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راا ا  

 م2014/2015 - هـ 1435/1436



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /2 ص.  

 

ةا   آنا و    

  : لعقیدةمفھوم  ا -1

  .ّا�ر�ط واإلح�مو ا�شد، : من العقد، وهو: لغة-

  . باطالم�ن حقا أه سواء  جازما بقلبه ما عقد عليه اإل�سان : اصطالحا-

 ّ ا�صديق ا�ازم ا�طابق �لواقع باهللا و�الئ�ته و�تبه ورسله وا�وم اآلخر،:العقيدة اإلسالمية -

والقدر، و� ما ثبت من األ�ور الغي�ية
ّ

.  

  :ّ أھمیة العقیدة-2

ّ قبول األعمال متوقف � �قيق ا�وحيد من العبد وتصحيح عقيدته-1 ّ
.  

 �دد العال-2
ّ

  .ّقة ب� العبد ور�ه معرفة وتوحيدا وعبادة

  . أساس ا�سعادة وا�راحة ا�فسية معرفة اهللا تعا� والعقيدة ا�سليمة-3

 �يب عن أسئلة اإل�سان ا�تعلقة بالغيب كصفة ا�الق، و�ص� ا�لق ومآ�م-4
ّ

.  

ّ العقيدة ا�صحيحة مادة ا�� وا�مك� والفالح � ا�ار�ن-5 ّ ّ ّ.   

  :  كث�ة، نذكر منهاوسائلاستخدم القرآن  :القرآن في تثبیت العقیدة اإلسالمیة وسائل -3

ّي�به القرآن ا�كر�م اإل�سان إ� ا�كث� من آيات اهللا � ا�كون، و�ثه � ا�دبر :  إثارة العقل- 1

وا�أ�ل فيها، �درك أن �ذا ا�كون خالقا، وما��، ومدبرا �شؤونه، ي�ب� اإليمان به وتوحي
ّ

  .ده

القرآن ا�كر�م �طفة اإل�سان، من خالل تذك�ه بنعم اهللا وآالئه عليه،  ي��:  إثارة ا�وجدان- 2

و�يف أنه سبحانه وتعا� هو ا�نعم صاحب الفضل  � ا�وجود، �تفاعل األحاس�س بداخله  مع 

  .حقيقة ا�ر�و�ية

إ� دالئل قدرة اهللا، و�راه� �ش� ا�كث� من اآليات القرآنية : ا�ذك� بقدرة اهللا و�راقبته- 3

،  ...عظمته، فتحدثنا عن إحيائه �لمو�، و�نزا� الغيث، و�فه ا�ر�اح وا�سحاب، و�نباته ا�زرع

وقدرته سبحانه � �راقبة عبده، وعلمه ب�ل ما يفعل، حيث ال  �� عليه مثقال ذرة من حا�، 
ّ

  .عاقبتهوهذا �ه  �عل العبد �ضع لعظمة اهللا و�� حسابه وم

ّذكر صفاتهم ا�سنة وعقائدهم ا�صافية، وما ينا�ونه من جزاء ب : رسم ا�صور ا�حببة �لمؤمن�-4

ّدنيوي وأخروي، ح� �ذو ا�اس حذوهم و�قتدون بصفاتهم وعقائدهم ّ.  

ا�اطلة،     م صفات ا�كفار وأفعا�م وعقائدهمذكر القرآن ا�كر� : رسم ا�صور ا�نفرة �ل�فر�ن- 5

  .ال �ذو ا�ؤمنون حذوهمونا�ونه من جزاء وعقاب؛ ح� ي�جروا عما هم فيه، وما ي

ناقش القرآن اال�رافات العقدية ال� يقع فيها اإل�سان ن�يجة جهله  : مناقشة اال�رافات-6

ّبمختلف األدلة ا��عية والعقلية ّ ّ
ال ي�ون ، و با��ل وال�هان ا�جة � أصحابها، ح� يقيم

 .رضة �اا�ؤمنون ع

 ا  آنا  � �

  : ، ت�من فيما ي�أهمية بالغةكرم اهللا اإل�سان بالعقل �ا � من  : تكریم هللا لإلنسان بالعقل-1

  .  تمي� اهللا �إل�سان بالعقل دون غ�ه من ا�خلوقات -

... ، وا�ق وا�اطلّ به اإل�سان ب� ا�� وا��، وا�فع وا��يم�، آلة ا�مي� واإلدراك العقل -

  .  به ا�قائق العلمية وا��عيةو�درك

؛ ألن ا��يف خطاب اهللا، وهو الا��يف) سبب(مناط  يعت� العقل -
ّ

يوجه إال لعاقل؛ ��ك �م  

ي�لف اهللا ا�جنون لغياب عقله، وال ا�ص� لعدم اكتمال عقله
ّ

. 

 .�ديد االجتهاد �لعقل دور � استمرار�ة ا���عة، وارتباطها با�واقع و-

  : حث القرآن الكریم على استخدام العقل-2

  . �رة، ومدحت آياته أو� األ�اب وا��50 ذكر القرآن ا�كر�م العقل بأفعا� و�شتقاته زهاء -1

  :   د� القرآن ا�كر�م � ا�كث� من اآليات إ�  إعمال العقل واستخدامه � �واضع كث�ة، منها -2

      ).القرآن وا�سنة: ا�سطورة(ا��عية ّتدبر آيات اهللا  -

 . ّتدبر آيات اهللا ا�كونية -



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /3 ص.  

 

 طلب العلم ا�افع وا�كمة. 

  العقل وا�داية(ّ�صيل اإليمان ا�راسخ، ل�ابط العالقة ب� ا�الة الفكر�ة وا�الة اإليمانية.( 

  .س عليها ذكر القرآن �موعة من األح�م معللة، �درك العقل مقاصد ال���ع، و�ق�-3

حذر -4
ّ

 . من ا�مود وا�قليد األع�، وا�رافة وا�هل

  :  حدود استخدام العقل-3

و�صيل اإليمان ونعمه، ّ �ستخدم العقل � تدبر آيات اهللا ا��عية وا�كونية، : �ستخدما فيم-أ

ّا�سائل ا�جر��ية وا�ظر�ة و�   ّا�راسخ،  ... طلبا �لعلم ا�افعّ

أ�ر القرآن باستخدام العقل ول�ن � حدود ما خلق �، فال �وز إعما�  : ال �ستخدما فيم-ب

 كتصور ذات اهللا � ا�سائل الغي�ية، وال )ال اجتهاد مع ا�ص( ألنه  �الف ا�صوص ا��عيةافيم

فإنها �سائل يق� العقل عن إدراكها، كما ال �وز ...ّتعا�، ومعرفة حقيقة ا�روح، وعذاب الق�، 

  .ا�سحر وا�شعوذةو�ارسة ، كتعلم العلوم ا�حرمةعقل � إعمال ال

من مقاصد ا���عة اإلسالمية ا�فاظ � ا��يات ا�مس، وال� منها العقل،   : حفظ العقل-4
ّ ّ

  :قد حفظته ا���عة من جهت�لو

  :وذ�ك من خالل  و�قيم أر�نه،، � ما �افظ � العقلاإلسالموجب أ :جهة ا�وجودمن  -أ

�  ع � ما من شأنه �صيل ا�نافع �لعقل �ؤدي وظيفته � أ�مل وجه�� .  ا�ث � طلب 

ا�عوة إ� ا�دبر وا�فكر وتنمية مهارات   . وأمتهالعلم، وقد �ن ذ�ك أول أ�ر �لن� 

  . �ص� العقل باإليمان، ألن العقل ال يهتدي إال با�و� .ا�فك�

  :من خاللو�ظهر ذ�ك  ّو يعطله، ، م � ما يفسد العقلحرم اإلسال : من جهة العدم-ب

   وا�خدرات�ر�م ا�مر .  ،والظنو�تباع ا�وىوا�مود،  ا�� عن ا�قليد األع�  

القرآن، ا�سنة، (ا�حذير من اال�راف الفكري، ا�ي س�به ا�هل بأصول ال���ع  . وا�رافة

ا�لغة وأدوات (وا�عا�ل معها األصول هج استخدام هذه ، و�ذا ا�هل بمنا...)اإل�اع، القياس 

  .�ار�ة ا�هل ب�ل صوره  .وضع حدود الستعمال العقل تتما� مع �ال إدراكه  ).الفقه

آنا  وا ا ا � �

  الصحة النفسیة :   أوال

         ن�نة وا�راحة ا�فسية،أن ي�ون  اإل�سان � حالة طبيعية، من الطمأ : مفھوم الصحة النفسیة-1

   :وت�من أهميتها � كونها. يعا� من االضطراب والقلق ال

 .ت�فل االستمتاع با�ياة  والع�ش � أمان واستقرار .1

 .تمنح القدرة � ا�صمود و�واجهة ف� ا�ياة و�شا�ها .2

 .�ساعد � االندماج � ا�جتمع وا�فاعل مع أفراده .3

 .ل ب�فاءة و�بداعتم�ن من اإلنتاج والعم .4

، وا�فس ا�لوامة، األمارة با�سوء ا�فس: �لنفس ثالثة صنوف، � : مفھوم النفس في القرآن-2

األخ�ة مقصد يطلبه � إ�سان، يب� به ، وهذه وا�فس ا�طمئنةال� تلوم صاحبها عند ا�ز�ل، 

 .�لوامةاا�فس  و ا�الص وا�روج من ا��اع ا�ف� ب� ا�فس األمارة با�سوء

ّ كیف یحقق اإلسالم الصحة النفسیة-3 ّ :  

ا�راحة ا�فسية مطلب ي�شده � �قل � هذا ا�وجود، و� كغ�ها من ا�بتغيات، �ا 
ّ

 طرق وسبل

  :  � ا�صحة ا�فسية، ونذكر منهابمظاهر ا�فاظّ�صل من خال�ا، و� ما تعرف 

ها ا�عاناة ا�وجودية، ال� تؤرق شؤ�فسية م�األ�راض اأغلب   :الفهم ا�صحيح �لوجود وا�ص�/ 1

، و� إدراك حقيقة ا�نيا، وقد أبان  القرآن ...عقول ا�ائر�ن � فهم معا� ا�ياة، وا�وت، وا�ص�

ا�كر�م ا�قيقة �لناس، وأظهر �م الغاية من ا�وجود وا�لق، فما �ن � طالب ا�ق إال قراءة 
ّ

  .القرآن وتدبره

، ��كر، وتالوة القرآن وتدبره، وا�صالة بفعل الطا�توت�ون  :لة باهللاتقو�ة ا�ص/ 2

فالعبادات تذهب القلق ....، ��زنا والفاحشة، وا�خدرات، وا�مور ترك ا�حرماتو.... وا�صدقة

واالضطراب، وتغذي ا�روح، وت�سبها قوة ومنعة
ّ

.  
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رفيعة، ��صدق، وا�ص�، والعفو، ا�ح� باألخالق ا�ميدة، وا�صفات ا� :ال��ية واألخالق/ 3

 .�عل ا�ؤمن مطمئنا وسط قومه، �بو�ا عندهم، �رتاحا ب�نهم... واإلحسان

  الصحة الجسمیة: ثانیا

� ا�الة ال� ي�ون عليها اإل�سان صحيح ا�دن، خا�ا من  : مفھوم الصحة الجسمیة-1

 .األ�راض، متوازنا � سلو�ه وت�فاته

  :ن بالصحة الجسمیةمظاھر عنایة القرآ -2

خفف اإلسالم � بعض ا�االت ا���ف �را�ة لقدرة ا��ف،  :اإلعفاء من بعض الفرائض/ 1
ّ ّ

  : ّحفاظا � صحته، ومن أمثلة ذ�كو

رخص ا�يمم، .1
ّ ّ

  . بدال عن ا�وضوء والغسل، عند العجز وا�رض

رخص اإلفطار  .2
ّ

 . �لمسافر وا�ر�ض

  .، تقديما أو تأخ�ا حال ا�سفرع الظهر�ن، والعشاءينو�، أذن � ق� ا�صالة ا�ر�اعية  .3

                وقاية ا�سلم من األ�راض، وحفظه حرصت تعا�م اإلسالم � :ا�وقاية من األ�راض/ 2

  :من األسقام، و�ظهر ذ�ك من خالل

 وجعلها �طا �صحة العبادة، ومطهرة �صاحبها من األدران، )ا�وضوء والغسل(���ع الطهارة  .1

  .ا�سية وا�عنو�ة

   ، �ا � ذ�ك وا�عا�ة ا�زوجية أثناء ا�يض��زنا، ّ�ر�م العالقات ا�حرمة ���ع ا�زواج و .2

  .من األ�راض واألذى

 . ا�يتة وا�م و�م ا���ر�ر�م أ�ل .3

 .و� ما من شأنه إحداث ا��ر واألذى�ر�م ا�خدرات وا�مور،  .4

  .ا�ؤدي �لتخمة وا�دانة�ب، ا�� عن اإل�اف � ا�أ�ل وا� .5

: بممارسة ا�ر�اضة ا��وعة، وتنمية ا�سم وتقو�ته، قال : تنمية القوة بمفهومها ا�ديث/ 3

  .رواه �سلم) ا�ؤمن القوي خ� وأحب إ� اهللا عز وجل من ا�ؤمن ا�ضعيف(

�م ت� ا�سلم ، حيث حرص اإلسالم � توجيه تعاا�وقاية: و� :تطبيق أسس ا�ر�ية ا�صحية/ 4

) تداووا عباد اهللا: (، فيباح �لمر�ض ا�داوي وا�رقية ا��عية، قال والعالجا�الك وا�رض، 

،  و��ون بعد العالج، من نقاهة، و��دة ترو�ض ا�أهيل�ستدرك ا�ا�م، وثالث األسس 

  . ا�درج � عالج حاالت اإلدمان ا�ستعصيةيلحق به�لجسم، كما 

 

 ا  ا آن ا  

 و�ا أثر إ�ا� القرآن ا�كر�مئ واألخالق ال� حث عليها � �موعة من ا�باد : مفھوم القیم-1

 .� الفرد واأل�ة وا�جتمع وا�سياسة

  .سياسيةوفردية، أ��ة، اجتماعية،  :  أصناف القیم-2

 الصبر، الصدق، العفو، اإلحسان: القیم الفردیة: أوال.  

