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 وسائل القرآن الكريم يف بيان العقيدة اإلسالمية( : 1)الوحدة رقم 

ازم التصديق اجل : اصطالحا/   . مبعىن التصديق وعدم الشك واالعتقاد, حكاموهو الربط و اإل, عقد  الفعل من : لغة:  مفهوم العقيدة
 .خر والقدر خريه وشرهورسله واليوم اآلئالئكته وتتهه واإلميان مب, مسائه وصفاتهوربوبية وأ ةتألوهيوما جيب له يف  ,بوجود اهلل
يف هلا أثر تهري  /الفوز يف الدنيا واآلخرة لفجاة و ضمان ا /قق األمن والصةة الففيية تُ  /عمال هي أساس قهول األ : يدة اإلسالميةأهمية العق

وأنه سيةاسب يوم  من معرفة حقيقة وجوده ومصريه كن العهدمت /وجل الدائمة  ر رقابة اهلل عزاستةضا / املؤمن سلوكاالستقامة وتصةيح 
 .سهةانهاهلل  الجتهاد لتةقيق رضاتدفع امليلم إىل العمل وا / القيامة 

 : سالميةقرآن الكريم في تثبيت العقيدة اإلوسائل ال

 : موقف القرآن الكريم من العقل( : 2)الوحدة رقم                                                

    هو      التكرمي ودليل هذا  ,له مفةة ربانية وههها اهلل العقل ن  أنيان وفضله بالعقل وبه ميزه عن املخلوقات حيث خلق اهلل اإل : نسان بالعقلإلتكريم اهلل ل
 .يدا عليهارض وسوجعله خليفة يف األ ,دمد املئالئكة آلسجأو  . 07 سراءاإل (ولقد كرمنا بني آدم ) 

من اجلمود والتقليد األعمى وحذر  ( رونوفي أنفسكم أفال تبص)مل يف الكون ر والتفكر والتأىل التدبإ دعافقد  : الكريم على استعمال العقل حث القرآن
واالستفهاط  حث على االجتهاد /والرجوع إىل الصواب  طلب العلم والهةث عن احلقرغ ب يف /  رة االبتعاد عن اخلرافة واجلهلرو ضأتد على و  / تهاعواإل

 .ن يقيس عليهاأ لة فعلى العقلعل  حكام مُ جميء األ/ والتمةيص والهةث عن احلقيقة 

 تذات اهلل عز: يهيات عن استخدام العقل يف الغ لكفه هنى,  رهدراته وتصو يع إعمال عقله يف ما ييتطأمر اهلل عز وجل اإلنيان بإ : حدود استعمال العقل
ل عقولفا عم  فعليفا أن نُ فكل ما خطر بهالك فاهلل تعاىل خئالف ذلك  ,ميان والتصديق واليقني وعدم الشكللعقل التيليم واإل افهف... الروح وجل واجلفة والفار و 

   . اهلل وآياته ر يف خلقالتأمل والتفكفيما يففعفا بيف ما يرضي اهلل سهةانه و 

 : من جانبينيكون وذلك  ,  العقل هو أحد الكليات اخلمس وجب احلفاظ عليه:  وجوب المحافظة على العقل
لب العلم الفافع فأول آية طىل الدعوة إ –ال بالوحي صيفه باإلميان فالعقل ال يهتد  إت –ىل التدبر والتفكر وتفمية املهارات إ ةبالدعو  : من جانب الوجودأ ـــ 

 . وجه يؤد  العقل وظائفه على أتملتشريع تل ما من شأنه تصيل املفافع ل  -و باطفا ظاهرا ميان اليتة رتان اإلاإلميان والتصديق بأ – (اقرأ ) قوله نزلت 
الفهي   .نواعه وصورهحماربة اجلهل بكل أ /الفكر  ن االحنراف التةذير م/ ويعطل طاقته تاخلمر واملخدرات  بتةرمي تل ما يتلف العقل:  من جانب العدمب ـــ 
 .دراتهستعمال العقل تتوافق مع جمال إا الدوضع حدو  / فة وضرورة االبتعاد عن التعصب والغلوتهاع اهلوى واخلراواتقليد األعمى العن 

فئال يكلف اجملفون و ال  :أساس التكليف  العقل / .  الفهم والتمييزو فالعقل أداة لإلدراك  :تمييز اهلل لإلنسان عن باقي المخلوقات   :أهمية العقل 
   .وأن يعرف األشهاه و يقيس عليها , التفكر والتأمل فيما يففعفيفهغي التدبر و  :التجديد على االجتهاد و لعقل قدرة ا/ وال الف ائم الصيب 

 الكون وما وذلك بدفع اإلنيان إىل التدبر والتفكر يف : إثارة العقل. أ
اهلل هو اخلالق واملدبر لكل ما يف  هتداء إىل أن  اآليات لئالبث اهلل فيه من 

 .الكون فيزداد إميان املؤمن ويوحده وخيلص نيته

مي الفكر وتصويهه بتقو  : ةاالنحرافات ودحض العقائد الباطل مناقشات د
حيده وعدم وجل وتو  عهادة اهلل عزوصرف الففس اىل  وتصفية العقيدة وتفقيتها ,

 .الشرك به, والتدليل على ذلك باحلجة والربهان العقلي والفقلي

 

ريه ذتتمن خئالل  واطفهنيان وعبتةريك مشاعر اإل : ثارة الوجدانإ. ب
 ,خملوقاته قارز فيهةانه وحده املتةكم يف حياة وأ, عليهبفعم اهلل 

 .الكونهذا والتذتري بعظمة اخلالق من خئالل مجالية 

جر والوواب وذلك بتهشريهم باملغفرة واأل : للمؤمنين ةالمحببرسم الصور  ه
            الفار ودخول اجلفةعذاب والفجاة من  ,يف الدارين تعاىلوالفوز برضا اهلل 

 .عزو  جلرؤية اهلل و 

, فقدرته ال حدود هلا :راقبة اهلل تعالى الدائمة وقدرتهالتذكير بم. ج 
دفع املؤمن يمته يف خلقه وهذا أحاط بكل شيء علما ومظاهر عظوأنه 

 .اىل اخلوف واخلشوع والرجاء مفه سهةانه وتعاىل

حيث توعدهم اهلل بالفار والعذاب األليم  :للكافرين المنفرة  صورالرسم و 
دهم حىت ال وال يقل ,فئال يواليهم .عن أعماهلم والتشهه هبمأن يهتعد املؤمن فعلى 

 .(ن فيها أبدانار جهفم خالدي) يكون مصريه مول مصريهم



 : الصحة النفسية واجلسمية يف القرآن الكريم( : 3)الوحدة           

 الصحة الجسمية الصحة النفسية

 نك  ن وتوافق مع الذات حيث ميُ هي حالة طمأنيفة واتزا:  مفهومها
استغئالل قدراته والتةكم يف نفيه والتكيف مع واقعه فئال  نيان مناإل

 .  شذوذ نتيجة توازنهمفه أيصدر 
 : أصفاف ةثئالث وهي على :النفس في القرآن الكريم

 .ىل اخلز  واهلئالك والعاروهي اليت جتر صاحهها إ:  ة بالسوءالنفس األمار 
 .فعل املعاصي وترك الطاعاتتلوم صاحهها على  :اللوامةالنفس 
 .وامر واجملتفهة للفواهية لألملطيعالطاهر الفقية ا:  نةلمطمئالنفس ا

