ الغبا باحخىاب، ٝبالباَل ًا٧ل ال ختى اإلاؿلم ما٫ ٖلى للمداٞٓتالغبا  ُخّغم- 

.  ٞاثضة بال ماال ؤزاٍ ٣ًغى ألهه والبر٦ت الخير ؤبىاب للمؿلم
تحريمه مراحل

﮸ چ :حٗالى ٢ا٫: األولى المرحلة ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

   ﯁  ﮾  ﮿﯀  ﮽   [.الروم ]  چ﮹﮺  ﮻﮼ 

﮷  چ: حٗالى ٫ٌو١الثانية المرحلة ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ۓ ۓ﮲ 

﮾  ﮻  ﮼﮽  ﮺  ﯁   ﮸﮹   [-النساء ]  چ... ﮿﯀ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ: حٗالى هللا ٫و١: الثالثة المرحلة

 [ عمران آل]   چوئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ

يها هؼ٫ ا٫: الرابعة المرحلة مٞو ٹ ٹ چ: حٗالى ٢ىله، في لغباالنهاجي ٫ جدٍغ

 [ البقرة]  چٹ ڤ ڤ

 الغبا هىٖان، ًٞلٌب ووؿِئت: الربا أنواع
ى: الفضل ربا- - اصة م٘ البُ٘ َو  1 بُ٘ : مثا٫ آلازغ ٖلى حاوؿْيناإلاذ الٗىيين ؤخض ٍػ

ل وبُ٘ؤ ،الغصيء ال٣مذ مً ٦ٜ 1,5 ـب الجُض ال٣مذ مً ٦ٜ لين مهىٕى طَب َع  جبرا، بَغ
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 والخمغ ،بالكٗير والكٗير ،بالُبّرِ  والُبرُّل  ،بالًٟت والًٟت ،بالظَب الظَب: "٢ا٫
 ألانىاٝ َظٍ ازخلٟذ ٞةطا ،بُض ًضا ،بؿىاء ؾىاء ،بمثل ِمثال ،باإلالح واإلالح ،بالخمغ
 (ٖلُه مخ٤ٟ )" بُض ًضا ٧ان بطا ،قئخم ٠ُ٦ ٞبُٗىا

اصة :النسيئة ربا- - ، الخإحُل هٓير اإلاضًً مً الضاثً ًإزظَا التي اإلاكغوَت الٍؼ
 »: ٫ا١

َ
ال

َ
َما ؤ

َّم
َبا ِبه ِت  ِفي الّغِ

َ
ِؿِئ

َّم
. ؤزغحه مؿلم «الي

  وهه٠ ب٣ىُاع ال٣مذ مً ٢ىُاع بُ٘: مثا٫-
ً
 .ماحال

 هل يجري الربا في غير هذه األصناف الستة المذكورة في الحديث؟
ا التي الؿخت ألامىا٫ ٚير في ًجغي  الغبا ؤن بلى الٗلماء حمهىع  طَب  ٢ُاؾا الخضًث ط٦َغ
م ألن ،ٖليها  ألاهىإ في والاّصزاع الا٢خُاث هي الربا تحريم وعلة ،مٗلل ٞيها الخدٍغ

.  والًٟت الظَب في والثمىُت –واإلالح والخمغ والكٗير البر: ألاعبٗت
:  الربوية المعامالت الستبعاد العامة القواعد

بظَب، ؤو  طَب مثل البضلين  فيٖلتا٫و وـالج اجداص خا٫ في: األولى القاعدة-
دض اإلاجلـ

ّ
خ  .قٗير بكٗير، ٌكجٍر اإلاثلُت والٟىعٍت، ٌٗني ؤن ًدؿاوي البضالن ٍو

 صون  الٟىعٍت حكجٍر ٖلتهما واجداص البضلين حيـ ازخالٝ خا٫ في: الثانية القاعدة-
 .بُض ًضال٨ً  ًٞت 2ٜ٦حؿدبض٫ بـ طَب 1ٜ٦ : مثا٫ اإلاؿاواة،

لت حيـ ازخالٝ خا٫ في: الثالثة القاعدة-  وال اإلاؿاواة حكجٍر ٞال البضلين ٖو
 . ؤحل بلىًضا بُض ؤو  ٢مذ مً ٢ىُاع م٣ابل الًٟت مً 20ٙ: مثا٫ الٟىعٍت،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجائزة المالية المعامالت من:  الثانيةالوحدة
 : المرابحة-أوال
ى ،الغبذ مً: لغة اصة َو . الٍؼ

اصة و ا،بثمىه الؿلٗت بُ٘: اصطالحا . مٗلىم عبذٍػ
 ٣ُٞى٫  الٗير ٌكجري  ٧ان ؤهه ٖٟان بً ٖثمان ًٖ وعص ٢ضٝ ؛حاثؼة: ودليلها حكمها