، ودعوته إ� تهّاهتم القرآن ا�كر�م ب��يلفرد أصغر وحدة بنائية � ا�جتمع، وقد ا :مفهومها -1

  :  القيمهغ�ه، ومن هذمع ّ�لة من القيم �تصف بها مع نفسه و

  :، و��ون � �راتب ثالثقول ا�ق ومطابقة ا��م �لواقعوهو  : ا�صدق-أ

 ةبإخالص األعمال إ�ه دون ر�اء وال سمع: ا�صدق مع اهللا. 

 بقول ا�ق �م وعدم خداعهم وا�كر بهم:ّا�صدق مع ا�اس ّ. 

 بمصارحتها واالع�اف بعيو�ها، ثم ا�س� �  تصحيحها:ّا�صدق مع ا�فس .  

 نصف اإليمان،           وهو ، ح�س ا�فس � فعل �ء أو تر�ه ابتغاء وجه اهللا :يعرف بأنه : ا�ص�-ب

   :ّا�راض� بقضائه، وهو � أنواع ثالثةو� اهللا، صفة ا�ؤمن� ا�صادق� ا�واثق�  و

 صالة، وا�صيام، وا�صدقا���ص� � : )الطاعة (ص� � ا�أ�ور...  

 ص� � ا�كذب، وا�ظر ا�حرم، وا��ج: )ا�عصية (وص� عن ا�حظور��...  

 ص� � ا�وت، وا�رض، والفقر : )ا�الء (وص� � ا�قدور��...  

  . ا�جاوز عن أخطاء اآلخر�ن و�ساءتهم، وترك العقاب مع القدرة عليهوهو  :و العف-ج
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العبادات  (تقديم ا�� �آلخر�ن، واإلتيان با�طلوب �� � ا�وجه ا�سنوهو  : اإلحسان-د

 ��وا�ين، واألزواج، واألبناء، مع ا�خلوق� وسبحانه، ا�الق  مع ي�ون و، )وسائر أعمال ال�

  ...��صدقة ا�ار�ة، ومد يد العون:  ��يوانات وا�باتات، و� صور متعددة ا�خلوقاتبا�وح� 

  :ثرهاآو أهمية القيم الفردية -2

 طمأن�نة ا�فس ونيل الفرج -3.  تمي� ا�صالح ا�� من غ�ه-2.  نيل �بة اهللا ورضاه -1

  .  األفراد و�� ا�حبة ب�نهم  تمت� العالقة ب�-5.  إ�نة ا�اس وحفظ �صا�هم -4  .وا�سعة

 معاشرة بالمعروف،التكافل األسريالمودة والرحمة، ال: القیم األسریة: ثانیا.  

  :� تلك ا�بادئ والفضائل ال� ت�ون ب� أفراد األ�ة ا�واحدة، ومنها : مفهومها-1

ا�لطف ا�حبة وا�رأفة، و و�  : وا�ر�ةا�ودة -أ
ّ

وأفراد األ�ة ، ج�� ا�شاعر ا�افئة ب� ا�زو

  .ّوال� تثمر جوا أ��ا يعطي األبناء ا�نان والطمأن�نة واالستقرارا�واحدة، 

 فالبد أن ت�ون ا�عا�ة ب� ،19ال�ساء )³  ´: (قال تعا� : ا�عا�ة با�عروف-ب
ّ

   .ل�مذيا رواه) خ��م خ��م ألهله، وأنا خ��م أله� (ا�زوج� با�س� واالح�ام ا�تبادل، قال

ّوهو ا�عاون ب� أفراد األ�ة � أعباء وت�ا�ف ا�ياة ماديا ومعنو�ا،  :ّ ا��فل األ�ي-ج

  ...تر�ية األبناء، وتوجيههم، واإلنفاق � األ�ة، وتلبية حاجات أفرادها: ومن مظاهره

   :وآثرها أهمية القيم األ��ة -2

 �اية األبناء واألمهات من ال��د -2. ا�جتمع �قيق االستقرار والطمأن�نة داخل ا�يت و-1

 �قيق القدوة ا�سنة � -4.  �قيق منافع فردية تعود باإل�اب � الفرد وا�جتمع- 3. وا�ضياع

  . توف� ا�و ا�ناسب داخل األ�ة ل��ية األبناء تر�ية مثا�ة -5. ا�يت و� بناء األ� 

 التكافل االجتماعي،المسؤولیةالتعاون، : القیم االجتماعیة: ثالثا.   

و�قصد بها تلك ا�بادئ واألخالق ال� يتعا�ل بها األفراد داخل ا�جتمع ا�واحد،  : مفهومها-1

 : و�

 واأل� ،ّوهو العمل سو�ا بغية �قيق �يات �مة �ش��ة، و��ون ب� األفراد : ا�عاون-أ

  .ّوا�ما�ت، ومن ضوابطه أن ي�ون � ال� وا�قوى

وهو ا�ضامن ب� أفراد ا�جتمع بغية �قيق ا�نافع العامة وا�اصة، ودفع  :ّا��فل االجتما� -ب

��صدقة، وا�ز�ة، واإل�نة : ا�فاسد وا�ضار، � ا�ستو�� ا�ادي وا�عنوي، و�أخذ صورا �تلفة

  ...ا�دنية، وا�عليم وا�وجيه

ّف وسط �تمعه، وا�اه ا�متل�ت العامة وا�اصة، و� ّ و� شعور الفرد با��ي: ا�سؤو�ة-ج

  .د�ل ا�و� والفهم ورجحان العقل

  : ثرهاآ أهمية القيم االجتماعية و-2

� مظاهر الفقر وا�ؤس  القضاء -2. واالستقرار االجتما� واالقتصادي �قق األخوة -1

قيق ا�ضامن ب� أفراد ا�جتمع  �-4. �جتمعات �قيق �صالح األفراد واأل� وا-3 وا�ر�مة

  . تمت� العالقات االجتماعية وتوطيدها-5.    وا�وقوف مع الفقراء وا�حتاج� 

 العدل، الشورى، الطاعة: القیم السیاسیة: رابعا.  

، بغية العالقة ب� ا�ا�م وا�رعية، و شؤون ا�ولة� تلك ا�بادئ ال� تنظم : مفهومها-1

  .ةت�و�ن أمة �ستقرة �زدهر

، و�عطاء ا�قوق ألصحابها مهما �ن لظلم ، وهو وضع األ�ور � نصابها العدل ضد ا: العدل-أ

  .و ال استقرار إال بتحققه ج�سهم أو دينهم ،

و� ، إ� ا�رأي ا�سديد ا�وافق �لصوابو� عرض اآلراء ومناقشتها بغية ا�وصول  : ا�شورى-ب

 .سائل ال� �م يرد فيها ح�م ��ت�ون إال � ا�أ ال ،ومن أح�مهامن ��ات ا��م ا�راشد، 

 حث اإلسالم � الطاعة ا�واعية �لح�م � غ� معصية، وال تعد � حدود اهللا،�ا : الطاعة-ج

  .الطاعة من حفظ �لنظام واالستقرارهذه � 

  



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /6 ص.  

 

  :  أهمية القيم ا�سياسية وأثرها-2

 غلق باب الفتنة -3. ا�جتمع و�قيق أمنه استقرار -2. وشعبه�قيق ا�واصل ب� ا�ا�م  -1

  استقرار ا�ولة -5.  القضاء � ا�طرف والغلو -4.  والعقباتلول �لمستجداتا�و��اد 

  .واستمرارها

  -�لحق -

  أهمية اإلحسان، وا��فل االجتما�، والعفو من ا�احية اإل�سانية 

ان األسلوب العم� � تقديم ا�� يعت� اإلحس:  أهمية اإلحسان من ا�احية اإل�سانية- 1

، ألن اهللا �ب أن تنطلق العالقات ب� ا�اس � يمتلكونه � ذ�ك�آلخر�ن، من �وقع ا�ق ا�ي 

  .أساس حب ا�� وروح العطاء

يتدرج ا��فل ل�شمل اإل�سانية �عاء، حيث :  أهمية ا��فل االجتما� من ا�احية اإل�سانية- 2

  .ته ا�اتية، ثم األ��ة، ثم �يطه االجتما�يبدأ ا�سلم بدائر

العفو ي�� ا�ودة ب� ا�اس، و�رت� بصاحبه إ� درجات : أهمية العفو من ا�احية اإل�سانية- 3

  .ا�سمو األخال�

  أهمية العدل وا�شورى � تماسك ا�ولة وا�جتمع

 �قق –2. رها، وقيامها أساس استقرار ا�ولة واستمرا-1:  أهمية العدل � تماسك ا�ولة-1

  .�نب الفو� واالضطرابات  –3. الطاعة وا�قة

                          .  ت�افؤ الفرص–2.  ا�د من الفوارق االجتماعية-1:  أهمية العدل � تماسك ا�جتمع-2

  . �ساهم � تنمية ا�جتمع و�نائه–5.  استقرار ا�جتمع–4.  صيانة ا�قوق– 3

                  . ا�وصول إ� أفضل اآلراء–2.  القضاء � االس�بداد- 1 :ورى � تماسك ا�ولة أهمية ا�ش-3

  .  تعد مظهرا من مظاهر ا�خطيط �ألعمال-4. تقو�ة ا�صلة ب� ا�ا�م وا�حكوم-3

 ال�ام ا�اس بما –2.  ا�مك� �وي ا�رأي � ا�جتمع-1 : أهمية ا�شورى � تماسك ا�جتمع-4

  .إ�زامية ا�شورى � األ�ة –4.  ازدهار ا�جتمع–3.  وا�د من االختالف عليهواقاتف

  

 دا ا  

  

  

  ا�صدق          ا�ص�          العفو       اإلحسان

  

 اا   

  

  

  ا�ودة وا�ر�ة          ا�عا�ة با�عروف          ا��فل األ�ي

  

 اا   

  

  

  ا�عاون          ا��فل االجتما�  ا�سؤو�ة

  

                                                                   اا   

  

  

  العدل               ا�شورى               الطاعة

  



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /7 ص.  

 

  ا ا أ واة أا  

  :لحدیث التعریف بالصحابیة راویة ا-1

من أعلم ال�ساء وأفقههن، ، � أم ا�ؤمن� ��شة بنت أ� ب�ر ر� اهللا عنهما ، زوج ا�� 

 سنة ، توفيت 18 وعمرها  حديثا، تو� عنها ا�رسول 2210ومن ا�ك�ات �رواية ا�ديث ، روت 

  . �، وص� عليها أبو هر�رة 57سنة 

  : شرح المفردات-2

أهمهم -
ّ

 : ��ئ عليه -.من ب� �زوم ، و� من قبائل قر�ش  : ا�خزومية - .ّجلب �م ا�م : 

 -. أتتوسط  : أ�شفع - .حبيب ا�رسول  : ِحب ا�رسول - .ت�ون � ا�رأة فيتقدم �لشفاعة 

  .�ع يم� ) أيمن اهللا(من صيغ القسم باهللا ، وأصلها  : أيم اهللا - .خطب خطبة : فاختطب

  :المعنى اإلجمالي للحدیث -3

 � تطبيق أح�م ا���عة اإلسالمية � �يع أفراد ا�جتمع �� ا�ديث مدى حرص ا�� ي

مهما �نت ��نتهم وقرابتهم، وعدم ا�فر�ق ب�نهم، بما فيهم اب�ته فاطمة ر� اهللا عنها، و�يف أنه 

واة ، رفض ا�شفاعة من أحب ا�اس إ�ه، من أجل ا�فاظ � أ�وال ا�اس، و�قيق مبدأ ا�سا

  .ال� بغيابها �ل ا�الك كما حدث مع األ�م ا�سابقة

  : اإلیضاح والتحلیل-4

  . ال�سو�ة ب� الفق� والغ�، وا���ف وا�وضيع � تطبيق األح�م وا�دود:مع� ا�ساواة -1

   :ا�جتمعتماسك  آثار ا�ساواة � -2

  .�قيق األمن واالستقرار ا�ادي وا�عنوي   -2                                  . �قيق العدالة االجتماعية -1

 . إعطاء ا�قوق ألصحابها -4                                 . ن� الظلم و�نصاف ا�ظلوم-3

�رم ا�شفاعة و ا�وساطة  �عطيل  ا�دود ا��عية، وال �وز  : ح�م ا�شفاعة � األح�م -3

و�آلثار ا�سلبية ا��تبة عليها ، حق من حقوق اهللا أوال ألنها ؛�ر�لقا� العفو فيها إذا بلغه األ

  . ا�عاون � اإلثم والعدوانقبيل وهو من  ، فا�س� � تعطيل األح�م أ�ر منكر،ثانيا

  : اآلثار ا��تبة � ا�شفاعة -4

  .  تفلت ذوي ا�اه  وا�سلطان من استحقاق  العقاب العادل �سبب ا�شفاعة-1

  .واختالف  أح�م القضاء باختالف  طبقات  و��نة  ا�تهم�  تمايز -2

  . شيوع  ا�ر�مة  والفساد وضياع حقوق و�صالح ا�اس � ا�جتمع-3

  . انهيار سلطان  العدل والقانون  ا�ثبت  ��ولة وا�ا�  �لمجتمع -4

  . االستخفاف ��ع اهللا وعدم تعظيمه -5

            �ال من ا�قاصد ال� حافظت عليها ا���عة اإلسالمية،حفظ ا : حرمة ا�عدي � األ�وال-5

                :، قال سبحانهعن ذ�ك �د ا��قة، وهو قطع ا�دمت ا�عدي وا�ساس بها، وزجرت ّو حر

 M 2   1  0  /L  38املائدة: 

  : الفوائد واإلرشادات -5

 .ّ حرمة التعدي عىل أموال الناس ورسقتها -1

                          .ريم الشفاعة و املحاباة يف إقامة  احلدود عىل اجلاين   مهام كانت  مكانته حت-2

 . تساوي الناس  أمام القضاء  يف اإلسالم  و انتفاء  الفوارق الطبقية -3

                                                           .   وجوب إقامة احلد عىل السارق وبيان عقوبته الرشعية-4

 .  خماطر تعطيل احلدود الرشعية  عىل املجتمع -5

 .  الدعوة إىل أخذ العربة من األمم  السابقة املخالفة لرشع اهللا واملتعدية حلدوده-6

 

 

 



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /8 ص.  