 : تحقيق القرآن الكريم للصحة النفسية بـ
ويوحده  نيان ليعهدهاهلل اإلخلق :  الفهم الصحيح للوجود والمصير

سيةاسب يوم يقن ذلك عرف مصريه وانه فإذا أ ,وييتخلفه يف األرض
 (111املؤمفون .)ما نارجفة وإما القيامة فإ

أمر هو و ..( تئالوة القرآن , العهادات  ,بالذتر) وذلك :  تقوية الصلة باهلل
 .فيذهب عفه االضطراب والقلق ,أساسي التزان امليلم

 .والتخلي عن الرذائل ,ويكون بالتةلي بالفضائل : خالقالتزكية واأل
 (.111آل عمران )وسوء الظن  واحلقد بتطهري القلب من احليد والغلو 

أصابه  أن ماوهذا من عقيدة امليلم الصابر فهو يعلم  : الصبر عند الشدائد
 .وما أخطاه مل يكن ليصيهه ,مل يكن ليخطئه

نيان صةيح الهدن من التمتع بالعافية يكون فيها اإلهي حالة موالية :  مفهومها
ساملا من األمراض والعاهات فيقدر على  ,اجليمية هوظائف مجيعله توافق تام بني 

 . التئالؤم مع حميطه دون صعوبات
 :عناية القرآن الكريم بالصحة الجسميةمظاهر 

ها م تعريضصةة اجليم وعدسئالم باهتم اإل : بعض الفرائضعفاء من اإل
   للخطر

 . للعاجز واملريض التيمم للميافر يف رمضان وقصر الصئالة ورخصفطار فأباح اإل
 .مر باحملافظة عليهعن إتعاب اجليم وإهناته وأوقد هنى الشرع 

طا طهارة مخس مرات يف اليوم وجعلها شر تشريع ال : مراضالوقاية من األ
املأتل يف  الفهي عن اإلسراف,  ر وتل ما يذهب العقلترمي اخلم , لصةة العهادة

 .شرعيةالغري واملشرب ترمي العئالقات 
حئالال  وامللهس بأن يكون املأتل واملشرب  : تنمية القوة بمفهومها الحديث

 ... اخليل مارسة الرياضة واليهاحة ورتوبمبو , طيها
  :وهي ثالثة أسس  : تطبيق أسس الرعاية الصحية

 .اخل... والزنا , االبتعاد عن مجيع احملرمات تشرب اخلمر وأتل اخلفزير : الوقاية

 .ومفع العجز الذ  ييههه املرض , جب على اإلنيان التداو أو  : عالج

 .وذلك بالفشاط واحلرتة وااللتزام بفظام معني : تأهيل

 :القيم يف القرآن الكريم ( : 4)الوحدة                                                                 

 .تعني الثبات واالستقرار وهي, مفرد قيمة : لغة: مفهوم القيم 
 .سرية واالجتماعية والسياسية التي حث الشرع على التحلي والتمسك بهاادئ واألخالق الفردية واألهي مجموعة من المب :الحا اصط

 القيم السياسية القيم االجتماعية القيم األسرية القيم الفردية

قول الحق ومطابقة الكالم وهو   : الصدق
فالمؤمن صادق مع  .لباطنوالظاهر ل, واقعلل

 .نومع اآلخري ,ثم مع النفس ,ربه
وترك  هو حبس النفس وحملها  : لصبرا

: تغاء وجه اهلل وهو على ثالثة التشكي اب
وعلى المعصية وعلى  ,صبر على الطاعة

 .االبتالء
تحري و , وهو حب الخير لآلخرين : اإلحسان
كل في العبادات والمعامالت و في الكمال 
 .شيء
 هوهو التجاوز عن الذنب والخطأ وترك : العفو

 .أخذ الحقمع القدرة على 
  

وتكون  :المعاشرة بالمعروف 
بالحسنى وغض الطرف عن 

كال من المساوئ والعيوب 
 .الزوجين
وهو تحديد المسؤولية  : التكافل

والتعاون , بين أفراد األسرة 
 .والتضامن على شؤون الحياة

لك بحسن وذ :المودة والرحمة 
المعاملة واللطف في الكالم 

جانب والرفق وتبادل ولين ال
  حترام والحر  على ما يهماال
 .منظور شرعيفق و 

وهو مديد العون وتقديم المساعدة  : التعاون
لبنيان للمؤمن كا فالمؤمنلآلخرين 

 .د بعضهالمرصو  يش
ن يشعر كل فرد في أ :المسؤولية 

 المجتمع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه 
كل حسب موقعه  ,بتأدية واجباتهوذلك 
 .وحالته

جهود  افرضتوهو  ,:ماعي التكافل االجت
فع أفراد المجتمع لتحقيق مصالح عامة ود

وهو يتدرج  .مادية ومعنوية مفاسد وأضرار
تقديم ن و يك .بنفسه ثم بأسرته فمجتمعه

 .بصورة متكررة ودائمة لهم المساعدات
    

بإعطاء كل ذي حق حقه  : العدل
 به تصان  , أساس نظام الحكموهو 

 منيأحفظ الحريات و تلحقوق و ا
 .على أنفسهم وممتلكاتهم الناس

وذلك بإشراك أهل الرأي   : الشورى
والخبرة وأصحاب العقول الراجحة 
ها للوصول إلى أفضل اآلراء وأحسن

 .الدينية والدنيوية رو ماأل في
هي موافقة ولي األمر  : الطاعة

 لشرع اهلل هنصياعاالنقياد له بقدر او 
ويحرم الخروج  .وهو أمر واجب ,

 الدعاء لهم ونصحهم يلزم و , عليهم
.  



 : املساواة أمام أحكام الشريعة اإلسالمية( : 5)الوحدة 

عليه الصالة والسالم وهي بنت تسع  تزوجها النبي ,بكر الصديق رضي اهلل عنهما هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي : التعريف بالصحابي راوي الحديث
 .وصلى عليها أبو هريرة رضي اهلل عنه ,ه 75سنة توفيت سنة  21توفي عنها الرسول وعمرها  ,ثاحدي 1122روت  ,سنين من أعلم النساء وأفقههن

 : المعنى اإلجمالي للحديث : شرح المفردات

 .من كثرة التفكير أقلقهم وأشغلهم وجلب لهم الغم :أهمهم 
 .ة من بني مخزوم وهم قبيلة من أشراف مكةامرأ :المخزومية 

 .بمعنى اإلقدام والشجاعة, ة من الجرأ :يجترئ 
 (.يحبه الرسول كثيرا)محبوب وهو أسامة ابن زيد  : ب  ح  

 .تتوسط وتتدخل إلسقاط العقوبة المستحقة شرعا :تشفع 
 .هلل تعالى اهو عقوبة مقدرة شرعا وجبت حق :حد 

 .قام في الناس خطيبا لإلرشاد والوعظ :ختطب ا
 .هلللتعظيم عبارة تدل على القسم والحلف وا :اهلل  أيم  

سالمية تطبيق الشريعة اإلعلى الصالة والسالم يبين لنا الحديث مدى حر  النبي عليه 
حفاظا على  ,حرمة بن  الحديثالشفاعة م   ن  وأ. عن الفاعل وما يتعلق بهبغض النظر 