. صًىاعا ًضي في ًً٘ مً ٣ٖلها ًغبدني مً
مشروعيتها من الحكمة

.  الىاؽ حاثؾّض خا- 
 . َظاػماهىا في وزانت ،الىاؽ ًٖ الخغج وعٞ٘ الخِؿير- 

  : ما ًلياإلاغابدتفي  ٌكجٍر مام و٦ظل٪ ،البُ٘ قغوٍ هٟـ هي: شروطها
. صخُدا ألاو٫  ال٣ٗض ٨ًىن  ؤن –
. ألاو٫  بالثمً الٗلم–
 .مٗلىما الغبذ ٨ًىن  ؤن–

 : التقسيط بيع: ثانيا
.  الخجؼيء أو الخجؼثت هو: لغة

٢ا ًاصي ،ماحل بثمً خا٫ّ  مبُ٘ ٖلى ٣ٖض: اصطالحا  في ،مٗلىمت ؤحؼاء ٖلى ،مٟغَّم
 .مٗلىمت ؤو٢اث

 الىبي ؤن: ٖنها هللا عض ي ٖاجكت ًٖ البساعي  عوي٣ٞض  حاثؼ؛: ودليله حكمه
ا وعَىه ،حلؤ بلى يهىصي مً َٗاما اقجري   ، ؤزغحه البساعي "خضًض مً صٖع

.  مخٗضصة آحا٫ ؤو ،ألحل ماحال الثمً ٨ًىن  ؤنبين  ٞغ١  ال :ؤَل الٗلم ٢ا٫
:  شروطه

ٗت الخ٣ؿُِ بُ٘ ٨ًىن  ال ؤن  - .          لغبابلى ا طَع
. ةمٗلىم ألا٢ؿاٍ وآلاحا٫ ٦ىن ث ؤن -
.  ماحلت ال ،خاال مؿلمت اإلابُٗت الؿلٗت ج٨ىن  ؤن -
  .اليؿِئت عبا بُنهما ًجغي  ال مما والؿلٗت الثمً ٨ًىن  ؤن -
  :الصرف بيع: ثالثا
اصة: لغة ا الىاٞلت الٗباصةلظل٪ ؾّمُذ و ،الٍؼ   .نٞغ

  .ٚيٍر ؤو حيؿه مً بى٣ض الى٣ض بُ٘: اصطالحا
داص اإلاجلـ  بكٍغ حاثؼ: ودليله حكمه

ّ
 بُض)اج

ً
 (ًضا

  –٢ا٫
َ
ىا ال ُٗ ِبُ

َ
َب  ج ََ َّم

ِب  الظ ََ َّم
  ِبالظ

َّم
، َؾَىاءً  ِبال   ِبَؿَىاء 

َ
ت ًَّم

ِٟ ِت  َوال ًَّم
ِٟ   ِبال

َّم
، َؾَىاءً  ِبال  ِبَؿَىاء 

ىا ُٗ َب  َوِبُ ََ َّم
ِت، الظ ًَّم

ِٟ   ِبال
َ
ت ًَّم

ِٟ ِب  َوال ََ َّم
  ِبالظ

َ
٠ ُْ َ

ْم  ٦
ُ
خ
ْ
 البساعي ؤزغحه  «ِقئ

مشروعيته من الحكمة
ل حؿهُل  -2-      . الىاؽ بين الخٗاون -  -  .الٗمالث جدٍى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  اإلسالمي الفقه في الشركة:  الثالثةالوحدة
 :الشركة تعريف

  الازخالٍ: لغة
َلبا  ،مٗين ا٢خهاصي بيكاٍ ال٣ُام ب٣هض ؤ٦ثر ؤو ازىين بين اجٟا١ٌب  هياصطالحا

 .عبذلل
 : بال٨خاب والؿىتحاثؼة: ودليلها حكمها

 12 اليؿاء  چڻں ں ڻ ڻچ :٢ى٫ هللا حٗالى:  فمن الكتاب

غة ؤبي ًٖ: ومن السنة  زالث ؤها: "٢ا٫ وحل ٖؼ عبه ًٖ ًغوٍه ُٞما الىبي ًٖ ٍَغ
٨ين  صاوص ؤبى عواٍ" بُنهما مً زغحذ زاهه ٞةطا ناخبه، ؤخضَما ًسً لم ما الكٍغ
. وصدخه والخا٦م
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 :مشروعيتها من الحكمة

       . بليها اإلااؾت الخاحت -1
. بُنهم والخ٩امل اإلاجخم٘ ؤٞغاص بين البىاء الخٗاون  جد٤ُ٣ -2
. الٗمل ٖلى وال٣ضعة الخبرة لضًه ولِـ اإلاا٫ لضًه مً ٞهىا٥ الىاؽ مهالح جىُٓم -3

 .الىاؽ ًٖ الخغج وعٞ٘ لخِؿغ -4
ان  قغ٦ت ؤمال٥ وقغ٦ت ٣ٖىص  :أنواع الشركات الكغ٦ت هٖى