 

  ا و ا  جموا ا  

  : التعریف بالصحابي راوي الحدیث-1

صفية بنت عبد (   بن العوام ابن خو�� ر� اهللا عنه، ابن عمة ا�� هو أبو عبد اهللا، ا�ز��

، ومن الع�ة )من أنصاره وخواص أصحابه ( سنة، حواري ا�رسول 16،  أسلم وعمره )ا�طلب

 أهل ا�شورى ا�ستة، وأول من سل سيفه � اإلسالم، روى و ا�هاجر�ن �لح�شة، وا����ن با�نة، 
ّ

  . ه36 سنة  أحاديث قليلة،  تو�

  : شرح المفردات - 2

  .ردوه و�م يعطوه :  منعوه -.ي�ون � غ� عن غ�ه :  �ستغ� - .�موعة من ا�طب : حزمة  -

  : المعنى اإلجمالي للحدیث-3

� العمل، وا�عفف عن سؤال ا�اس، وعدم احتقار أي عمل من � هذا ا�ديث   �ثنا ا�� 

  .األعمال، مادام ��و�

  :اإلیضاح والتحلیل  -4

  :من خالل ا�قاط ا�ا�ة : العمل حث ا�ديث �-1

 .ال�غيب � العمل وا�ث عليه بتحمل ا�شقة ا�فسية وا�دنية -

 .ا�عوة إ� تقبل � عمل ��وع -

  .ذم ال�سول وا�نف� منه -

�فع اإل�سان أو غ�ه با ��وع يعود � ، فكري أو بد�، � جهد ��ي: مفهوم العمل-2

  .والفائدة

��ع العمل وا�كسب � �  ا�جاالت  وا�يادين ا��وعة، من �ارة،   : �االت العمل-3

  .و� ما فيه منفعة مباحة  ال �ر فيها � الفرد وا�جتمع...وزراعة، وصناعة، وتعليم، ونظافة، 

 � مقتدر �د العمل وا�كسب �إلنفاق � ا�فس و العيال واجب �� � : ح�م العمل-4

  . ا�كسب ا�الل ةفرص

  : �وقف اإلسالم من ا�طالة وال�سول -5

دل ا�ديث � بغض اإلسالم ونهيه عن ال�سول وا�طالة
ّ

 بل وحرمتهما عند القدرة � ا�كسب ،

رواه ا�خاري؛ �ا � ا�طالة من آثار ) ال �ل ا�صدقة  لغ�  وال �ي �رة  سوي : (والعمل، قال 

  :ت�من � سلبية 

  . تعطيل الطاقات وا�واهب ال� أودعها اهللا � اإل�سان-1

 ا�عرض ��ل وا�هانة وعدم حفظ ماء ا�وجه وا�كرامة-2
ّ

.  

  .  كون صاحبها �لة � ا�جتمع و�ع�ش � ها�ش ا�ياة -3

  . عدم استغالل خ�ات األرض واالنتفاع بها -4

  .�ؤس وال�فر ان�شار الفقر ا�ف� إ� ا�رائم و ا-5

  : كيف حارب اإلسالم ا�طالة-6

  .ال�غيب � العمل ا��وع وا�كسب ا�الل  -1

  .�قة وال�سول �ر�م ا�كسب غ� ا��وع ��-2

  .ا���ة وا�ضار�ةو القرض ا�سن���ع و�باحة  -3

  أو عدم وجود فرصة  ا�كسب ن العمل، ال �ل ال�سول  إال عند العجز ع: حدود ال�سول-7

 .ا�الل

  : الفوائد واإلرشادات -5

  .حث اإلسالم  � العمل وا�كسب ا��وع -1

  .ا�� عن   ا�سألة مع القدرة � العمل و  ا�كسب -2

  .ا�ث � ا�عفف عن  ذل ال�سول  بالعمل -3

      .ترك احتقار  العمل واالستحياء ب�س�ه -4

 .فاع بخريات األرض واستغالهلاالدعوة إىل االنت -6   .بيان ��وعية ا�يع -5



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /9 ص.  

 

 : ا و  

  :  التعریف بالصحابي راوي الحدیث-1

 بأ� هر�رة،  قدم ا�دينة  ،  كناه ا�رسول نية، �سبة لقبيلة دوس ا�معبد ا�ر�ن بن صخر ا�و�

،  حديثا5374روى ، أ�� ا�صحابة رواية �لحديث، سلم � يد ا�� أو،  ��7م خي� � ا�سنة 

  . �با�دنية ا�بو�ة، ودفن با�قيع57تو� سنة 

  : شرح المفردات-2

         العبد وقفا هللا تعا� لفئة معينة،�س� وقفا، و� � ما ي��ه:  صدقة جار�ة-. توقف : انقطع -

 ي�تفع � منتوج عل� :علم ي�تفع به - ...أو جهة �صوصة كوقف أرض �ناء �سجد أو �س�ش�

 ا�و� ا�صالح ا�ي �لفه اإل�سان و�ذكر وا�يه با��ء : و� صالح -. معنو�امواء �ن ماديا أبه س

  .ر�ة بهم وحبا �م 

  : المعنى اإلجمالي للحدیث-3

، وعلـم  )صدقة جار�ة(من وقف بعد ا�وت، � ا�ديث حث � ترك األثر ا�صالح ا�افع � ا�نيا 

عمال ا�الثة ال ينقطـع بعـد �ـوت اإل�ـسان و�نمـا يـب� سـار�ا نافع، وذر�ة صا�ة، وأجر هذه األ

   . �ا فيها من ا�فع العام، ا�ائم وا�تواصل�ستمرا، 

  : اإلیضاح والتحلیل-4

  : مفهوم ا�وقف-1

  . ا��س وا�نع :لغة  -

، )ح�س ا�ال و�ف منافعه � س�يل اهللا:(، أو هو )ح�س األصل و�س�يل ا�مرة  (:اصطالحا -

  .، و�عل منافعه وثماره � س�يل اهللاوال يورث وال يوهب ال يباعصل ا�وقوف فاأل

ا�وقف من ا�ستحبات ال� رغب فيها ا��ع : حكمه-2
ّ

   .�ابيةاإلثار اآلنافع وا� �ا فيه من ، 

 خراجها ي�ون  ، وقف أرض ...، أو �س�ش�، أو مدرسة،  وقف أرض �ناء �سجد: أمثلته-  3

   ...علم، أو ا�ر��صالح طلبة ال

  . �ستوى الفرد وا�جتمع واالقتصاد�لوقف آثار إ�ابية � : ا�وقف آثار-4

 تز�ية ا�فس وتطه�ها من ا�خل وا�شح-1 :� �ستوى الفرد -1
ّ

 وا�واب �صيل األجر -2. 

  .ا�ي ال ينقطع بموت اإل�سان

 ان�شار روح ا�عاون وا��فل -2.  و�قيق �صا�همانتفاع ا�اس به -1 :� �ستوى ا�جتمع -2

القضاء �  -3.  بناء �تمع متماسك �سوده ا�حبة- 3.  واألجيالاالجتما� ب� أفراد ا�جتمع

 ب� ا�واصل ا�ضاري �قق نو� من -4). الفقر، ال�سول، ا�طالة(االجتماعية ا�سلبية الظواهر 

  . األجيال � امتداد العصور
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لت ا ء ءا      

  :  التعریف بالصحابي راوي الحدیث -1

هو ا�عمان بن �ش� بن سعد األنصاري ا�زر�، ابن عمـرة و�ـش� ر� اهللا عنهمـا، أول �و�ـود 

، روى � عهـد معاو�ـة  شـهرا، سـ�ن ا�ـشام وو� إ�ـرة ا�كوفـة �14ألنصار بعد ا�جرة بــ 

  . ه64حديثا، تو� �مص سنة 114

  : شرح المفردات-2

:  أ�ر با�قوى، و�: اتقوا اهللا-. با�: سائر-. فيوافق عليها�� ا�رسول :  �شهد-. هبة: عطية -

  .أن �عل ب�نك و�� عذاب اهللا وقاية، بفعل األوا�ر واجتناب ا�وا�

  : المعنى اإلجمالي للحدیث-3

، فلم تقبل زوجه عمرة بنت رواحة ر� اهللا عـنهم �يعـا، بهبة ال�ش� بن سعد ابنه ا�عمان ّخص

 بذ�ك، أن�ر عليـه فعلـه،  َ ا��ُ، فلما أخ� ال�ش� وشهادتهوطلبت منه معرفة �وقف ا�� 

  . عن خطئه، واس�جع العطية من و�ه�عدل ب� أبنائه، فرجع ال�ش� يت� اهللا ووأ�ره أن 

  : اإلیضاح والتحلیل-4

  :العدل بین األبناء ومخاطر التفریق بینھم -1

يفيد ا�ديث وجوب العدل ب� األبناء � ا�بات والعطايا، وهذا ما دل عليه قول ا��  
ّ

) : اتقـوا

من �اطر وآثار سلبية تعصف ب�يان األ�ة، تتمثل �الظلم ، �ا � )اهللا واعد�وا ب� أبنائ�م
ّ

:  

  .ّاأل�ة وتفرق أفرادها �شتت -1

  .واآلباء األبناء ان�شار العداوة وا�غضاء ب� -2 

  . ّ عقوق األبناء آلبائهم وعدم برهم-3 

  . قطع األرحام وعدم صلتها-4

  . ان�شار اآلفات االجتماعية واالضطرابات ا�فسية-5

   : الرحمة والرفق باألبناء-2

ّتعد ا�بة صورة من صور ا�رفق وا�ر�ة  ّ ّ
، إضافة إ� ا�قبيل وا��م ا�سن، وغ� ذ�ك من بناءباأل

ا�عا�الت ال� ت�ون با�ل� وا�رفق، وقد �ن هذا منهج ا�� 
ّ

وا�ي ��  وا�وجيه � ال��ية ،
ّ

 كقصته مع ا�سن وا�س� وهو -رضوان اهللا عليهم أ�ع�–� معا�لته آلل ب�ته وصحابته 

  .عرا� ا�ي بال � ا�سجد�طب � ا�ن�، ومعا�لته �أل

   : حسن تربیة وتوجیھ األبناء-3

تر�ية األبناء �سؤو�ة عظيمة وخط�ة، �ف اهللا بها اآلباء واألمهات، و� � ���
ّ

:  

 �ــستوجب تلقيــنهم اآلداب واألخــالق، وترو�ــضهم � األحــ�م : �ــسؤو�ة روحيــة أخالقيــة-أ

مية وا�وطنية، ومدهم با�نان ا�الزما��عية منذ صغرهم، و�ناء شخصيتهم اإلسال
ّ

. 

 وذ�ك با�فقة عليهم، وتوف� متطلبات ا�ياة مـن مأ�ـل و�ـ�ب و�لـ�س : �سؤو�ة مادية-ب

 ...و�س�ن، وغ�ها

  : من خالل ا�قاط ا�ا�ةتظهر سن تر�ية األبناء، � بعض ا�ماذجو� ا�ديث 

ا�ودد �ألبناء با�دايا، �ا �شعرهم با�: األو�
ّ

�نة وا�ب � األ�ة، وهذا ينعكس � طاعتهم 

   .ا�صائح واإلرشاداتآلبائهم، وقبو�م 

  . العدل ب� األبناء، وهو درس تطبي� عم�، يغرس فيهم قيمة العدل واإلنصاف: ا�انية

 ا�رجوع إ� ا�ق عند ت�ينه، وعدم ا�عدي � حدود اهللا تعا�: ا�ا�ة
ّ

.  

  .تصحيح ا�طأ عند وقوعها�سارعة إ� : ا�رابعة

  :الفوائد واإلرشادات -5

  .  وجوب العدل بني األوالد- 2                                                 . مرشوعية اهلبة لألوالد-1

 . وجوب تقوى اهللا-4                                                . جواز اإلشهاد عىل اهلبة-3

 .وجوب الرجوع إىل الصواب عند تبينه -6       .ملعرفة احلق وحكم اهللا ورسولهوجوب السؤال  -5
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 اف واا   دةن واا أ   

  : معنى االنحراف والجریمة في اإلسالم-1

� سلوك ي�تب عليه "هو: اصطالحا.ا�يل، يقال ا�رف عن ا��ء إذا مال عنه :لغة:  االنحراف-أ

 ".انتهاك �لقيم وا�عاي� ال� ��م س� ا�جتمع

�ظورات �عية زجر اهللا عنها �د"� : اصطالحا.من ا�رم، وهو ا�عدي :لغة:  الجریمة- ب
ّ

     

 ".أو تعز�ر  أو قصاص

  : أقسام الجریمة من حیث مقدار العقوبة-2

 ترتبطبطة با�دود، وجرائم ، إ� جرائم �رت�تبة عليهاتنقسم ا�ر�مة �سب مقدار العقو�ة ا�

  .عز�ربالقصاص، وأخرى عقو�تها ا�

 الحدود: أوال  

    ،ال �وز إسقاطها "عقو�ة مقدرة �� �ب حقا هللا تعا�: "اصطالحا. ا�نع: لغة -: تعر�فها -أ

 .وال تغي�ها

  :  � أنواع� : أنواعها-ب

وحدها قطع ا�د: ا��قة -1
ّ

وحده ا�رجم �لمحصن، ولغ�ه : ا�زنا -3. وحدها القتل: ا�ردة -2. 