والتمييز هو التفريق مم سبب هالك األف .ى وانتشار الطبقيةضمنعا للفو و تماسك المجتمع 
 .األحكامفي بين الناس 

قيام و الحكم نظام ألن العدل هو أساس  ,كان ب تطبيق العقوبة المستحقة على أي  وج
فلو سرقت  (أقرب األقربين)وقد ضرب المصطفى المثل بابنته  ,ن فيهاوانتشار األم الدول
 .عليها الحد ألقام

 

 : حكم الشفاعة في األحكام : المساواة لغة واصطالحا ىنعم

العدل وعدم التفريق  يه :اصطالحا  / ها العدل والحق واإلنصافراد بي :لغة 
لغاء جميع االعتبارات والحسابات االجتماعية في تطبيق األحكام  .وا 

 .(أتشفع في حد من حدود اهلل)الشفاعة محرمة بن  الحديث 

            . العدل تحقيق قيمة مهمة في المجتمع وهي    : أثر المساواة في المجتمع
 .سلطان القانون الذي هو فوق الجميعهيبة الدولة و  فرض

                  .كاتهمألفراد بالراحة نحو حقوقهم وممتلان واالستقرار وشعور مانتشار األ
 .فراده على المصلحة المشتركةتماسك المجتمع وتقويته وتعاون أ

 .المساهمة في تطوير المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحضاريا

غياب   انتشار الظلم وضياع الحقوق    : الشفاعة ثار المترتبة عناآل
 .العدل نزع الطبقية في المجتمع وانتشار الجريمة والفساد

النفوذ على التهرب هدار سلطة العدالة والقانون وتشجيع أصحاب إ
                               .حكام الشريعة اإلسالميةوتعطيل تنفيذ أ
    .والها وحلول غضب اهللهالك األمم وز 

 

 : ةواإلنتاج يف اإلسالم ومشكلة البطالالعمل ( : 6)الوحدة                    

بالجنة وأول من سل سيفه في اإلسالم  العشرة المبشرين ابن عمة الرسول وأحد ,بن العوام بن خويلدهو الصحابي الجليل الزبير :  التعريف بالصحابي راوي الحديث
 .ه 63روى بضعة أحاديث توفي سنة  ,الست  أهل الشورى أحد .إلى الحبشة والمدينةجر ها,الغزوات كلها  وهو حواري رسول اهلل شارك في

           /  ويمد يده للناس يتذلل:  يسأل/ حتياج وهو عدم اال ,من الغنى:  يستغني/  مجموعة من الحطب: زمة ح  / يذهب نحو الجبل  : لجبليأتي ا:  شرح المفردات
 .التصدق عليه اورفضو  عطوه شيئالم ي :منعوه 

بذله اإلنسان ي ,و فكرياكان أ اهو كل جهد بشري مشروع بدني : مفهوم العمل
 .أو هما معا للحصول على منفعة دينية أو دنيوية

مه عند القدرة على العمل والكسب, نهى اإلسالم عن التسول وحر   :التسول وحكمه 
:      وقال أيضا (الصدقة لغني وال لذي مرة سويال تحل )  عليه الصالة والسالمقال النبي 

العمل والكسب الحالل لإلنفاق على النفس والعيال واجب  :حكم العمل          (لحم ال تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اهلل عز وجل وليس في وجهه مزعة)
والحديث دل على  / » وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم« :قال تعالى  ,شرعي
 .شأنهل شرف للمؤمن وعزة له ورفع العمل ألن ,ذلك

: إن المسألة ال تحل إال لثالثة ) سالم قال النبي عليه الصالة وال :حدود التسول 
 .دو رواه أبو داو ( لذي فقر مدقع أو ذي غرم مقطع أو ذي دم موجع

نما ترك  هنوع ولم يحدد مجاله أو ,سالم بالعملأمر اإل :مجاالت العمل  .وال الصدقة ومن دون هؤالء ال تحل المسألة , وا 
 اشرط أن يكون هذا العمل مشروع ,لمواهب لإلنسان وطاقته وقدرته هذا
 .كسبه حالالو 

العمل الحرفي / البيع والتجارة /  العمل في البحر/  العمل على األرض 
/ مال الفنية والفكرية المباحة األع/ العمل بأجرة عند اآلخرين / والمهني 
 ...أعمال يدوية / طب / تعليم / صناعة 

العبرة بالمشروعية والكسب = ال يوجد في اإلسالم عمل شريف وآخر وضيع 
 .الحالل

 .لقدرة عليها مع هي اإلعراض عن العمل والتوقف عنه : البطالة
قتصاديا اخلف المجتمع ت   /تعطيل المواهب والطاقات البشرية  : لةاطآثار الب

سبب في ركود  /المجتمع وانتشار الرذائل والجرائم في فساد  سبب/ وحضاريا 
 .ينخر عتماد على اآلالالكسل والتواكل والخمول وا ع وانتشار آفةالمجتم
من قتل للمواهب  لما فيه/ اظ على كرامة المسلم الحف :النهي عن التسول  سبب

 .عيةنتشار اآلفات االجتمامنعا من ا/ بالباطل  الناس موالأكل ألألنه  / والطاقات



 

 : الوقف مشروعية( : 7)الوحدة 

النبي عليه الصالة والسالم  اهكن   ,سلم في السنة السابعة للهجرةي أهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوس :التعريف بالصحابي راوي الحديث 
 .ه57نة ودفن بالبقيع س ,المدينةب حديثا توفي  5776للحديث روى  يةاو أكثر الصحابة ر ,  بأبي هريرة

 : علم ينتفع به/ كل ما تركه العبد هلل تعالى لفئة معينة أو جهة مخصوصة فيستمر أجرها ونفعها ولو بعد موته  : صدقة جارية/ توقف  : انقطع :شرح المفردات 
/ ما ويحسن إليها قهربيته وتأديبه فيطيعها وال يعه تهو الذي أجاد والد : ولد صالح/ صاحبه وجه اهلل تعالى  به و معنوي ابتغىأوعضلي مادي أكل منتوج علمي فكري 

 .تهماوبعد ممافي حياتهما  وذلك :الهم يدعو
التصرف في المال واالنتفاع به لصالح الجهة  عن أو توقف المالك /حبس األصل وتسبيل المنفعة :اصطالحا /  هو الحبس والمنع :لغة : مفهوم الوقف 
 . تعالى ونيل األجر والثواب والجزاء الحسنغية التقرب إلى اهللب   ,الموقوفة عليها

      656 البقرة » فاستبقوا الخيرات« عمال الخير التي يستمر نفعها ولو بعد وفاة المتبرع قال تعالىأربات ومن لق  من ابل  مستحبرغب اإلسالم فيه فهو  :حكم الوقف 

نشستثمار األموال وتنميتالمساهمة في ا :قتصادي للوقف المردود اال              /ء المالي والمسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة العب تخفيف/ اء مشاريع اقتصادية ها وا 
  االجتماعي الخيري و  تمويل المشاريع ذات البعد/ ظاهرة التسول العمل على التصدي لمشكلة الفقر و / لة من خالل توفير مناصب شغل اطيعمل على الحد من الب