وهي  ؤن ًمخل٪  ؤ٦ثر مً شخو ُٖىا مً ٚير ٣ٖض، بعزا ؤو :  شركات األمالك: أوال
: َبت ؤو ونُت ؤو قغاء، وهي ٢ؿمان

٨ين  ٦ما في الكغاء والهبت والهضًت والىنُت: اختيارية . وهي ما ٨ًىن  بٟٗل  الكٍغ
٨ين، ٧اإلعر: إجبارية . وهي ما ال ٨ًىن بٟٗل الكٍغ
٪ في ههِب ناخبه بٛير بطهه: حكمها . حاثؼة بكٍغ ؤن ال ًخهٝغ الكٍغ

وهي ؤن ٣ٌٗض ازىان ٞإ٦ثر ٣ٖضا ٖلى الاقجرا٥ في اإلاا٫ وما : شركات  العقود: ثانيا
. (طمم)، ووحٍى(ؤبضان)ؤمىا٫، وؤٖما٫ : هخج ٖىه مً عبذ، وهي زالزت ؤهىإ

ان: شركة األموال -1 ىان : وهي ؤن ٌكجر٥ ازىان ٞإ٦ثر في ما٫ لهما، وهي هٖى ِٖ
 .ومٟاويت

جغا ُٞه، و: شركة العنان - ؤ
ّ
الغبذ ٨ًىن وهي ؤن ٌكجر٥ ازىان في ما٫ لهما ٖلى ؤن ًخ

.  اإلاؿاولُتي ؤو جى٫ ، ؤو الغبذ،بُنهما صون اقجراٍ اإلاؿاواة في عؤؽ اإلاا٫
. جائزة  عند جميع  الفقهاء  : حكمها

ّٟىى ٧ل  :شركة المفاوضة - ب جاع في ما٫ لهما، ٍو
ّ
ؤن ٌكجر٥ ازىان ٞإ٦ثر في الاج

ت الخهٝغ في ُٚبخه وخًىعٍ بكغوٍ مسهىنت . واخض منهما لهاخبه خٍغ

ا صلُل مكغوُٖخه، اإلاال٩ي والخىٟي قغ٦ت اإلاٟاويت حاثؼة في اإلاظَبين: حكمها ودليله

اإلاؿلمىن  " :و٢ىله. 29 اليؿاء   چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ: ٢ىله حٗالى 

   . البساعي ؤزغحه "ٖىض قغوَهم
هي ؤن ًخ٤ٟ  ازىان ٞإ٦ثر ٖلى ج٣بل ٖمل مً و :(األبدان)شركة األعمال  -2

ما٫، ٖلى ؤن ج٨ىن ؤحغجه بُنهما خؿب الاجٟا١، مثل الخُاَت ؤو الخضاصة ؤو  ألٖا
. البىاء ؤو الُّب، ؤو هدى طل٪

ًجىػ ألصخاب الهىٗت الىاخضة ؤن ٌكجر٦ىا في ٖمل ؤًضيهم  :حكمها ودليله

٨ىن الضزل ب٣ضع الٗمل، وصلُله ٢ىله  حٗالى  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ: ٍو

 ؽوعو. 41 ألاهٟا٫  چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ؤن ابً مؿٗىص قاع٥ ؾٗضا عض ي هللا ٖنهما، ٞإناب ؾٗض ولم  ًهب ابً مؿٗىص 

.  ٖليهما طل٪ولم ًى٨غ الىبي
لٛت مً الىحاَت والجاٍ، وهي اإلا٩اهت الٗالُت وال٣ْضع :  (الذمم)شركة الوجوه  -3

ُ٘ بين الىاؽ  .الٞغ
هي ؤن ٌكجر٥ ازىان ٞإ٦ثر مً الىاؽ صون ؤن ٨ًىن لهم عؤؽ ما٫، : اصطالحا  

اٖخماصا ٖلى حاَهم وز٣ت الىاؽ بهم، ٖلى ؤن  ج٨ىن الكغ٦ت بُنهم في الغبذ  
ؤبُلها ٖلماء اإلاال٨ُت؛ ألن الكغ٦ت اإلاكغوٖت جخٗل٤ باإلاا٫ ؤو الٗمل، : حكمها

. و٦الَما مٗضوم في َظٍ الكغ٦ت
 

نهاية الملخّص 
 

لى آله   ىا مدمض، ٖو ِّ غياٍ، ونلى هللا وؾلم ٖلى هب ٤َ هللا الجمُ٘ إلاا ًدّبه ٍو
ّ
ٞو

. وصخبه ؤحمٗين، وآزغ صٖىاها ؤن الخمض هلل عب الٗاإلاين
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... ال تنسىنا يف دعائكم

 
مسًـز ربـّىسٍ / أ: أخىكم

 
  ولكن ُتؤخُذ الّدنًا ِغالبا*** وما نًُل املعالٌ بالتمّنٌ