القتل أو : وحدها) قطع الطر�ق (ا�رابة - 5.  ج�ة80ا�� : القذف -4.  ج�ة100ا�� 

 وقيل 80وحدها ا��  ا�مر - 6. ا�صلب، أو قطع األرجل واأليدي من خالف، أو ا�� من األرض

  . ج�ة40

 القصاص: ثانیا  :  

ِأن يفعل با�ا� مثل ما فعل با�ج� عليه: "اصطالحا.اواة ا��بع وا�س: لغة - : تعر�فه -
َ

و ". 

ي�ون � ا�فس وما دونها من األعضاء، عند ا�ناية العمد، و�لمج� عليه أو أو�ائه حق العفو 

  .بعوض ا�ية، أو بغ� عوض

 التعزیر: ثالثا:  

وقد "  القا� � تقديرهاعقو�ة غ� مقدرة �� �تهد: "اصطالحا -.ا�أديب : لغة -: تعر�فه -أ

  ...ت�ون تو�يخا، أو ج�ا، أو غرامة ما�ة، أو سجنا، أو نفيا

 : الفرق بني احلدود والتعزير-

  التعزیر  الحد

            . عقو�ة مقدرة �� من اهللا تعا�-

  .عقو�ة ثابتة ال يم�ن تغي�ها -

             تقبل ا�شفاعة                         ال -

  .عقو�ة اجتهادية �ددها القا� -

  .عقو�ة �رنة متغ�ة -

  .يم�ن ا�شفاعة فيها، أو�فيفها -

 : الفرق بني احلد والقصاص-

ا�دود غ� قابلة �لتغ� وال �وز العفو فيها وال ا�شفاعة، إذا بلغت ا�ا�م، أما القصاص فيجوز 

  .فيه العفو وا�شفاعة ا�ؤدية إ�ه

  :یع الحدود الحكمة من تشر-3

  . �ساهم � القضاء � ظاهرة اإلجرام-1

  ....) ا�فس، العرض، ا�الا�ين، ( �افظ � مقاصد ا���عة اإلسالمية -2

  . ردع وزجر ا�جرم� و� من �سول � نفسه ا�عدي � ا�اس-3

  . حفظ األمن واالستقرار � ا�جتمع-4

  . تطه� ا�ا� من ا�نوب-5

  .اهللا � أرضه �اية حدود - 6

  :  مفھوم العبادة في اإلسالم-4

تمتاز العبادة � اإلسالم با�شمو�ة �� جوانب ا�ياة، ول�س
ّ

 منح�ة � العبادات ا�عروفة ت

� ما �به اهللا و�رضاه من األقوال واألفعال الظاهرة وا�اطنة: (��صالة وا�صيام وا�ج، بل �
ّ

.(  
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  :حراف والجریمة أثر العبادة في مكافحة االن-5

العبادة امتثال أوا�ر واجتناب نواه تضبط سلوك الفرد وتوجهه بما �قق اجتناب ا�حرمات،  -1

  .وال� منها ا�رائم واال�رافات

  . ا�كف عن ا�ر�مة قر�ة من القر�ات ال� يؤجر عليها صاحبها-2

 العبادة �-3
ُ

ق
َ

 تن� عن الفحشاء �صالةفام سلوك الفرد و�فظه من ا�رائم واال�رافات، �و

 �د من الفقر ا�ف� �لجرائم واالعتداءات، وا�ز�ةوا�نكر، 
ّ

 جنة ووقاية من غلبة ا�شهوة وا�صوم

 يصد عن ا�ظر ا�ف� �لفاحشة، وغض ا��ّوما ينجر عنها من عالقات �رمة، 
ّ

وا�� عن 

  .ع عن جرائمهم يذكر ا�نحرف� �شناعة أفعا�م و�أ�رهم با�و�ة واإلقالا�نكر

 العبادة تقوي صلة العبد بر�ه و�قق � مع� العبودية هللا تعا�، فال سلطان �وافع اإلجرام -4
ّ ّ

  .كأهواء ا�فس وشهواتها � صاحبها

  : أثر اإلیمان في مكافحة الجریمة-6

 العبد ير� فاإليمان باهللاإليمان وازع وقوة �صمة �لنفس من ا�وقوع � ا�رائم واال�رافات، 

يورث ا�ياء � قلب واإليمان با�الئ�ة  ،في�ك ا�رائم وا�حرماتوا�شية �ر�ه، � دوام ا�راقبة 

 يدفع ا�ؤمن واإليمان با�وم اآلخرا�ؤمن، لعلمه أن ا�الئ�ة �� أعما� وتدونها � صحيفته، 

إ� االبتعاد عن ا�رائم ال� تقر�ه من ا�ار وتباعده عن ا�نة
ّ  ير� � واإليمان بالقضاء والقدر، ّ

 و��بح فيه نوازع الطمع وا�شع ا�س�بة �العتداءات ،العبد �لكة ا�رضا بما قسم اهللا � من رزق

  .وا�رائم

  :  سبل محاربة الجریمة في اإلسالم-7

ئم وسائل ناجعة � �ار�ة اال�رافات وا�را) ا�دود وا�عز�ر والقصاص (العقو�ات ا��عيةتعت� 

باختالف أش��ا، كما أن 
ّ

 وتب� ، � ذ�ك، فقد تغيب ع� ا�سلطاناّ مهما دوروالعبادة �إليمان

  .العبادة واإليمان
 

 

 وت اوا ا    

 .�ش�ك ا�رساالت ا�سماو�ة � وحدة ا�صدر والغاية :  وحدة الرساالت السماویة-1

  ،ال�ججل اهللا ماو�ة �ها � ا�صدر ا�ر�ا� ، ف� من عند  تتحد ا�رساالت ا�س: وحدة ا�صدر-1

  . ول�ست من وضع ال�� ونتاج عقو�م ،��ك سميت سماو�ة ، أي �صدرها سماوي

  :يم�ن إ�ال أهداف ا�رسل و�ياتهم � ا�قاط ا�ا�ة  : وحدة الغاية-2

  . ا�عوة إ� توحيد اهللا و�فراده بالعبادة-1

  .ف � األرض و�صالح ا�جتمع و�قامته � القيم ا�راشدة توجيه االستخال-2

  . ا�نحرف وتصحيح العقائد ا�اطلة تقو�م الفكر-3

   . تأ�يد أخوة األن�ياء وتصديق بعضهم �عض-4

  . إنذار أقوامهم من عقاب اهللا وعذابه ، وت�ش�هم بما أعده �لطائع� منهم من جنات ا�عيم -5

   الرساالت السماویة-2

أو :ا 

  :  تعریف اإلسالم-1

  االنقياد  واالس�سالم وا�ضوع   :  لغة  -

 االس�سالم وا�ضوع هللا � � أوا�ره ونواهيه، وهو بهذا ا�ع� دعوة �يع األن�ياء :اصطالحا -

 .ا�ين ا�ي جاء به ا�� �مد ص� اهللا عليه وسلم: ا�ع� ا�اصوا�رسل�، و�راد به � 

  )أركان اإلیمان: (إلسالم عقائد ا-2

  .و�فراده با�ر�و�ية واأل�وهية واألسماء وا�صفات :  اإليمان باهللا- 1

، عددة، وأنهم �لوقات نورانية �م وظائف متوهو ا�صديق بوجودهم: ا�الئ�ة اإليمان ب- 2

  .، وت��ف ا�ر�اح ، وت�بيت ا�بال ، وقبض األرواحا�و�كإنزال 
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  .، وخاتمهم �مد �فهم اهللا ب�بليغ رساالته �لناسوهم كث�ون :  اإليمان با�رسل ا�كرام- 3

 منها ، وأنه �م يبقو� ا�وراة، واإل�يل، وا�ز�ور، وا�صحف، والقرآن: �كتب ا��لة اإليمان با-4

  .�كر�م ا�ي حفظه اهللا من ا�حر�فإال القرآن ا

  . إ� جنة أو نار� أ�ر اإل�ساني�ت حيث، وهو يوم ا�زاء وا�ساب:  اإليمان با�وم اآلخر- 5

  . � ا�لوح ا�حفوظ ه�تبقدر � �ء، ووهو اإليمان بأن اهللا : القضاء والقدراإليمان ب-6

، بواسطة �م اهللا ا��ل � ن�يه �مد : (بأنه، و�عرف  ا�كر�م القرآنهو:  كتاب اإلسالم-3

:  � فهو معجز؛، و�متاز باإلعجاز)ل با�واترتعبد بتالوته وا�نقو ا�عجز ا�، با�لفظ العر�،ج��ل

  .، و إشاراته العلميةلفظه ومعناه، و ���عه العادل، و أخباره الغي�ية

م :اما 

   : تعریفھا-1

ُ� ا�رسالة ال� بعث بها ن� اهللا ع�� عليه ا�سالم �كملة �رسالة �و� عليه ا�سالم و�وجهة 

  . إ� ب� إ�ائيل

 إ� قول ع�� عليه وقيل و� قر�ة ا�سيد ا�سيح، نا�ة�سميتها با��انية إ� و�رجع سبب 

  .ن�وا ا�سيح أتباعها  ا�ين  إ�، أو52: آل عمران MÇ  Æ  Å  Ä  L :ا�سالم

  )بعد التحریف: ( عقائدھا-2

 روح اهللا ( وروح القدس،)ع�� (اهللا األب، �سوع االبن: اإل� ثالثة:  ا�ثليث(.  

 جـل أ ضـ� بابنـه مـن يعتقدون أن ال���ة متل�سة �طيئـة آدم، واهللا : ة والفداءا�طيئ

  .ا�اس ألنه �بهم�ليص 

 وسيكون ،يعتقدون أن ا�سيح هو من �اسب ا�اس يوم القيامة: �اسبة ا�سيح �لناس 

  . استعدادا ��ك،  يم� ا�رب  كر�،جا�سا �

 ا�نوب عند االع�اف أمامه، � مغفرة يعتقدون أن �لقس�س القدرة: غفران ا�نوب .

 .و� عقيدة ينكرها ال�و�ستانت

  .و�تكون من العهد القديم والعهد ا�ديد: كتاب ا�قدسا� : كتبھا-3

  .، و�لحقات أخرىا�وراةو�توي �  :العهد القديم -1

، و��يل �وقايل ، و���رقص، و��يل م�إ�يل :  ا�تمثل �اإل�يل�  �توي: العهد ا�ديد- 2

  .كرسائل بو�سو� أسفار أخرى، ، يوحنا

  : )�لفهم (�الحظة

 ذكر فيها أصحابها كتب س�ة ت�سب لع�� عليه ا�سالم، و�نما � ا�سابقة ال األناجيل األر�عة

ميالد ا�سيح، وحياته، وما ي�ناقل من أقوا� ومعجزاته ومناظراته، و� األناجيل القانونية ا�ع�ف 

 ا�شهور عند ا�سلم� توماسمع�ف بها، كإ�يل فغ� عند ا�ك�سية، أما بقية األناجيل بها 

 ال ا�سيح عليه ا�سالم، و��يل ،ذكر فيه أن ا�صلوب هو يهوذا األسخر�و�، ا�ي برنابابإ�يل 

  . �ا فيها من العقائد ا�خالفة �ا � عليه�ار�تهاتعمدت ا�كن�سة ... ، وغ�هايهوذا

 :  األساسيةفرقها - 4

وال� �كمها  ، ي�تمون إ� ا�كن�سة األم � روما، وأتباعها)ا�ذهب العال�(وتع�  :ا��ثو�ك -1

  .ا�ابا :ا�� األعظم، ا�س�

ّ إ� ا�كن�سة ا��قية ال� انفصلت أصحابها��ت�  و،)مذهب ا�ق(تع� حيث  :ودو�سثألر ا-2

  .ّت مقرا �ا � القسطنطي�ية ثم اإلسكندر�ة� ا�كن�سة األم � روما، وا�ذ

و� فرقة أعلنت االنفصال عن ا�كن�سة األم، طا�ت ، )ا�حتجون(معناها : ل�و�ستانت ا-3

 ، �ا أحدث فتنة كب�ة ب�نهم،باإلصالح ووضع نظام خاص بها �الف كث�ا عقائد ا��ثو�ك

  .االقتتالوصلت إ� حد 



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /14 ص.  