 ...شفياتمدارس, مست ,مساجد
انتشار روح التعاون والتكافل والمودة والرحمة / بعد الوفاة   هأجر في الدارين ويستمر صاحبه  (الوقف) ينفع /الهيئة الموقوف لهاانتقال ملكية الوقف إلى  :آثار الوقف 

 .ل روح المبادرة والقضاء على اآلفات االجتماعيةيفعوتتجسيد فعل الخير / المجتمع  أفراد بين
 مستحبوجل واسع العطاء والفضل والرحمة والعطاء فقد أشار الحديث إلى فضل الوقف عموما وبيان حكمه  ن اهلل عزيبين لنا الحديث أ :حديث نى اإلجمالي للالمع

ثم أردفها  ,وجل ابتغى به وجه اهلل عز صاحبه إذا نه في ميزان حسناتوأ ,وأجر توريث العلم النافع, كر منافع الصدقة الجاريةوذ   ,المجتمعالفرد و  وآثاره الطيبة على
 .دوام حياته احسن والده تربيته وتأديبه فهو ذخر لهما في حياتهما وفي مماتهما ويدعوا لهمإذا أ ,كر ثمرة الولد الصالح وفضلهذب

 : باء باألبناءل عليه الصالة والسالم يف صلة اآلتوجيهات الرسو( : 8)الوحدة 

   المعنى اإلجمالي للحديث شرح المفردات ديثالتعريف بالصحابي راوي الح

نصاري الخزرجي والده ر األيهو النعمان بن بش
 بأربعةصحابيان, أول مولود لألنصار بعد الهجرة 

 اوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنهواله مع ,أشهر
م  وتوفي بها سنة ثم نقله إلى ح   ,ذإمارة الكوفة

 .حديثا 664روى  ه 64

 .هبةه األب لولده عطيما ي   :طية ع  
 .تخبر, يوافق :تشهد 
 .باقي األوالد, جميع األبناء :سائر 

 .خافوه واخشوه :اتقوا اهلل 
 .اقسطوا وساووا وال تظلموا :اعدلوا 

 .أخذ العطيةاسترجع وأعاد  :فرد 

يبين لنا الحديث مشروعية منح األوالد الهدايا والهبات وجواز 
ن ينبغي العدل بين كل توثيق العطايا واإلشهاد عليها, لك

وعدم جواز اإلشهاد ,  األوالد فعلى اآلباء تقوى اهلل في ذلك
أن رجوع األب في عطيته لولده و  .جورم و ظلعلى الباطل فهو 

   . منعا للظلم والضغينة وانتشار الحسد والعداوة ,جائزة

 

 

 : الرحمة والرفق باألبناء : حكم العدل بين األبناء
 اعدلوا هو أقرب للتقوى« :اآلباء بأن يعدلوا بين أبنائهم قال سبحانه وجل  أمر اهلل عز

(  فاتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدكم )عليه الصالة والسالم ه قولومن السنة  /.المائدة »
 رواه البخاري
فال يجوز  ويةالقرآنية و األحاديث النبدلت عليه اآليات :  واجب شرعيفالعدل بينهم 

 .ق والتمييز بينهم وعدم المساواةالتفري

وقصد التودد إليهم  ,بغية التقرب منهملألوالد الهدايا والهبات  عطاءإ 
ألن هذا  ,أمر مطلوب من أجل تحسين ظروف معيشتهم ,واإلحسان لهم

 .ا بوالديهمبناء بر  فهو يزيد األ ,فيه اإلسالم وحث عليهب ما رغ  م

بشؤونهم باالعتناء بهم واالهتمام وذلك  :حسن تربية وتوجيه األبناء 
ن داخل م الهبات يشعرهم بأن لهم قيمة وشأعطائهورعايتهم والعدل بينهم وا

 ب األبشرط اإلنصاف والمساواة فهذا درس عملي تطبيقي فيكون  ,األسرة
الرجوع إلى الحق وطلب الصواب وفي الحديث أن  .حتذى بهة ومثال ي  قدو 

 .من أبرز صفات المؤمنين

عقوق األبناء  /انتشار العداوة والبغضاء بين األبناء   :ر التفريق بين األبناء مخاط
أزمات وعقد نفسية عند األبناء  / تشتت األسر وتفككها/  آلبائهم وقطع األرحام 

والجرائم واآلفات االجتماعية  انتشار الحسد والكراهية.بالظلم والجور المستمرالشعور و 
 .عفي المجتم

يجوز لألب إعطاء / العطية لم يستطع إعطاء أوالده كلهم نفس  أو /بنه إذا كان فيها ظلم وجوريجوز لألب الرجوع في عطيته ال :ات أحكام خاصة في الهدايا والهب
   .ذلك أو قصددون تعمد في . .., تسديد دين, مشروع عمل, قرض كزواج, مرض, فقر: والده دون اآلخرين وتخصيصه بعطية لضرورة أحد أ



 : أثر اإلميان يف مكافحة االحنراف واجلرمية( : 9)الوحدة رقم                                    

 

 : مفهوم االنحراف في اإلسالم : مفهوم الجريمة في اإلسالم
 .من الجرم وهو التعدي والظلم والجريمة جمعها جرائم, :لغة 

 .ها اإلسالم نهى وزجر عنهاوهي ممنوعات ومحظورات حرم :اصطالحا 
 . إما بحد او قصا  أو تعزير

 .وهو بمعنى الميل والحياد والزيغ ,فانحر من الفعل  صدرم  :لغة 
هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم  :اصطالحا 
 .جتمعمسير ال

 
 

 

 : أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة
 

 يرالتعز  القصاص الحدود

 .وهو بمعنى الحاجز والمانع ,جمع حد :لغة 
عت للحفاظ على ض  و  وجبت حقا هلل تعالى  ,عقوبة مقدرة شرعا :اصطالحا 

اللتزام بها اوجب  .السبل تأمينوالعقول و نساب واألعراض واألموال األ
 .و تعطيلهاأو حذف جزء منها أ, ايمنع العفو فيه ,وتطبيقها

 :فيما يليثل أنواع الجرائم لحدود وتتم

 .وحدها قطع اليد من الرسغ لما فيها من اعتداء على ممتلكات الغير :السرقة 
 66سورة المائدة (.القطع, الصلب, القتل , النفي)وحدها  :الحرابة 

  / جلدة 72وقيل  12 :حد الخمر
                                                        . يطلب القاضي منه أن يتوب و إال يقتل حدا  : وحد الردة
   (المتزوج)والرجم حتى الموت للمحصن ,  جلدة لغير المحصن مئة  :حد الزنا 

 ثمانون جلدة :حد القذف 

مصدر للفعل ق  بمعنى  :لغة 
ماثلة ثر ويأتي بمعنى المتبع األت

 (.نفسه)مثله 
 ةهو معاقبة ومجازا :اصطالحا 

إن ( جنايته)الجاني بمثل ما فعل 
ن  , مداكان متع فإن قتل يقتل وا 

ل به ع  قطع منه عضوا أو جرحه ف  
وتتولى السلطة تنفيذ  , مثل ذلك

ذلك وألهل الضحية العفو مقابل 
 .ولها التنازل عنه أيضا العوض

بمعنى :  مصدر للفعل عزر :لغة 
 .وفيه معنى النصرة , ردب ومنع و أد  

 هو عقوبة غير مقدرة :اصطالحا 
فيها  حد   شرعا في الجريمة التي ال

وال كفارة كالغش والكذب وشهادة 
ينظر القاضي ف.. الزور والتزوير
اجتهاده مما يردع فيها حسب 

المجرم وغيره من وعظ وتوبيخ 
 ..وضرب, جلد, تغريم, سجن

 .حقق المصلحة العامةمما ي  

 

   .  المجتمع في ستقرارالن وارساء األمإ –ضاء هلل تعالى في تطبيق أحكام الشريعة إر  –المحافظة على مقاصد الشريعة    :الحكمة من تشريع الحدود 
 .والوقوع فيها ه وغيره من االقتراب منهاعر الجاني من الذنوب وتردطه  ت   –المساهمة في القضاء على الجرائم واآلفات االجتماعية 

 

من  هي اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه اهلل تعالى :مفهوم العبادة 
شرط اإلخال   ,س ظاهرة وباطنةاسيحأفعال وأعمال وأفكار وأأقوال و 
 .تشمل جميع مجاالت الحياة  والنية

بالجنان وعمل باألركان وهو  تصديققول باللسان و  :مفهوم اإليمان 
يزيد بالطاعة وينق  بالمعصية, أركانه  ,ر في القلب وصدقه العملما وق
 .ستة

 

 :ريمة أثر العبادة في مكافحة االنحراف والج
يرتقي و  ,ترك صغائر الذنوب وكبارهاثمرة العبادة هي استقامة السلوك فيـــ 

           .لناس عن المعاصي واالنحرافالتقوى فالمؤمن أبعد اإلى مقام 
          .يسعى إلرضائه ويتجه نحو اإلصالحفزيادة محبة المؤمن لخالقه ــــ 
        .فهي تحفظه وتقيه وتحميه عت لتزكية وتقويم اإلنسانر  العبادة ش  ـــ 
 مألمانة والصدق والتسامح تعص  ااألخالق الفاضلة كالحياء والعفة و ـــ 

             (ومعامالتعبادات )فاإلسالم  , من الجريمة واالقتراب منها صاحبها
لداعي إلى القيام بعمل أو تركه هو االستجابة ألوامر اهلل تعالى فيجعل ـــ ا

 .عن كل ما فيه ضرر له ولغيره المؤمن بعيدا

 :أثر اإليمان في مكافحة االنحراف والجريمة 
 .له وتعالى يربى المؤمن على دوام مراقبة اهلل سبحانه

في حق نفسه أو غيره  جرمسب يوم القيامة فال يظلم وال ي  يعلم أنه سيحا
القيام بالواجبات  / فلديه سجل ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها

ل الخيرات وترك المنكرات والمحرمات والفواحش ما ظهر منها وما وفع
 .بطن إرضاء اهلل تعالى

عظمته وقدرته وعلمه ل اقوة إيمان العبد تعني تمسكا باهلل واستحضار 
 .فيتجنب المعاصي والجرائم
 . العمل بأركان إيمان عدم الشك فعليهاإليمان يقتضي التصديق و 

 



 :  م والرساالت السماوية السابقةاإلسال( : 61)الوحدة رقم 

 (.النصرانية)والمسيحية  يةوهي اإلسالم واليهود :الرساالت السماوية 
 .مصدرها واحدمن عند اهلل تعالى  هي نزلت التي فكل األديان السماوية : وحدة المصدر: اثنين وهما  وتتمثل في أمرين :وحدة الرساالت السماوية 

 .لبعض وهداية الناسكيد أخوة األنبياء وتصديق بعضهم وتصحيح العقائد الباطلة وتأ , وجل وتوحيده وعدم اإلشراك به عبادة اهلل عز :وحدة الغاية 

 عقائد وكتابه مفهوم اإلسالم

 .من الفعل أسلم بمعنى خضع وانقاد  : لغة
وذلك بفعل رب العالمين  هو االستسالم والخضوع هلل :اصطالحا 

صلى اهلل  لدين الذي جاء به محمداواتباع  ,أوامره واجتناب نواهيه
 .والمرسلين إلى الناس كافة عليه وسلم خاتم األنبياء

( / يدتأك)عالقة تصديق  :عالقة اإلسالم باألديان السماوية 
 (.شامل للرسائل) تكميل  –تصحيح  –مهيمن وناسخ 

وجب توحيده في أسمائه وصفاته  ,لم أن اهلل وحده ال شريك له وال شبيه لهيعتقد المس :عقائدها 
 .هايمان الستة والعمل بها واعتقادركان اإلته وربوبيته مع وجوب اإليمان بأوألوهي
وجل المنزل على نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلم  رآن الكريم الذي هو كالم اهلل عزالق :كتابه 

عليه السالم بلسان عربي مبين المتعبد بتالوته المعجز لفظا ومعنى بواسطة أمين الوحي جبريل 
 . المجموع بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناسالمنقول إلينا بالتواتر 

 اليهودية (النصرانية) المسيحية 

هي الدين الذي جاء به عيسى عليه  :اصطالحا /  البشير :لغة 
اهلل تعالى المتمثل في اإلنجيل تكملة لرسالة موسى السالم من عند 

 .عليه السالم  وتتميما لما جاء في التوراة من تعاليم
( بن وروح القدساألب واال) عقيدة التثليث  :عقائدها المحرفة 
 .غفران الذنوب /محاسبة المسيح للناس -والفداء عقيدة الخطيئة 

التي تعد أصال العقد القديم ويحتوي على التوراة  :كتبها 
لوقا, يوحنا, )للمسيحية, العهد الجديد ويحتوي على أربعة كتب 

 كسذالكاثوليك, البروتستانت واألرثو  :فرقها  (.مرقس, متى

موسى  بها هي الديانة التي بعث :اصطالحا /  ا أحد أبناء يعقوب قيل نسبة إلى يهود :لغة 
 .في التوراة ةلمتمثلعليه السالم من عند اهلل تعالى إلى بني إسرائيل ا

قولهم بأنهم أبناء اهلل / ديانته خاصة بهم /اعتقادهم أنهم شعب اهلل المختار :عقائدها المنحرفة 
عبدوا العجل والحمل  /زيرا ابن اهللع قالوا أن/ خاصا بهم يسمى يهوى اتخاذهم إلها/ هوأحباؤ 
ميلهم وحبهم  /والحساب تكلم عن اليوم اآلخر والبعثعقيدتهم الت/ حية قدسوهاوال والكبش
 .للوثنية
 .حتوي على التوراة وفيها خمسة كتبوي العهد القديم :كتبها 
 .اجمار منشا و رات تناقلها الحاخامات وهي على قسمين الوهو عبارة عن شروح وتفسي: التلمود

 : ميمصادر التشريع اإلسال( : 66)الوحدة رقم                                                 

هو متفق عليه كالقرآن والسنة منها ما , المجتهد في استنباط األحكام الشرعية عليها األدلة التي يعتمد هي األصول و :مفهوم مصادر التشريع اإلسالمي 
 .سلةرف والمصالح المر مختلف فيه كالع   ومنها ما هو ,واإلجماع والقياس