 

 :دا 

 . إ� ب� إ�ائيلُ� ا�رسالة ال� بعث بها ن� اهللا �و� عليه ا�سالم :تعریفھا. 1

، )عليه ا�سالميعقوب ( أ�� أبناء ن� اهللا إ�ائيل يهوذاإما إ� :  يهوداة أتباعهاو�رجع سبب �سمي

و  عند قراءة ا�وراة أي يتحر�ون، أّيتهودونأي ت�نا ورجعنا، أو ألنهم : هدنا إ�كإنا : و�ما لقو�م

 .أي ما�وا عنه: عن دين �و� عليه ا�سالم هادواألنهم 

   :أھم العقائد المنحرفة للیھود. 2

األصل � عقيدتهم عقيدة ا�وحيد ال� جاء بها �و� عليه ا�سالم وسائر األن�ياء من عند اهللا، 

 :هاإال أن حبهم وميلهم �لوث�ية جعلهم ي�تعدون عن عقيدة ا�وحيد فصارت عقائدهم منحرفة من

ووصفوه ب�ونه ل�س معصوما، و�ثور، وقاس، ، )يهوه(ّ �م إ�ا خاصا بهم سموه  جعلوا- 1

  .ومتعصب، ومد�ر �شعبه

  . ميلهم وحبهم �لوث�ية-2

 .عبدوا العجل وقدسوا ا�ية -3

 ).وهو ن� من أن�ياء ب� إ�ائيل(عز�ر ابن اهللا :  قا�وا-4

 .ّ�ن أبناء اهللا وأحباؤه:  قا�وا- 5

 .تهم ال تت�م عن ا�وم اآلخر وال ا�عث وال ا�ساب عقيد-6

  . ديانتهم خاصة بهم فال ي�سب إ�ها إال من �نت أمه يهودية- 7

  .يعتقدون بتابوت العهد ا�ي �توي � أ�واح ��عتهم وعصا �و� وروح اإل� يهوه- 8

   :أھم كتب الیھودیة. 3

ِسـفر ا�كـو�ن، سـفر  :  ا�مـسةاألسـفار �، وتتمثل العهد القديمو� من �تو�ات  :ا�وراة -1 ِ

ِا�روج، سفر العدد، سفر ا��نية، سفر ا�الو�� ِ. 

 :وهو تفس�ات و�وحات �لتوراة كتبها ا�اخامات، و�عظمونه أ�� منها، وهو جزآن: ا�لمود -2

 .إلكمالا:  ومعناه،)�ارا(ا��ح و�س�، و ومعناه ا�عرفة أو ا���عة ا�كررة:)ا�شنا(ا�� و�س�

 :تحریف الرساالت السماویة السابقة -3

وهذا ما جعل  ، �ألهواء وا�صالحعلت هذه ا�كتب �وافقة ُجوا�وراة واإل�يل،  طالت يد ا�حر�ف

 إ�هـا د� وتميالن عن عقيدة ا�وحيـد، الـ� ،ا��انية وا�هودية تنحرفان عن الطر�ق ا�صحيح

  : فا�حر�ومن أدلة  � األن�ياء وا�رسل�، 

 .ب� �سخ كتبها، بل وح� ب� أسفار ال�سخة ا�واحدة االختالف ا�كب� ا�وجود  -1

 .ضياع أصول هذه ا�كتب -2

 .إساءتها هللا تعا� وأن�يائه عليهم ا�سالم -3

  .�الفتها �لعقيدة اإلسالمية -4

M  i  h  g  :، قال سبحانها�حر�ف وسلمه من االختالفمن أما القرآن ا�كر�م فقد حفظه اهللا 

  j  m   l  k    Lإال �سخة واحدة من القرآن، توارثها  ا�وم � وجه األرضل�سف، 9:  الحج�ر 

  . قرنا14ا�سلمون كتابة وحفظا منذ 

  :سالم بالرساالت السماویة السابقة عالقة اإل-4

 ما طرأ عليها من ا�بديل وتصحيحّ �ا ب� من صحيحها غ� ا�حرف، )تصديق(تأ�يد   � عالقة

 ّخاتمة، تمت بها رساالت اهللا لعباده، ومهيمنة ، باعتباره رسالة ��ية،وت�ا�ل�ف، وا�حر

  .ا�كث� من ا��ائع ، حيث جدد اإلسالمو�ديد

  

 

  

  



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /15 ص.  

 

 ا در ا    

ا اهللا أدلة � األح�م ا��عية، � األصول ال� جعله :ي تعریف مصادر التشریع اإلسالم-

  .ة، واإل�اع، والقياس، وا�صالح ا�رسلة��كتاب وا�سن

 ع :أوا  

  : تعریف اإلجماع-1

  .15: یوسف M)  (   '  &  %  $L  :  قال تعا�:العزم وا�صميم -   :� معنيان:  لغة-أ

  . رواه ابن ماجه) أم� � ضاللةال �تمع: (  قال:االتفاق -                             

� ع� من العصور   وفاة ا�رسولبعد  ا�سلم� اتفاق �يع ا�جتهدين من  هو: اصطالحا-ب

  .�� عم�� ح�م 

  :  شرح التعریف-

  .االش�اك � االعتقاد، أو القول، أو الفعليراد به  :تفاقالا -

 ا�ين بلغوا درجة االجتهاد � ا���عة، و�ء بهذا ا�وصف إلخراج من �م ي�ن :ا�جتهدين -

  .من العلماء � ا���عة�تهدا 

  .قيد �رج به أهل االجتهاد من غ� ا�سلم�، كعلماء ا�صارى وأحبار ا�هود :ا�سلم�من  -

ألنه � حياته يرجع إ�ه � معرفة األح�م  :بعد وفاة ا�رسول  -
ّ

  .، والع�ة حي�ئذ با�و�

  .�ة، و أح�م العادات وغ�هاا��عية، �ألح�م ا�لغوغ�  األح�م إلخراج : عم�ح�م �� -

  : حجیة اإلجماع-2

<   ?  @  M  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  :قو� تعا�: القرآنمن  -1

O  N  M  LP    R   Q  L 115: النساء.  

س�يل ا�ؤمن�  و�تباع غ� س�يل ا�ؤمن� � ا�وعيد، و�ع اهللا ب� �شاقة ا�رسول : وجه ا�اللة

  .وا عليه، ف�ن ما اتفقوا عليه واجب اإلتباع كذ�كهو ما اتفق

   :من السنة -2

  .رواه ابن ماجة) ال �تمع أم� � ضاللة( : قول ا��  -

فإن يد اهللا مع ا�ماعة (: وقو� -
ّ

  .رواه ال�سا�) 

  . رواه أ�د)من خالف ا�ماعة قيد ش� فقد مات ميتة جاهلية (: وقو�-

  .رواه أ�د) ما رآه ا�سلمون حسنا فهو عند اهللا حسن: (ر� اهللا عنهما رواه ابن �سعود  -

  .أفادت األحاديث عصمة األمة عن ا�طأ وا�ز�ل، واستحالة اجتماعها � غ� ا�ق :وجه ا�اللة

  :هو � نوع�:  أنواع اإلجماع-3

  .�ش� ��ح هو اتفاق ا�جتهدين � قول أو فعل : إ�اع ��ح-أ

       ، فيعلم بقية ا�جتهدين بذ�ك، حد ا�جتهدين برأيهأ هو أن يعمل أو يقول :و� إ�اع سك-ب

  .وال يظهرون معارضة ما

، واختلفوا �  العمل بهووجوباتفق العلماء � حجية اإل�اع ا���ح،  : اإلجماعحكم -4

  .اإل�اع ا�سكو�

  : أمثلة اإلجماع-5

 . إ�اع ا�صحابة � تور�ث ا�دة ا�سدس-

  .ن � �صحف واحد إ�اع ا�صحابة � �ع القرآ-

م :سا   

   : تعریفھ-1

  . ا�قدير وا�ساواة: لغة -أ

  . الش�اكهما � علة ا��م؛ �ساواة أ�ر أل�ر آخر � ا��م ا�ابت �: اصطالحا-ب

  



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /16 ص.  

 

   :  حجیة القیاس-2

  : ي� بما�ب العمل به، واستد�وا �هور العلماء � أن القياس د�ل من أدلة األح�م ا��عية، 

  2: ا�� M´  ³  ²L : قو� تعا�  : من القرآن-1

  .  أ�ر اهللا تعا� باالعتبار، والقياس نوع منه:وجه ا�اللة

 أفأحج ،إن أ� أدر�ته فر�ضة ا�ج(: فقالت  إ� ا�رسولخثعمية جاءت ا�رأة  : من ا�سنة-2

: قال. )نعم: (قالت )  أ�ان ينفعه ذ�ك؟،أبيك دين فقضيته أرأيت �و �ن � : (فقال �ا )عنه؟

فد(
َ

  .رواه ما�ك )ين اهللا أحق بالقضاء

د��وعية قضاء   قياس ا�رسول: وجه ا�اللة
َ

د��وعية قضاء  � ، ا�ي هو ا�جين اهللا
َ

ين 

  .، د�ل � اعتبار القياسالعباد

   :من عمل ا�صحابة -3

  ).اعرف األشباه واألمثال وقس األ�ور برأيك(  :األشعريقول عمر بن �طاب أل� �و�  -

  . فعل ا�صحابة حجة تدل � اعتبار القياس واألخذ به:وجه ا�اللة

  : أركان القیاس-3

  .وهو األ�ر ا�ي ورد ا�ص �كمه :)األصل(  ا�ق�س عليه-1

  .هوهو األ�ر ا�ي �م يرد ا�ص � حكمه و�راد معرفة حكم :)الفرع(  ا�ق�س-2

  . وهو ا��م ا��� ا�ابت �ألصل و�راد تطبيقه � الفرع: ا��م-3

  .األصل، وا�ي من أجله �ع ا��م � و� ا�وصف ا�ش�ك ب� األصل والفرع : العلة-4

   العلة  الفرع  األصل  ا��م

   و�ذهاب العقلاإلس�ر  ا�خدرات  ا�مر  حرام

  :  شروط القیاس-4

  .�مأن ي�ون األصل معلوم ا� -1

   .وأن تقوم علة األصل فيه أن ي�ون الفرع �هول ا��م، -2

  .بتا بالقرآن أو ا�سنة أو اإل�اع أن ي�ون ا��م ا�راد تعديته معقول ا�ع�، ثا-3

 . أن يدور معها ا��م وجودا وعدما و أن ت�ون العلة ظاهرة منضبطة،-4

 .الش�اكهما � علة اإلس�ر مر ا��ر�م ا�خدرات � �ر�م  قياس -  : أمثلة القیاس-5

  .اإليذاء والعقوقلعلة قول أف �ما �ر�م �ب ا�وا�ين وسبهما � �ر�م  قياس -

 :ا ا:  

   :ا تعریفھ-1

  . غ� ا�حددة معناها ا�طلقة:معناها ا�نفعة، وا�رسلة: ا�صلحة : لغة -أ

 ال د�ل من ، بناء � �صلحة،نص فيها وال إ�اع  ال � اس�نباط ا��م � واقعة:اصطالحا -ب

 .ا��ع � اعتبارها أو � إلغائها

 يرى ا�ا�كية أن ا�صلحة ا�رسلة د�ل من أدلة اس�نباط األح�م ا��عية � ا�سائل :حجیتھا. 2

 : �ستدل� بما ي�،ال نص فيها وال إ�اعال� 

  . ودفع ا�ضار عنهم،باد�ع اهللا األح�م �حقيق �صالح الع -1

 . ا�وادث تتجدد، وا�صالح تتغ� بتجدد ا�زمان والظروف-2

 .روعيت ا�صلحة بنحو أوسع من القياس � اجتهادات ا�صحابة وا�ابع� وأئمة االجتهاد -3

 :�ش�ط �صحة العمل با�صالح ا�رسلة ما ي�  :شروط العمل بھا. 3

 .ة�الئمة �قاصد ا���عأن ت�ون . 1

 .أن ت�ون �مة �ميع ا�اس ول�ست خاصة ببعضهم. 2

 . أي حقيقية ول�ست وهمية،أن ت�ون معقولة � ذاتها . 3

 .، ووضع قوان� خاصة با�رور توثيق عقود ا�زواج- :أمثلة عن المصالح المرسلة. 4

  .�ع ا�صحابة �لقرآن ا�كر�م � �صحف  -
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 وا ت ال ا  نمق اوا    

  :  تعریف الحق-1

   .ضد ا�اطل، ومعناه ا��ء ا�ابت : لغة-أ

 .  �صلحة �ستحقة ��:اصطالحا -ب

 . أن يع�شوا ب�رامة ك��دونها ا�عاي� األساسية ال� ال يم�ن �لناس�  :حقوق اإل�سان -ت

  :  تكریم اإلسالم للبشر-2

ّر�ما �ما بغض ا�ظر عن ا�ين وا��س وا�لغة ّاح�م اإلسالم ا�ات اإل�سانية و�رمها ت�

، ومن هذا ا�كر�م أن �ف ال�� 70اإل�اء  M b  a     `  _  L :والعرق وا�لون، قال تعا�
ّ ُ

   .���عة نقية تر� حقوقهم و�فظ �صا�هم

  :من حقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة -3

، وسائر أش�ل ا�عدي  واالنتحارّوحرم القتلياة، أوجب اإلسالم ا�فاظ � ا�:  حق ا�ياة-1
ّ

  . �لحياةّو�ع القصاص وا�دود صوناعليها، واعت� قتل نفس واحدة كقتل �يع ا�اس، 

ًمن �تل �فسا بغ� �فس أو فساد � األرض فك��ما �تل ا�اس �يعا  M: قال سبحانه : ا��ل- ْ
ِ
َ ََ َ َ َ� َ ْ ْ ََ َ َ ََ � َ َ

ِ
َ َْ

ِ ٍ
َ ًْ

ٍ
َ َ

ِ
ْ

ِ
ْ

َوم ًن أحياها فك��ما أحيا ا�اس �يعاَ
ِ
َ َ � َ َ َْ َْ َ� َ َ َ َ ْ L 32 ا�ائدة.  