  :اإلجماع 
اتفاق جميع  هو :اصطالحا  /العزم واالتفاق :لغة 

مجتهدين هذه األمة في عصر من العصور بعد وفاة 
النبي صلى اهلل عليه وسلم على حكم شرعي عملي لم 

 .يرد فيه ن 
ومن يشاقق الرسول من بعد « :قال تعالى  :حجيته 

ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
 .665النساء  »تولى ونصله جهنم 
( ال تجتمع أمتي على ضاللة)لسالم قال عليه الصالة وا

رواه ( فإن يد اهلل مع الجماعة) وقال أيضا  / ماجةرواه ابن 
 .النسائي

اتفاق جميع المجتهدين  إجماع صريح:  أنواع اإلجماع
 .دون مخالفة أحدصراحة  أوهما معا على قول او فعل

أن يعمل أو يقول أحد المجتهدين  : يإجماع سكوت
      .يعترضون  بذلك فال لباقينبقول أو عمل فيعلم ا
إجماع الصحابة على جمع  : أمثلة عن اإلجماع

 إجماعهم على كتابة القرآن -ي مصحف واحد القرآن ف
 .بالرسم العثماني

 : لقياسا
إلحاق فرع  :اصطالحا / التقدير والمساواة :لغة 

شرعي  بأصل له حكم "مسألة غير منصور عليها"
  .معة بينهما ثابت الشتراكهما في علة جا

  (فاعتبروا يا أولي األبصار) قوله تعالى  :حجيته 
/ أن اهلل أمر باالعتبار والقياس نوع من االعتبار 

فصومي عن )ومن السنة قوله صلى اهلل عليه وسلم 
وقوله للمرأة الخثعمية / استفتته للمرأة التي ( أمك
                            .لدين اهلل تعالى قياسا( = فدين اهلل أحق بالقضاء)

حكمه وهو الذي ثبت :األصل :  وشروطه أركانه
 .جماعإ, سنة, الشرعي بقرآن
راد وهو ن  ثبت به األصل وي :حكم األصل 

   .                               تعديته إلى الفرع
 .وهو الذي لم يرد فيه ن  بحكمه لشرعي :الفرع 
الحكم في  رع ألجلهوهو الوصف الذي ش   :العلة 
 .األصل

يحرم الضرب للوالدين قياسا  :أمثلة عن القياس 
 .تحريم المخدرات قياسا على الخمر / على التأفف 

  المنفعة المطلقة  :لغة  : المصالح المرسلة
واقعة ال هي استنباط حكم في  :اصطالحا 
 وال إجماع بناء على مصلحة لم يردن  فيها 

 .بإلغائها من الشرع على اعتبارها والدليل 
شرع اهلل األحكام لتحقيق  :حجية العمل بها 

الحوادث / ملح العباد ودفع المضار عنهامص
/ والظروفتتجدد والمصالح تتغير بتغيرالزمان 

المصلحة بنحو أوسع من القياس في  روعيت
 .اجتهادات الصحابة والتابعين واألئمة األعالم

أن تكون المصلحة عامة  :شروط العمل بها 
أن  /ان تكون معقولة في ذاتها  /ع الناس لجمي

 .تكون مالئمة لمقاصد الشرع
قواعد وضع   :أمثلة عن المصالح المراسلة 
توثيق اإللزام ب /للمرور في الطرقات العامة 

نسخ عدة مصاحف  /عقد الزواج في البلدية 
 .من مصحف عثمان رضي اهلل عنه



                

 :عامة ال النسان يف جمال العالقاتحقوق ا : 62م الوحدة رق            

. 71سراء اإل"   ولقد كرمنا بني آدم" عالى , قال تباقي المخلوقات لىفضلهم عه بنعمة العقل و لبشر , وكرمهم باسالم حترم اإلا: سالم للبشر تكريم اإل
                                     .ونواهيه اهلل بأوامر دةمحد الحرية لكن هذهومنحه كثيرا من الحقوق في مجاالت مختلفة , و  ,آمناوكفل له أن يعيش 

                                            .ت الذي ال يليق إنكاره , وهو خالف الباطل بال, وهو الثديراد به الع :الحق لغة  :نسان مفهوم حقوق اإل 
  نظيم ليضمن له حياة كريمة ومن أجل ت ,بشر كرمه اهلل عز وجل نسان بصفتهسالم لإلالشرعية التي أثبتها اإل تلك المزايا ي, وهمفردها حق :اصطالحا 

 .تسهيل العالقات بين الناسو 

 : نسان في مجال العالقات العامة من حقوق اإل 

وجعل  ,نتحارالوا ى النفسفحرم االعتداء عل ,هلل لإلنسانوهو أول حق جعله ا :حق الحياة 
 .قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا 

ال إكراه في " تعالى السالم هذا قأقر اإل :حرية المعتقد الحق في 
شرط عدم المساس  .دلت على ذلك وسورة الكافرون . 256البقرة "  الدين

الطعن في الديانات األخرى , وأعطى لغير المسلمين حرية ممارسة و 
 .سالمية شعائرهم مع احترام الشريعة اإل

    يكون مطمئنا على نفسه وماله وأن  ن ,نسان الحق في العيش اآلمإلكل  :حق األمن 
 .سالم ذلك بجعل حد للحرابةحارب اإلو  وتعذيبه, أ, فال يجوز ألحد تخويف غيره وعرضه

تقليد األعمى , السالم التعطيل العقلي و ذم اإل :حرية الرأي و الفكر 
نساني ألمور الحياة , كما أن للفرد الحق التفكر اإلوحث على التدبر و 

سالمية ومن ضوابط الشريعة اإلحدود و بلتزام اء رأيه شرط االبدإفي 
 .غير إخالل للنظام العام 

عن استعباد الناس  اإلسالم وقد نهى ,أصل واحد ولهماسية الناس سو  :الحق في الحرية 
  " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" قال عمر بن الخطاب بعضهم لبعض 

نسان الحق في الخروج من أرض ألخرى بحثا عن الرزق وطلبا لإل :ل تنقالحق في ال
  . ين , أو طلبا للتوبة و المغفرةدل من أجل الحفاظ على التنقخاصة إذا كان ال لألمن ,

نسان الجهل عن نفسه وعن وهو أمر ضروري ليرفع اإل :حق التعلم 
ه نزلت قول أيةول أن أو يكفي في الدالئل على أهمية لعلم  ,غيره

 .الهواءفهو مهم ضرورة الماء و ".  اقرأ"تعالى 
 

 :سالم حقوق العمال و واجباتهم يف اإل:  63الوحدة رقم                 

وقال  ,البخاري (خيرا من أن يأكل من عمل يده طا قما أكل أحد طعام) , قال عليه الصالة والسالم سالم العمل واحترم العاملمجد اإل :سالم إلى العمل نظرة اإل
عبيد , للتعب و ال يكون إال أنه رمز للشقاء و ال ى العمل علىنظر إلي الحضارات القديمة كان ي  , فف الطبراني(  من عمل يده أمسى مغفورا له من أمسى كاال) أيضا 
 .للمؤمن  عزة ورفعةمن فيه لما  من العبادات ,بل جعله  سالم ربطه بكرامة المسلملكن اإل

 : واجبات العمال : لعمالالحقوق األساسية ل
  . حق العامل في الراحة/ حق العامل في أخذ األجرة 
 .ن يحق العامل في التأم / حق العامل في الترقية  
حقوقه  على في الحصولحق العامل  /واجباته الدينية حق العامل في أداء 

 .حق العامل في الحفاظ على كرامته  /المتعاقد عليها 

       / ن يشعر بالمسؤولية نحو وظيفته أ/ هو المطلوب منه  ن يعرف العامل ماأ
   /خال  إن يؤدي مهنته بأمانة و أ /حسن و أكمل وجه أن يؤدي عمله على أ

عدم استغالل الوظيفة ألغراض و مصالح / رها تجنب الخيانة بكل أنواعها و صو 
 .تجر نفعا له ولغيره شخصية 

 

 "* واجبات صاحب العمل نحو العامل *"العامل  طبيعة العالقة بين صاحب العمل و   
 

 المدةل المراد انجازه مع بيان األجر و توضيح العم
 نسانيتهإن يعامله بالحسنى ويحترم أ
 " ن يجف عرقهأقبل " ر ين يعطيه حقه دون تأخأ

 

 . ( وال تكلفوهم ماال يطيقون) يكلفه فوق طاقته أن ال 
                                                                                               . كان عمل يى أحقه عند التعاقد عل يبخسه ال نأ
 لم يكن هناك  ذا اخطأ , ويصفح عنه ماإن يكون رحيما بالعامل أ

 .  تقصير أو تكرار لنفس الخطأ أو تعتمد 

  



 : املسلمني وغريهمالعالقات االجتماعية بني :  64الوحدة رقم             

ا كل مسلم , ففيها ن يقف عندهأينبغي  قر باالختالف و وجوده , وركز على مفاهيم أقر حرية المعتقد , فقد أسالم ن اإلأبما  :الدين واقع بين الناس في الف ختالا
 :هم هذه النقاط ما يلي أم و عظمته و سالكمة اإلتتجلى ح  

, فقيل له  جنازة السالم الصالة و يهعل النبيمرت على  /دلت على ذلك , سراءمن سورة اإل 71ية رقم اآلو نه وجنسه ولونه , يكان دمهما  :إنساناعتقاد المسلم بكرامة كل 
 (.!!ليست نفسا ؟أ:) , فقال نها جنازة يهوديإيا رسول اهلل 

                           .دلت على ذلك,  د سورة هو (668)واآلية والتنوع  فهو الذي منحهم االختيار :ين واقع بمشيئة اهلل دن اختالف الناس في الأاعتقاد المسلم 
                                .ليس ألحد غيره ,  وجل وحده فقط عند اهلل عز كافرين و محاسبة الكافرينبة المعاقف :المسلم غير مكلف بمحاسبة الكافرين على كفرهم 

 38لمائدة ا( تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ن قوم على أالنئاوال يجرمنكم ش: ) قال تعالى  :لتحلي بمكارم األخالق المسلم مأمور بالعدل والقسط وا

 : أسس عالقة المسلمين بغيرهم
 : الروابط االجتماعية : التعاون : التعايش : التعارف

  منهالو أعلى اختالف ناس اهلل الخلق 
اجتماعي  واالنسان ,م سهاجنأو 

ع في التعامل م رجه فال حبطبع
 لخر وفق ضوابط الشرع قااآل

وجعلناكم شعوبا وقبائل  )تعالى
  66الحجرات( لتعارفوا 

وجب االلتزام بالبر والمعاملة بالقسط 
ناس الذين تعيش معهم إذا لم مع ال
ك بالحرب ولم يخرجوك وال ؤو يبد

خالق الحسنة ظاهروا على ذلك, فاأل
م إلسالفي اسبب دخول الكثيرين 

 ذلك  من القرآن توضح 9ــ 8اآليتان 

فقد شهد النبي مع  ذلكأمر اإلسالم ب
على  لمشركين في الجاهلية حلفا ن ا

والمحتاجين والوقوف  المستضعفينمساعدة 
لو أدعى به في ) قال النبي . مع المظلوم 

 رواه البيهقي( اإلسالم ألجبت

خلق اهلل البشر وأقام بينهم روابط عديدة 
 بها في الحياة هذه الروابط هي ليتعاونوا

رابط  /رابط القومية  /ابط اإلنسانية ر  :
 .رابط العائلة/اإلقامة 

 

 : اإلسالم بلد مسلمين فيالغير واجبات  : اإلسالم بلد مسلمين فيالغير حقوق 
 حريةحق  / حق التأمين عند العجز والشيخوخة / حق الحماية 

 .حق العمل والكسب/  التدين
  مراعاة شعور المسلمين / فيه إظهار لمنكر ما  ترك / ترك قتال المسلمين  /زية فع الجد

 .ظهار مقدساتهمانشر دينهم و  دمع / احترام الشريعة اإلسالمية ونظم وقوانين الدولة

 : شرعيةالنسب وأحكامه ال( : 65)الوحدة رقم          

 : الكفالة           : التبني : النسب                   
هو الحاق : صطالحا ا./القرابة واالنتماء وااللتحاق :لغة  :مفهومه 

                  . بأبيه الحقيقي الطبيعي األصلي من نكاح صحيح  الولد
                           :تنحصر في النقاط اآلتي ذكرها : النسب سبابأ

قال  ,قة الزوجية القائمة على عقد شرعيوهي العال :الزواج الصحيح
 .متفق عليه ...(  الولد للفراش)لمصطفى ا
بعد فترة  ويكون   (ذكر أو أنثى) ولدهرف األب بتيع نأب :القرار بالبنوة ا

      .أو أكبر منه األب في مثل سنه الولد كونيصور أن ت,وال ي
 ين أتهادة رجلين عدلين , أو رجل وامر وتكون بش :الشرعية البينة

 .أن فالنا ابن فالن يشهدان على 
 .في البلدية (زواج العقد ) قوذلك بتوثي :لزواج ا :طرق اثبات النسب 

وهي كشف آلي مطبوع مسجل عليه صورة واقعية :البصمة الوراثية 
صفه مع والذي يتطابق في ن  ADNحقيقية للصفات الوراثية لإلنسان 

اشتباه المواليد في المستشفيات يعتمد عليها في .  ممع األ األب ونصفه
   التعرف على الجثث و  ىلكوارث الطبيعية واألسر او 

كفل ماديا أن ي   / له اسم وهوية ىيعط أن :حقوق الطفل مجهول النسب 
   .الصالحةوالنفقة والتربية الكافية ل على الرعاية حص  ي أن/ ومعنويا

آلخرين بمثابة ااتخاذ ابن أو بنت  :مفهومه 
من النسب الصحيح ( نثىأذكر أو ) ولد 

عطائه صفوة البنوة وما يلحقها من ا  األصيل و 
 .أحكام

حرم اإلسالم التبني تدريجيا  :كمه ودليله ح
 » كمءوما جعل أدعياءكم أبنا«  قوله تعالى
 (دعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللأ)وقال أيضا

 » ما كان محمد أبا أحد من رجالكم«  وأخيرا 
من ادعى إلى )قال عليه السالم  :ومن السنة 

 رواه (حرام يهعلفالجنة  غير أبيه وهو يعلم

من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى ) / البخاري
غير مواليه فعليه لعنة اهلل المتتابعة إلى يوم 