 اهللا وال حقوق حدودّأباح اإلسالم �إل�سان حر�ة ا��ف � غ� تعد �  : ا�ق � ا�ر�ة-2

ّا�خلوق�، وحث � �ليص ا�اس من االستعباد وا�رق �  ّ
  . ا�كفارات ��ز�ة و���عاته بعض

 !).م� استعبدتم ا�اس وقد و�تهم أمهاتهم أحرارا ؟:(ول عمر بن ا�طاب  يق : ا��ل-

األمن والطمأن�نة �إل�سان، فحرمت ا�عدي �  أمن  كفلت ���عات اإلسالم : ا�ق � األمن-3
ّ ّ

، و�ع و�و �زاحا  ،وال�و�ع  بأي نوع من أنواع االعتداء �العتقال بدون حق، وا�عذيب،ّا�اس

  ... حفاظا � أمن ا�اس � أ�وا�م، وأرواحهم، وأعراضهمالعقو�ات

ال �ل �سلم أن يروع �سلما( :   : ا��ل-
ً

  .رواه أبو داود) 

وقد أو� اإلسالم عناية بالغة �ألمن؛ ألهميته ا�ك�ى � استقرار األنفس واأل� وا�جتمعات، 

  :ونذكر من أهميته � استقرار ا�جتمعات ما ي�

 .وا�ال من مقاصد ا���عة ا�عت�ة  ا�ين وا�فس والعقل و العرضاألمن � -

 .�ارسة ا�شعائر ب�ل أمان يدفع إ� ا�شعور باألمن وا�قة -

 .األمن � العرض �عل ا�جتمع �سوده العفة والطهارة -

  .األمن � ا�ال �شجع االس�ثمار وازدهار االقتصاد -

، �ثا عن األمن، خر� أرض اهللا، وا�روج من ب� آل �ق �إل�سان ا�نقل : ا�ق � ا�نقل-4

             وقد اعت� اإلسالم عدم ا�نقل � حاالت الظلم ا�ي…وطلبا �لرزق، والعلم، وا�سياحة

  . تقص�ا وظلما �لنفسيم�ن دفعه ال

  .15 ا�لك M ?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4L: قال تعا� :ا��ل-

حر�ة ّأقر اإلسالم : �ة ا�عتقد ا�ق � حر-5
ّ

 �ارسة ا�ق � ، وما يتفرع عنها مناالعتقاد

 أنه ون� عن اإلكراه � ا�ين، غ�ا�ظام العام �لمجتمع اإلسال�، � ظ افا� ��طة، ا��ائع

حرم ا�ردة ورتب عليها حدا
ّ ّ.  

  .99يو�س  M F  E  D  C  B  AL :قال تعا� :ا��ل-

�ث اإلسالم اإل�سان � إعمال العقل وا�فك� � ا�كث� من اآليات، : والفكر حر�ة ا�رأي -6
ّ

ّكما ذم ا�قليد األع� ا�عطل �لفكر وا�فسد �لرأي، وحث � ا�شورى وطرح اآلراء ومناقشتها،  ّ ّ

� ذ�ك بضوابط �عية، �فظ األمة من ا�ساس بمقدساتها، و ا�عدي � أفرادها
ّ ّ

.  

أفال �عقلون( :تعا�قال  :ا��ل-
َ ُ

ِ
ْ َ َ َ َ

  .50 األنعام M®  ¬L  :، وقو��68س ) 

�ؤ�د � أهمية العلم ودوره � ، ألول ا�ي جاءت به رسالة اإلسالم�ر اوهو األ : حق ا�علم-7

   .ا�جتمع، وح� � عالقة اإل�سان بر�ه

  .1العلق  M     O  N  M  L  KL :قال تعا� :ا��ل-



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /18 ص.  

 

 ل ووق اا  ا  

  :  نظرة اإلسالم إلى العمل-1

 واعت�ه وسيلة �فظينظر اإلسالم إ� العمل نظرة اح�ام وتمجيد، فقد حث عليه، ورغب فيه؛ 

ذل ومهانة، وقد ير� العمل � فقر وّ وصيانته �ا ي�تج عن ا�طالة وال�سول من ،كرامة اإل�سان

ما أ�ل أحد طعاما خ� من : (قال  .يؤجر عليها صاحبها وعبادة �عية ،اإلسالم فيكون واجبا
ً

  .رواه ا�خاري) أن يأ�ل من عمل يده، و�ن ن� اهللا داود �ن يأ�ل من عمل يده

�د � حقوق العمال ؤجاءت ا�كث� من ا�صوص ا��عية �:  الحقوق األساسیة للعمال-2

  :و�ايتهم من الظلم واالستغالل، ومن هذه ا�قوق

يتقا� العا�ل أجرا ي�ناسب مع طبيعة العمل وسا�ته، �  :العا�ل � تقا� األجر حق -1

أعطوا األج� أجره قبل أن �ف : (ون تماطل، قال ا�واعيد ا�حددة ��ال غ� منقوص، ومن د

  .رواه ابن ماجه) عرقه

راحة واس�جاع، البد من �را�ة القدرة ا�دنية �لعا�ل ومنحه سا�ت :  حق العا�ل � ا�راحة-2

ا�صالة ، وقال عليه 27القصص   MÀ  ¿  ¾  ½  ¼L: قال شعيب �و� عليهما ا�سالم

  .رواه ا�خاري) ن �سدك عليك حقاإ: (وا�سالم

 العا�ل حقه وتؤدى إ�ه �وطه ا�تفق عليها يبخسال :  حق العا�ل � ا�صول � �وطه-3

  .رواه أبو داود) ون � �وطهما�سلم: (عند العقد، وقد روي عن ا�� قو�

ال يمنع العا�ل من أداء الفرائض ��صالة وا�صوم،  :  حق العا�ل � أداء ما اف�ضه اهللا عليه-4

فحق اهللا أو� باألداء، و�در بالعا�ل ا�ر�ص � ا�واجبات ا�ي�ية أن ي�ون سف�ا حسنا �ا؛ 

  .فيحرص كذ�ك � واجبات العمل

ال �سب العا�ل وال �شتم وال يهان وال �تقر، ف� ذ�ك  :حافظة � كرامته حق العا�ل � ا�-5
ّ

  ).م� استعبدتم ا�اس وقد و�تهم أمهاتهم أحرارا: (من الظلم والعدوان، قال عمر بن ا�طاب

ّ�ق �لعا�ل عند اختالل حقوقه أن يتقدم �شكوى �لقا�  : حق العا�ل � ا�شكوى وا�قا�-6

  .امن أجل اس�جاعه

إذا أصيب العا�ل ب�ر أو تعرض �ادث أثناء العمل، يلزم صاحب  : حق العا�ل � ا�ضمان-7

  .العمل تعو�ضه؛ ألنه �ت كفا�ه

ل��د بن معاو�ة  ت�ون � أساس ا�كفاءة وا�هارة، قال أبو ب�ر و:  حق العا�ل � ال�قية-8

) :إ� عملك وزدتك، و�ن أسأت  فإن أحسنت رددتك ،إ� و�تك ألبلوك وأجر�ك وأخرجك

  .)عز�ك

  : واجبات العمال-3

 .�ا ب�يفية أدائه، وأن ي�ون �طلوب منها�أن يعرف العا�ل  .1

 . بها��فا�شعور با�سؤو�ة �اه العمل  .2

 . بأحسن وجههؤداأو العمل إتقان .3

 .أداء العمل بإخالص وأمانة، دون غش أو إهمال أو تقص� أو خيانة .4

 . ومعداته وأدواته � ا�صالح ا�شخصية دون حق ��عدم استغالل العمل .5

 :)طبیعة العالقة بین العامل وصاحب العمل( واجبات صاحب العمل نحو العامل -4

أن ي�� �لعا�ل ماهية العمل وما يتعلق به من أجرة. 1
ّ

.  

  .أن يعا�ل العا�ل با�س� وا�عروف. 2

  .أال ي�لفه فوق طاقته وأال يبخسه حقه. 3

  . األجر � ا�وعد ا�حدد، وعدم ا�ماطلة � ذ�كدفع. 4

  .أال يبخسه حقه عند ا�عاقد � أي عمل. 5

  .أن ي�ون رحيما بالعا�ل إذا أخطأ ، و�صفح عنه � حالة عدم ا�قص�. 6

 

  



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /19 ص.  

 

 و ا  ت اا  

 :اختالف الدین في واقع الناس -1

، وا�عا�ش مع أهله، االختالف تمكنهم من �اوز عقدة ا�فاهيمملة من ّزود اإلسالم أتباعه �

  :ا�فاهيمتعا�شا �دم االستخالف � األرض، وا�واصل اإل�ا� ب� أفراده، ومن هذه 

   .ّاإل�سان �لوق �كرم بغض ا�ظر عن دينه و�ونه وج�سه/ 1

  .عا� ا�كونية، و�كمة منه سبحانه االختالف ا�اصل ب� ا�اس � ا�ين واقع بمش�ئة اهللا ت/2

 �م ي�لف ا�سلم بمحاسبة ا�كفار ومعاقبتهم � ضال�م، و�نما ذ�ك �ا�ك يوم ا�ين/3
ّ ّ ُ .   

ي�لف ا�سلم باإلنصاف والعدل مع � ا�اس بما فيهم ا�كفار، كما يطالب بنصحهم / 4
ّ

  .ودعوتهم و�اد�هم بال� � أحسن

 :رھمغیب ین أسس عالقة المسلم-2

 M   L: ّ ا�عرف � اآلخر يفتح �ال ا�واصل وا�قارب و االستفادة، قال تعا�:ا�عارف -1

  N  MOP  L  13ا�جرات.  

    : معهم، والقبول بهم، قال سبحانهوا�عا�ل ال�فر ال يمنع من ا�واصل مع أهله :ا�عا�ش -2

 M  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I UY  X  W  V Z       ^  ]  \  [  L 

   .8ا�متحنة 

يباح �لمسلم ا�عاون مع اآلخر، فيما فيه ا�� وا�فع وا�صالح، وقد �ن هذا هدي : ا�عاون -3

 تنص � �ساعدة ا�ضعفاء وا�حتاج�، ون�ة -معاهدة-لفا ِ، فقد ح� قبل ا�بوة حا�� 

  .رواه ا�يه�) سالم ألجبت�و أد� به � اإل: (ا�ظلوم�، وقال 

مع انقطاع ا�رابطة ا�ي�ية مع اآلخر بال�فر، تب� هناك روابط أخرى : ا�روابط االجتماعية -4

  :�مع ا�سلم� مع غ�هم، وتتمثل �

��م آلدم وآدم من : (ا�اس � اختالف أديانهم إخوة ألب واحد، قال : رابطة اإل�سانيةا�-أ

 و� ذ�ك أمارة �    M F  EL : كث�ا ما خاطب اهللا تعا� ا�ميع بقو��سند ا�ر�يع، و ) تراب

 .وحدة ا��س ال��ي ورابطته اإل�سانية

و� أشد قوة من األو�، حيث تضاف إ�ها �موعة من األوصاف ا�ش��ة، : رابطة القوميةا�-ب

 أقوامهم، لقوة ا�رابطة ف�شارك ا�رء قومه ا�لغة وا�صالح والعادات، ��ك جعل اهللا ا�رسل من

 .ب�نهم

و� كذ�ك أقوى من ا�روابط ا�سابقة، حيث يلتحم ا�رء مع وا�يه وزوجه : رابطة العائلة ا�-ج

      من أثر � حياة اإل�سان، �ا وأبنائه وأقر�ائه، وقد خص اإلسالم هذه ا�رابطة بأح�م كث�ة، �ا 

 .وما ي�تب عنها من حقوق وواجبات

�شعر اإل�سان فطر�ا با�ذاب �و مقر سكناه و�سقط رأسه، و�و من �شار�ه : قامةرابطة اإل -د

 .هذه القواسم ا�ش��ة

 :حقوق غیر المسلمین في بلد اإلسالم -3

َ يلزم ا�ولة اإلسالمية �مل �سؤو�اتها ا�اه ر�ياها غ� ا�سلم�، و�اية :حق ا�ماية -1

من قتل معاه: (�عدي عليهم، قال دمائهم و أ�وا�م وأعراضهم، ومنع ا
َ

دا �م يرح را�ة ا�نة
ْ َ ُ (

  .رواه ا�خاري

 حيث توفر ا�ولة �م ظروف ا�ياة ا�الئمة عند العجز والفقر، ومن :حق ا�أم� عند العجز -2

 فأخذه إ� بيت ا�ال وفرض � ،ل ا�اسأرأى عمر بن ا�طاب شيخا يهوديا �سسنة ا�لفاء أن 

   . و�ذ�ك وضع قانون ا�ضمان االجتما� �� ا�واطن�،عاشاوألمثا� م

ُ، فيمنح �م حق ا�دين، و�ارسة 256ا�قرة  MÔ  Ó    Ò  ÑL  :قال تعا�: حق حر�ة ا�دين -3

  .ا�شعائر، دون ال�و�ج لعقائدهم ودعوة ا�اس إ�ها

، وتو� ا�ناصب  ي�فل اإلسالم لغ� ا�سلم� حق العمل، وا�كسب ا��وع:حق العمل -4

  .وا�وظائف، باس�ثناء ا�ناصب ا�ساسة �لقضاء واإلمامة

 :واجبات غیر المسلمین في بلد اإلسالم -3

 و�را� و� ��بة سنو�ة تعطى بدال من ا�ز�ة، وت�ون مقابل توف� ا�ماية، : أداء ا�ز�ة-1



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /20 ص.  