  رواه أبو داود( قيامةال
الحفاظ على االعراض  :الحكمة من إبطاله 

األسرة خاصة في  وقضمان حق/  داخل األسرة
سرية الحفاظ على قدسية الرابطة األ /  الميراث

عدل والبعد عن قرار الحق والإ/ بالنسب الحقيقي
                                            .التزوير وتغطية الحقائق

  اصطالحا /االلتزام والضم : لغة مفهومها
ورعايته القيام بشؤون المكفول به  هي

عطائه   . حقوقه كامل وحمايته وا 
الكفالة مستحبة في  :حكمها ودليلها 

 » وكفلها زكريا« :اإلسالم لقوله تعالى 
 37آل عمران

نا وكافل أ) قول الرسول  :ومن السنة 
رواه الترمذي ( اليتيم في الجنة هكذا

 .والبخاري
حماية اليتيم : الحكمة من تشريعها 
م بشؤون القيا /وحفظه والتكفل به 

ومصالح المكفول به وتربيته والنفقة 
اسك المجتمع الحفاظ على قوة وتم/عليه

وز اب والفجر والثو نيل األ/وترابطه
بهم  االهتمام /بصحبة النبي في الجنة

ف عليهم يجعل منهم أفرادا والعط
      . مصلحين صالحين



 : حتليل نص اخلطبة النبوية الشريفة يف حجة الوداع( : 66)لوحدة رقم ا          

 ه 22سنة  من ذي الحجة 9وقد كانت هذه الخطبة في عرفة من  , جة الوحيدة التي حجها الرسول عليه الصالة والسالمهي الحالوداع حجة   :المناسبة والظروف 
 .3المائدة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا) تعالى هنزل قول افيه و. ألفا 272 وحضر الخطبة عة بن أميةبيوكان يردد خلف النبي ر 

 : األحكام والتوجيهات التي تضمنتها الخطبة                                 

 : الربا ومشكلة الفائدة( : 67)الوحدة رقم 

 :ة تحليل نص الخطبة النبوية الشريف : شرح المفردات
  . كهانتهاع عرض, وهو شرف اإلنسان ال يجوز جم :أعراضكم 
 . ساقط وباطل ومحرم :موضوع 
 . عنه بديالآخر شهر وتحريم  بتحليل وا وذلكليوافق :ليواطئوا 

عليه وسلم في ذي الحجة كما فعل النبي صلى اهلل  الحج :وان الزمان قد استدار 
 .فالعرب كانت تحج كل عامين في نفس الشهر ثم يستبدل وهذا ال يجوز

      / أسيرات  : عوان/  رجب, ذو الحجة , ذو القعدة  , محرم :أربعة حرم 
 شهركم هذا ذو الحجة/ ذو الحجة 9عرفة  :يومكم هذا  /وغير شديد : غير مبرح
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                             .والسنة 
شارة إلى أساس التفضيل بين اإلــ  1

                       . (التقوى)الناس
                  بيان وحدة الجنس البشريـــ  9
 . االقتتال بين المسلمين حرمةـــ  22

 / وجل والصالة على نبيه هلل عزعلى ا مدحالكالم بالثناء وال استفتاحاستحباب 
وجوب أداء االمانة  /قدسية األموال واألغراض وتحريم سفك الدماء حرمة و 

 .النهي عن اتباع الشيطان واحتقار الذنوب /وتحريم الربا والظلم 
 . وبيان بطالن عادات الجاهلية السيئة, مكارم األخالق الحث على التحلي ب

  و واجباتهم موجوب األخوة بين المسلمين وبيان حقوقه/ لزوجينبيان حقوق وواجبات ا
 .يجوز التالعب باألشهر الحرم بل هي كما حددها اهلل تعالىال 

 .وجوب التمسك بالكتاب والسنة والعمل بما جاء فيها
 (أيها الناس) الرسالة وشمولية اإلسالم عالمية 

 . من النماء والفضل والزيادة :لغة "  مفهوم الربا
ر أن تقابل هذه هو الزيادة في أحد البديلين المتجانسين من غي :حا الصطا

 . عوضالزيادة ب
أو  كان قليال ,الربا محرم باتفاق المسلمين بال خالف: حكمه ودليله 
 275البقرة  ( وأحل اهلل البيع وحرم الربا: ) كثيرا قال تعالى 

اهلل صلى اهلل عليه لعن رسول )  :قال رضي اهلل عنهعن جابر  :من السنة 
 مسلم رواه(وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

قضي وتوالبغضاء سبب العداوة تالربا  :الحكمة من تحريم الربا 
 .حاجاتهم لموال الناس بالباطل واستغالل ألفيه أكل  / على روح التعاون

  .المجتمع  طبقي في ختاللاحداث إ / حصول العقاب الدنيوي واألخروي 
  موال الناس أ حفظتو رحمة والتكافل تحريم الربا تفتح أبواب الخير والب
 (.قرض بال فائدة)

    :ثالثة قواعد وهي : ربويةستبعاد المبادالت الالقواعد العامة ال
 (نقد بنقد) (طعام بطعام)إذا كان البديالن من صنف واحد  ( :6)قاعدة 

 .سليم الفوريرط المساواة في البديالن والتتيش
جنس ويختلفان في ال ,ل شيئين من نفس النوعداتب في حالة ( :2)قاعدة 

 .ذهب بفضةأو  كقمح بشعيريجوز التفاضل ويحرم التأجيل 
 قمح بنقودفي حالة تبادل شيئين مختلفين في الجنس والعلة  ( :3)قاعدة 

 .عمل بمبدأ الحريةتسقط جميع الشروط وي  

 :كان على أربعة مراحل وهيوقد  :مراحل حتريم الربا 
شارة إلى إفيه  /33الروم ( فال يربو عند اهلل... تيتم من ربا  آوما : ) قوله تعالى . 2

 .عدم مباركة اهلل تعالى في مال الربا
 لىع الربا تحريملفيه ذكر  / 666النساء ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه: ) قوله تعالى . 1

 . اليهود
النهي عن أكل  /262آل عمران ( تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ال: ) قوله تعالى . 6

 .الربا أضعافا كثيرة
 .تحريم الربا نهائياورد وفيها  157البقرة ( وأحل اهلل البيع وحرم الربا: ) قوله تعالى . 7

أو النقود بيع الجنس الواحد من الطعام  :( ربا البيع) ربا الفضل  :أنواع الربا 
 .لين أكثر من اآلخرالبدبجنسه مع كون أحد 

أو بيع درهم بدرهمين  ,بيع صاع من القمح الجيد بصاعين من القمح الرديء  :مثاله 
 .نقدا
ائن من دهي الزيادة المشروطة التي يأخذها ال ( :التأجيل أو الدين):  النسيئة ربا

 .تأجيلالالمدين نظير 
 . دينار آجلة  بيع عشرة آالف دينار عاجلة مقابل اثنا عشر ألف: مثاله  

   ب والفضة واألوراق النقديةهالثمنية في الذ :عند المالكية :  علة تحريم ربا الفضل
 . االقتيات واالدخار وفي المطعومات

وفي  / في الذهب والفضة واألوراق النقديةالثمنية   :النسيئة  ربا علة تحريم
 .خر غير مدمدخرا أو  ال  أو االطعام المطعومية سواء كان مقتات