 

  .القدرة ا�ا�ة ألهل ا�مةا�ا�م فيها  

  . �بة أخرى تفرض � �الك األرا� وهو �: أداء ا�راج-2

إذ ال �وز �م �الفتها، و� بدورها �فظ حقوقهم :  نظم وقوان� ا�ولة اإلسالميةاح�ام -3

  .ا�ي�ية، وحر�اتهم ا��وعة

وعدم ا�ساس بعقيدتهم و��عتهم، وا�جاهرة ��ب : اح�ام شعائر ا�سلم� و�شاعرهم -4

  .هار شعائر ال�فر، كبناء ا�كنا�س، و�ب ا�واق�س ا�مور، وأ�ل ا���ر، و�ظ

  .  وا�خابر، وا�وسسة، و ا�ساس بأمن ا�سلم� ودو�هم: ترك قتال ا�سلم�-5

 

  

  غیرھمب ینأسس عالقة المسلم/ 1

 

 ا�عارف            ا�عاون             ا�عا�ش            ا�روابط االجتماعية

   

  سلمین في بلد اإلسالمحقوق غیر الم/ 2

 

 ا�ماية            حر�ة ا�دين    العمل وا�كسب        ا�أم� عند العجز             

  

  أداء ا�ز�ة وا�راجواجبات غیر المسلمین في بلد اإلسالم                     / 3

                                ال�ام نظم وقوان� ا�ولة اإلسالمية                                                              

                    اح�ام شعائر ا�سلم�

                    ترك قتال ا�سلم�

 ا ا  :ا وأ ا   

أو :ا  

 :  تعریف النسب-1

  . اال�حاق والقرابة : لغة-أ

 .صلة اإل�سان بمن ي�ت� إ�هم من اآلباء واألجداد : اصطالحا-ب

  : أسباب النسب الشرعیة وطرق إثباتھ-2

قيام ا�رابطة ا�زوجية ب� ا�رجل وا�رأة عند ابتداء ا�مل، ي�سب و�ها إ�ه مبا�ة، ب : ا�زواج -1

�ديث أن متفق عليه، ومع� ا) ا�و� �لفراش و�لعاهر ا�جر(: قال . وال �تاج إ� سبب آخر

  .ا�و� ي�سب �لزوج� أصحاب الفراش ا���، أما ا�زا� فل�س � إال ا�يبة والعقو�ة

  .هذا و�ي: وهو اع�اف ا�رجل ب�نوة و�ه، قائال: اإلقرار -2

  . � بنوة ا�و�� و� شهادة رجل�، أو رجل وا�رأت:ا��نة ا��عية -3

كشف آ� �سجل عليه : (ّوتعرف بأنها،  ا�ديثةوا�وسائل و� من :)ADN(ا�صمة ا�وراثية  -4

          صورة واقعية حقيقية �لصفات ا�وراثية �إل�سان، وال� تتطابق � نصفها مع األم ا�قيقية 

  ).و� نصفها اآلخر مع األب ا�قي�

  :  حقوق الطفل مجھول النسب-3

قد �هل �سب الطفل ألسباب متعددة ��روب وا�كوارث الطبيعي
ّ ُ

ة والعالقات ا�حرمة، و� ا�الة 

ّاألخ�ة ال �مل الطفل خطأ �م يق�فه، وقد كفل � اإلسالم حقوقا تضمن � االندماج � ا�جتمع  ً

  :ومن هذه ا�قوقوا�ياة بصفة طبيعية، 

  . وذ�ك بر�يته  وتر��ته و القيام � شؤونه:ا�ر�ية وا�كفالة/ 1

  .لقب أ�ة �ستعارة، و�سجيله � سجالت ا�الة ا�دنيةبمنحه اسما �ستعارا، و: ا�و�ة/ 2



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /21 ص.  

 

  . فت�بت � األخوة � ا�ين، وا�واالة فيه، ح� ال يع�ش مهمشا منبوذا:األخوة وا�واالة/ 3

 �لمتكفل به ا�ش�ة ا�ادية ال� يطرحها اإلسالم �ل ا�لولمن / 4
�

، فهو و�ن �م ي�ن من ا�وصية

  .بثلث ما��وز �لكفيل أن يو� � ا�ورثة ا��عي�، إال أنه 

م :ا 

 .إ�اق و� الغ� با�فس و�عطاؤه صفة ا�نوة ا��عية:  تعریف التبني-1

ّحرم اإلسالم ا��� وأبطل �سبة األبناء لغ� آبائهم : حكمھ ودلیلھ-2 ّ.  

 M  j  i   h  g :، وقال MZ  Y  X  W L : قال سبحانه: ا��ل من القرآن-

 kl mu  t  s   r  q  p  o  n  L   ]5-4:األحزاب[.  

 .رواه ا�خاري) من اد� إ� غ� أبيه وهو يعلم فا�نة عليه حرام: ( قال  : ا��ل من ا�سنة-

  : الحكمة من إبطال التبني وتحریمھ-3

  .ا�فاظ � رابطة األ�ة ال� � رابطة ا�رحم وا�م ا�حرم -1

  .�عد عن ا�كذب وال�و�ر واالد�ء إقرار ا�ق والعدل وا-2

  . ضمان حقوق األ�ة خاصة � ا��اث-3

  . حفظ األ�ساب من االختالط والعالقات من االختالل-4

 قد ي�ون س�با � �ر�م ما أحل اهللا ��زواج من ابنة ا�ت��، أو �ليل ما حرم اهللا كتكشف -5
ّ �

�زوجة ا�ت�� و�ناته أمام ا�ت�� وهو ل�س    .من ا�حارمّ

  

 

  

 :ا  

 :  تعریفھا-1

  . االل�ام وا�ضم : لغة-أ

 .�ام بضم ا��يم وضمان حقوقهلاال : اصطالحا-ب

  .دلت ا�صوص ا��عية � ��وعية واستحباب ا�كفالة:  حكمھا ودلیل مشروعیتھا-2

  . 37آل عمران M Ê  ÉL: �ر�م تعا� � كفالة ز�ر�ا قو�  :من القرآنف -

 وفرج ،أنا و�فل ا��يم � ا�نة كهات�، وأشار با�سبابة وا�وسطى: ( قول ا�� :من ا�سنةو -

  .رواه أ�د) ب�نهما ش�ئا

  :  الحكمة من تشریعھا-3

  . توف� ا�و األ�ي ا�ناسب �لنمو الطبي� وا�سوي �لي�يم-1

  . ر�ية شؤون ا��يم والقيام ب���ته وتعليمه وا�فقة عليه-2

  . �اية ا��يم من االستغالل واآلفات واال�رافات-3

  . �قيق ا�عاون وا��فل ب� أفراد ا�جتمع-4

  . ا�عبد و�سب األجر وا�واب-5

ل�ست ا�كفالة س�با من أسباب ثبوت ال�سب، فيب� : حل مشكلة المحرمیة في الكفالة -4

، و�م�ن حل �ش�ة ا�حرمية )ن أو ا�رأةرجال �(أجن�يا عن ا�كفيل ) ا�كر أو األن�(ا�كفول 

                ، حيث يص� ا��فل أبا وا��فلةبا�رضاعب�نهما، وما ي�تج عنها من حرج عند ا�لوغ، 

  . أحد أفراد األ�ةب�و�هأما  با�رضاع، أو 

  .ّ�ر�م ا���، و���ع ا�كفالة :من سبل محافظة الشریعة على األنساب -

 



 ا دة ا ي دروسما ا  ا -  ذاد او: إ   ا  /22 ص.  

 

 و   لا داعا      

 : المناسبة والظروف-1

من ذي ا�جة من ا�سنة العا�ة ) 9(� حجته ا�وحيدة، يوم عرفة، � ا�اسع  ألقاها ا�� 

M   O  N  M  L  K  :، حيث نزل قو� تعا�)عرفة(�لهجرة من فوق جبل ا�ر�ة ) 10(

U  T  S  R  Q  PV  L  3ا�ائدة.  

   :المفرداتشرح  -2

ر�ا : ر�ا ا�اهلية .�كة:  ب��م هذا.ذو ا�جة: ، شهر�م هذاا�اسع من ذي ا�جة: يوم�م هذا

   .قبيلة عر�ية: هذيل . �وروثات ا�اهلية و�لفاتها:مآثر ا�اهلية . باطل: �وضوع.ال�س�ئة

غ�  . �وافقوا:اطئوا�و .ذو القعدة، ذو ا�جة، �رم: ثالثة متوا�ة . تأخ� األشهر ا�رم:ال��ء

 يأذن و�لسن � منازل�م:يوط� .غ� شديد: م�ح
ُ ّ

من  : ا�شاهد الغائب �بلغ. أس�ات:عوان .

  . �ن �م �ستمعهافلينقل�لخطبة استمع 

  : ا�نود اآلتية خطبة ا�� تضمنت  : تحلیل نص الخطبة-3

  . اإلشارة إ� قرب أجله االفتتاح �مد اهللا وا�ناء عليه، وا�وصية بتقوى اهللا ثم-1

ا�مد هللا �مده و�ستعينه و�ستغفره ونتوب إ�ه ونعوذ باهللا من �ور أنفسنا ومن س�ئات 

  ....    فإ� لع� ال ألقا�م بعد �� هذا...أوصي�م بتقوى اهللا وأحث�م � طاعته....أعما�ا

  .وا��ن  حرمة ا�ماء واأل�وال واألعراض، حيث شبه حرمتها �رمة ا�زمان -2

أعراض�م حرام علي�م إ� أن تلقوا ر��م كحرمة وإن دماء�م وأ�وال�م :  أيها ا�اس

  ...أال هل بلغت ا�  , يوم�م هذا � شهر�م هذا � ب��م هذا

  . ا�ث � أداء األمانة لعظمتها، و�ر�م و�بطال أفعال و مآثر ا�اهلية ��ر�ا وا�أر-3

� �ء من أ�ر ا�اهلية �ت قد� ، أال و�ن  من ائتمنه عليهاإ�ها  عنده أمانة فليؤدتفمن �ن

 ول�ن ل�ـم رؤوس أ�ـوال�م و�ن ر�ا ا�اهلية �وضوع، ... �وضوع، ودماء ا�اهلية �وضوعة

و�ن أول دمائ�م أضع دم ابن ... و�ن أول ر�ا أبدأ به ر�ا ع� العباس... ال تظلمون وال تظلمون 

  ....ر�يعة

  .كيد ا�شيطان وعداوته، وترصده البن آدم � صغار األ�ور و�بارها ا�حذير من -4

 و�كنه قد ر� أن يطاع من أن يعبد بأرض�م هذه أبدا،إن ا�شيطان قد ي�س س، فأيها ا�ا

  .رون أعمال�م فاحذروه � دين�مفيما سوى ذ�ك �ا �ق

ّو�ليل ما حرم، و�عالنه  حرمة ا�العب باألشهر ا�رم تقديما وتأخ�ا �حر�م ما أحل اهللا -5

 تطابق ا�زمن مع ما أ�ر اهللا به.  

 �لونه �ما و�ر�ونه �ما ،أيها ا�اس إنما ال��ء ز�ادة � ال�فر يضل به ا�ين �فروا

و�ن ا�زمان قد استدار كهي�ته . �وطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا و�ر�وا ما أحل اهللا

  ...األرضيوم خلق اهللا ا�سماوات و

  .، وا�ذك� �قوق ا�زوج� ا�وصية بال�ساء و األ�ر �سن ا�عا�ة-6

  ل�م � �سائ�م حقا، إن... واستوصوا بال�ساء خ�ا ...اتقوا اهللا � ال�ساء أيها ا�اس 

  ... ل�سائ�م علي�م حقا و

  . أيضال بهما ا�ماس ا�داية � القرآن وا�سنة وا�مسك بهما، و�يان أن العصمة من ا�ضال-7

  ,  كتاب اهللا وسنة ن�يهإن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أ�را ب�نا،تر�ت في�م  ما 

أخذ ا�ال دون إذن صاحبه، وا�حذير من ال�فر الظلم و ا�ذك� باألخوة اإليمانية، و�ر�م -8

  .وا�كف� واالقتتال

ال �ل ف ، وأن ا�سلم� إخوة، اسمعوا قو� واعقلوه، تعلمن أن � �سلم أخ �لمسلمّأيها ا�اس

 بعدي كفارا ي�ب بعض�م رقاب نفال ترجع... ال�رئ مال ألخيه إال عن طيب نفس منه 

  .بعض
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  . أساس ا�فاضل ب�نهم أن ا�قوىاإلشارة إ� ال�ساوي ب� ا�لق، و�يان -9

د اهللا  و�ن أبا�م واحد، ��م آلدم وآدم من تراب ، أ�رم�م عن،ا�اس، إن ر��م واحدأيها 

  .أال هل بلغت. أتقا�م ، ول�س لعر� � عج� فضل إال با�قوى

 : األحكام والتوجیهات التي تضمنتها الخطبة- 4

  .بیان حرمة الدماء واألموال واألعراض -1

  . تحریم الربا -2

 .وجوب حفظ األمانة وأدائھا -3

 .وجوب التمسك بالكتاب والسنة -4

 .التحذیر من عداوة الشیطان وكیده -5

 .ر الجاھلیة وتقالیدھاإلغاء شعائ -6

 .بیان مكانة المرأة في اإلسالم، والتذكیر بحقوقھا -7

 .عنایة اإلسالم بشؤون األسرة، والحقوق الزوجیة -8

 .عالمیة رسالة اإلسالم من خالل مخاطبة الناس جمیعا -9

 ).السماء واألرض و الزمان(الحث على التأمل والتفكر من خالل اإلشارة إلى مسألة الخلق  - 10

  

  

 

  

  

  

 ةا و ا   

  : تعریف الربا-1

  .الفضل وا�ز�ادة وا�مو : لغة-أ

 .ا�ز�ادة � أحد ا�دل� ا�تجا�س� من غ� أن تقابل هذه ا�ز�ادة بعوض : اصطالحا-ب

  :  حكمھ ودلیلھ-2

  .ّ �رم با�كتاب وا�سنة واإل�اعا�ر�ا

َا�ر�M  :  9  8  7 : قال تعا�   :من القرآند�له  -   .275ا�قرة  L اّ

و�ُآ�ل ا�ر�ا و� لعن رسول اهللا (  :قال جابر :من ا�سنةو -
َ
            : ه و�تبه وشاهديه، وقالِ

  .رواه �سلم) هم سواء 

  : الحكمة من تحریمھ-3

 .، و��نة ا�حتاج�ُ�سبب العداوة وا�غضاء ب� أفراد ا�جتمع، و�ق� � ا�عاون -1

 . ا�جتمعيؤدي إ� �� الطبقية � -2

 .ٌهو سبب �حق ال��ة و�سليط العقو�ات ا�ي�ية وا�نيو�ة � العباد -3

 ).استعمار اقتصادي(هو وسيلة من وسائل االستعمار ا�ديث  -4

 .حرم ا�ر�ا حفاظا � مال ا�سلم ح� ال يؤ� با�اطل -5

  :ّحرم ا�ر�ا ع� أر�ع �راحل، بيانها فيما ي� :  مراحل تحریمھ-4

  ¢  ¡|  {  ~  �   M  : فقال سبحانه. ذم اهللا ا�ر�ا وذكر أنه �حوق ال��ة:األو� ا�رحلة -1

   ¤  £¦  ¥¨  §   ©  L  39ا�روم.  

 سبحانه قال، وأنه من أفعال ا�هود ا�ميمة، ّذكر اهللا أن ا�ر�ا �رم � من قبلنا:  ا�رحلة ا�انية-2

َا�ر�ا±  M : عن ا�هود ّ      ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³º  »  L 161- ال�ساء.   
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M  ¼     »  º  :ن� اهللا عباده عن أ�ل ا�ر�ا بأضعاف �ضاعفة، فقال : ا�رحلة ا�ا�ة-3

َا�ر�ا½  ¾   ّ       Á  ÀÂ  Æ  Å   Ä  Ã  L 130 آل عمران.   

M  8  7   :ب� اهللا ا��م ا���، وقطع بتحر�م ا�ر�ا قليله و�ث�ه، � قو�  : ا�رحلة ا�رابعة-4

َا�ر�ا  :  9 ّ L  275ا�قرة.   

  : أنواعھ-5

ِ أحد العوض� عن اآلخر � ِز�ادةوهو ا�يع مع : ر�ا الفضل -1
َ َ

ِ   . متحد ا��سِ

  . حاال، أو بيع درهم بدرهم�قنطار قمح جيد بقنطار ونصف من القمح األقل جودة بيع:  مثا�-

ِا�هب با�هب(: قال : د�له -
َ َ� �

ِ
ِ والفضة ب،ُ

ُ �
ِ
ْ ِالفضةَ

�
ِ
ْ

ّ وال� بال�، �ُ ُْ ْ
ِ

ِ وا�شع� با�شع�،َِ ِ ِ
� �

ِ
ُ ِ وا�مر با�مر ،َ

ْ ْ� �
ِ

ُ َ

ِوا�ملح با�ملح ِ ِ
ْ ْ ْ ْ

ِ
ُ ٍ مثال بمثل،َ

ْ ْ
ِ ِ

ً
ٍ سواء �سواء،ِ َ ََ

ِ
ً ٍ يدا �يد،َ

َ
ِ

ً  فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف ش�تم إذا ،َ
َ َ
ِ

ْ ُ ْ َ َ
ِ

َ ْْ َ ْ َْ َُ
ِ

ُ َ
ِ ِ

َ َ َ
ِ

ٍ�ن يدا �يد
َ
ِ

ً َ َ َ
  .ه �سلمروا) 

  . ا�أجيل ا��وطة ال� يأخذها ا�ائن من ا�دين نظ� ا�ز�ادةوهو  ):ر�ا ا�اهلية( ر�ا ال�س�ئة -2

  . دج � ا�دين1500 دج واش�اط سداد 1000قرض ا�ائن : مثا� -

ُبيع قنطار من القمح ا�يد بقنطار من القمح األقل جودة يدفع �ؤجال، فا�دة : مثا� � ا�يع -

  .�زمنية تؤدي � الغالب إ� تغ� القيمة، فتكون ا�ز�ادة � أحد العوض�ا

ِإ�ما ا�ر�ا � ال�س�ئة: (قال  أن ا��  ما رواه أسامة بن ز�د : د�له-
َ

ِ
�

ِ
َ � َ �

  . و�سلمرواه ا�خاري) ِ

  ):األصناف الربویة( األموال التي یجري فیها الربا - 6

  ....ّا�ينار، ا�ورو، ا�ر�ال  : �لعمالت ا�ورقيةوم مقامهما، وما يق ا�هب والفضة، : ا�قدان-

  ...، ا�شع�، ا�لح، ا�مر، و�قاس عليها ا�بوب ��رة واألرز)ال�( القمح :ا�طعومات -

  

  :  علة التحریم-7

  . ا�منية فيها، �الفضل وال�س�ئةعلة �ر�م ر�ا :  ا�هب والفضة واألوراق ا�قدية-أ

  ....):القمح، ا�شع� (ت  ا�طعوما-ب

 علة
ّ

 .االقتيات واالدخارا�طعومات، �  � ر�ا الفضل �ر�م 

 الطعمية�، � ا�طعومات ر�ا ال�س�ئة علة �ر�م . 

  ):للفھم( معنى االدخار، واالقتیات، والطعمیة -

من القوت، وهو : االقتيات
ُ

  .ليه �يث ال تفسد عند االقتصار ع،تقوم ب�ية ا�سم باستعما�ما 

  .أعم من القوت، فقد ي�ناو� اإل�سان تقوتا، أو تأدما، أو تفكها، أو تداو�ا: الغذاء

  . و��ساكه الستعما� وقت ا�اجةا�طعومإعداد : االدخار

� صفة �� ما أعد �لطعام ال ا�داوي، سواء �ن قوتا أو: الطعمية
ّ

ال، أما إن �ن  ال، مدخرا أو 

  .�لتداوي �م �ر فيه ال�س�ئة

  : القواعد العامة الستبعاد المبادالت الربویة-7

  �ساوي  ا�دل� :�ش�ط ،)ذهب بذهب، أو تمر بتمر (�ء ��سه � حال تبادل :القاعدة األو�

  ).ا�أخ�( ال�س�ئة و ا�فاضل :أي �رم،  ال�سليم الفوريو

، ) ، أو قمح �شع�ذهب بفضة( و�ساوي العلة ج�س ا�تبادل�اختالف  عند :القاعدة ا�انية

  .ا�فاضل: و�وزا�أجيل، : أي �رمال�سليم الفوري فقط، : �ش�ط

�م �ش�ط  ،)ذهب �شع�، فضة بتمر( ة معا� ا��س والعلإذا اختلف ا�تبادالن  :القاعدة ا�ا�ة

  . ا�فاضل وا�أخ�:أي �وز،  ال�سليم الفوري وا�دل� �ساوي
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  :  مسائل تطبیقیة-8

؛ ر�ا الفضل، تعت� من حاال كغ من القمح ا�رديء 100 كغ من القمح ا�يد بـ 50لة  مباد-1

  .االقتيات واالدخار ال� علتها � هذه ا�عا�لة األصناف ا�ر�و�ة�كون القمح من 

 ر�ا ال�س�ئة، تعت� من إ� أجل كغ من القمح ا�ردئ 50 كغ من القمح  ا�يد بـ 50 مبادلة -2

  .الطعمية ال� علتها � هذه ا�عا�لة ناف ا�ر�و�ةاألص�كون القمح من 

الفضل ، من ر�ا إ� أجل كغ من القمح ا�رديء 100 كغ من القمح ا�يد بـ 50 مبادلة -3

 -االقتيات واالدخار( �كون القمح من األصناف ا�ر�و�ة، و�وفر العلت� معا وال�س�ئة معا،

  .� هذه ا�عا�لة) الطعمية

، ل�س فيها ر�ا، الختالف ا��س�، حاال دج 16000.00 من ذهب بـ )غ5( مبادلة خاتم -4

  .وعدم اشتمال ا�عا�لة � ا�أجيل

، �كون ر�ا ال�س�ئة، معا�لة �شتمل � إ� أجل كغ من ا�وز 2 كغ من ا�طاطا بـ 6 مبادلة -5

  .الطعمية ال� علتها األصناف ا�ر�و�ةا�طاطا وا�وز من 

، ال تعت� ر�ا حاال Nokia 1100  هاتفا من نوع 15 بـ ifoneن نوع  مواحد مبادلة هاتف -6

أو �جال، ألن ا�واتف 
ّ

  .األصناف ا�ر�و�ة من ل�ست

)  و ا�ينارا�ورو  (الختالف ا��س�، ل�ست ر�ا؛ حاال دج 16000.00 يورو بـ 100 مبادلة -7

  .ا�أجيلوغياب 

 ا�امعة ب� لعلة ا�منية ر�ا ال�س�ئة،  دج إ� أجل، من16000.00 يورو بـ 100 مبادلة -8

  .ووجود ا�أخ�ا��س� ا�ختلف� ا�ر�و��، 

  . غراما حاال، ل�س ر�ا10 غراما �سلسلة ذهبية تزن 10 مبادلة خاتم ذهب يزن -9

 

 

 ةا ت اا    

أو: اا  

  : اتعریفھ -1

  .ءمن ا�ر�ح، وهو ا�ز�ادة وا�ما: لغة -أ

بيع ما اش� : اصطالحا-ب
ُ

  .ي بثمنه ور�ح معلوم

  : �� �ألدلة ا�ا�ةةجائز : ا ودلیلھا حكمھ-2

  M  C   B  A: ، وقو�275ا�قرة  M  9  8  7L :  تعا� دخل � عموم قو�ت  : من القرآن- 

G  F  E  DL 29: ال�ساء  

من ير�� : (ع� فيقول أنه �ن �ش�ي ال ورد عن عثمان بن عفان :عمل ا�صحابة من -

  .ا�بل: عقلها. اإلبل بأ�ا�ا: الع�.  س� ا�يه�)عقلها، من يضع � يدي دينارا

   :االحكمة من تشریعھ -3

  .ا�رج عنهما�ضيق و سد حاجة ا�اس ورفع -1

  . من أبواب االس�ثمار وا�مو�ل اإلسال�ا بابتعد -2

ت -3
ُ

م�
ّ

   .معرفة األثمان ومقادير ا�ر�ح�جار�ة، من خالل من اك�ساب ا��ة ا ا�اهل با�يع ن

  : اشروطھ -4

  .أن ي�ون ا�من األول معلوما -1

  . معرفة مقدار ا�ر�ح-2

  .�توي ا�را�ة � ا�ر�ا ا�حرم، وال ت�ون ذر�عة إ�ه أال -3

  : امثالھ -5

  . دج ر�ح500 + دج، و��يعها برأس ما�ا ا�علوم 1000 �ش�ي أحدهم سلعة بـ -
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م :ا   

  : تعریفھ -1

   .ا�جزئة: لغة -أ

عقد � مبيع حاال، بثمن �ؤجل، يؤدى مفرقا � أجزاء معلومة، � أوقات  : اصطالحا-ب

  .معلومة

  . وال�سهيل � ا�اسة ا�الة � جواز ا�يع ،جائز لعموم األدل:  حكمھ ودلیلھ-2

  .،  واآلية �شمل ا�يع نقدا، وا�ؤجل275ا�قرة  M  9  8  7L :  تعا�� عموم قو  : من القرآن-

  . رواه �سلم)اش�ى من يهودي طعاما إ� أجل(  أن ا�� ر� اهللا عنها عن ��شة  :ا�سنة من -

ا��وعة، وال� � بيع قائم � �اء العبد حر�ته مقابل  ا��تبةيقاس �   :ا�عقول من -

  .�سيدهيدفعها أقساط 

   :ن تشریعھالحكمة م -3

 ح� الا�رج عنهم، فا�ائع �تاج إ�ه �ضمان �سو�ق سلعته، سد حاجة ا�اس ورفع ا�ضيق و

  .تتكدس �سبب الغالء، وا�ش�ي يتم�ن من ا�سداد ع� أقساط �ر�ة، ومدة زمنية دون عناء

  : شروطھ -4

     .                                          أال ي�ون ذر�عة إ� ا�ر�ا-1

  . أن ي�ون ا�ائع ما�� �لسلعة-2

  .      أن ت�ون ا�سلعة ا�بيعة �سلمة حاال ال �ؤجال-3

  . أن ي�ون األجل وا�من معلوم�-4

  . أن ي�ون ا�من وا�سلعة �ا ال �ري ب�نهما ر�ا ال�س�ئة-5

  .  أن ي�ون ا�من دينا ال عينا-6

  . تدفع � أقساط �دة س�ت�)  دج000 45 (بـ)  دج000 30( تلفاز ثمنه حاال �اء : مثالھ -5

 :فا  

  : تعریفھ -1

  .ا�ز�ادة، ومنه سميت العبادة ا�افلة �فا: لغة -أ

ا�هب، والفضة، واألوراق : وا�قد هو. بيع ا�قد ج�سا ��س، أو بغ� ج�س : اصطالحا-ب

  .ا�قدية

   : حكمھ ودلیلھ-2

ا�ه(: ا��   لقول ��وط؛زجائ
َ �

ِب با�هب
َ �

ِ
ِ والفضة بالفضة،ُ

� �
ِ ِ
ْ ْ

ِ
ُ ّ وال� بال�،َ �ُ ُْ ْ

ِ
ِ وا�شع� با�شع�،َِ ِ ِ

� �
ِ

ُ َ، 

ِوا�مر با�مر وا�ملح با�ملح ِ ِ
ْ ْ ْ ْ

ِ ِ
ُ َ َ

ِ
ْ ْ� ٍ مثال بمثل،ُ�

ْ ْ
ِ ِ

ً
ٍ سواء �سواء،ِ َ ََ

ِ
ً ٍ يدا �يد،َ

َ
ِ
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