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العام الدراتسي 2008/2009 :

الوحــدة رقم 01:

وتسائل القران في تثبيت العقيدة
التسلمية

لتثبيت العقيدة اللسليمية في النفس البشرية اعتمد القران ولسائل كثيرة نلخصها في
:
.1إثارة العقل والوجدان :يطرح القران أيمام النسان حقائق وظواهر يمتكررة يعيشها
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.2التذكير بقدرة الله ويمراقبته:إن هسذا الخسالق القسادر القسوي العظيسم المحيسط بكسل
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.3رلسم الصور المحببة للمؤيمنين :إن يمسا أعسده اللسه للمسؤيمنين فسي الجنسة يمسن نعيسم
يفوق الخيال يجعل القلسسوب تتطسساير وتهفسو إلسسي ى هسذا الفضسسل وذاك النعيسسم ول لسسبيل
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الوحــدة رقم 02:

موقف القران من العقل

تكريم الله للنسان بالعقل :فضل الله النسان علسسي ى لسسسائر المخلوقسسات فالسسسجد لسسه
الملئكة وجعله خليفة الله في الرض لسيدا عليها كل ذلسك بسم وهبسه اللسه يمسن العقسل
والختيار.
أهمية العقل :يكفي العقل قيمة أنه لسر تكريم النسان وهو بعد ذلك:

 .1أداة فهم لسر الوجود والخلق  .3.هسو طريسق اليمسان بسالله  .4لسه دور فسي إدراك
والستخراج الحكام الشرعية.5,هو ألساس التكليف إذ ل تكليف علسي ى يمجنسون أو فاقسد
عقل.
حث القران علي ى العقل :المتدبر للقران يلحظ أول كثرة اليات التي تدعو إلي ى التدبر
والنظر لن ذلك يورث العلم والعلم يورث اليمان .فالعلم ألساس اليمان والعبسسادة
فل يعبد الله بالجهل قال تعالي ى)فاعلم انه ل اله إل الله(
يمظسساهر اهتمسسام القسسران بسسالعلم .1 :أول آيسسة نزلسست يمسسن السسسماء هسسي السسدعوة إلسسي ى
العلم)اقرأ(....
 .2كثرة اليات التي تختم ب)أفل يتدبرون) (...أفل تعقلون) (...لقوم يعقلون(...
 .3التشسسنيع واللسسستخفاف بالكفسسار والمشسسركين لعسسدم
)أفل ينظسسرون..(...
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الدليل والبرهان)قل هاتوا برهسانكم إن كنتسم صسادقين(  .5احسترام القسران وإشسادته
بالعلماء بل وجعلهم يمع الملئكة )شهد الله أنه ل اله إل هو والملئكسسة وأولسسو العلسسم(..
 .6كسسسسسسثرة المصسسسسسسطلحات والمفسسسسسسردات المرتبطسسسسسسة بالعقسسسسسسل والعلسسسسسسم
)اعلموا...يتفكرون....اللباب..بصيرة..يتدبرون ..انظروا ..برهان ...
وجوب المحافظة علي ى العقل ..:نظرا لهمية العقل فقسسد أوجسسب اللسسسلم المحافظسسة
عليه ويمنع تعطيله فلهذا جعل التفكير والنظر والتدبر عبادة كما حرم اللسلم كسل يمسا
يمن شانه أن يعطل العقل كشرب الخمر بل وجعل له حدا زاجرا.

الوحــدة رقم  03:الصحة الجسمية والنفسية في
القران الكريم:
فَراغْلُ( الشيخان
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يمفهوم الصحة النفسية :هي الحالة التي يكون فيها النسان طبيعيا لسويا في لسسسلوكه
نتيجة توازنه الداخلي فل يصدر عنه شذوذا في القول أو الفعل أو التفكير.
كيسسسف يحقسسسق القسسسران الصسسسحة النفسسسسية .1 :تقويسسسة الصسسسلة بسسسالله)العبسسسادات
..الذكر..التدبر..قراءة القران..أل بذكر الله تطمائن القلسسوب (...فهسسذا يسسذهب القلسسق
والخوف والضطراب ويحقق اليمن والطمأنينة  .2الصبر علي ى الشدائد والمصسسائب:
بما يولسسد القسسوة والرادة).إنمسسا يسسوفي ى الصسسابرون أجرهسسم بغيسسر حسسساب(.3 .يمحاربسسة
اللسلم لليأس وحثه علي ى التفاؤل والثقة في الله :فالله غفور رحيم يقبسسل التوبسسة )يسسا
عبادي الذين ألسرفوا علي ى أنفسهم ل تقنطوا يمسسن رحمسسة اللسسه إن اللسسه يغفسسر السسذنوب
جميعا .4(..اللسلم دين الرحمة واليسر وهذا يجعل النسان يثق في أيمر الله فيعبده
عن راحة وحب ل عن إكراه وحتم ) .يما يريد الله ليجعل عليكم في الدين يمن حرج(..
يمفهوم الصحة الجسمية :هي الحالة التي يكون فيها النسان صحيح البدن خاليا يمسسن
اليمراض يمتوازنا في لسلوكه وتصرفاته.
يمظاهر عناية القران الكريم بالصحة الجسمية :حرص اللسلم علي ى الصحة الجسسسمية
حرصا شديدا ذلك أن الجسم العليل )المريض( ل يعبد الله علي ى حق .-ويظهسسر ذلسسك
يمن خلل :
.1الدعوة إلي ى تنمية الجسم والتداوي :الرياضة والنشاط والحركة )علمسسوا أولدكسسم
ه د ََواًء( حديث
ض َ
داًء إ ِل ّ وَ َ
ع َ
ض ْ
م يَ َ
داوَْوا فَإ ِ ّ
الريماية وركوب الخيل )(...ت َ َ
ع ل َ ْلُ
ه تعالي ى ل َ ْ
ن الل ّ َ

.2التخفيف يمن الفروض والتكاليف :الفطر للمريض والمسافر والمرضع)فمن كسسان
يمنكم يمريضا أو علي ى لسفر فعدة يمن أيام أخر (..قران
.3البتعاد عن يمواطن الخطر والتهلكة :وهو يمبدأ الوقاية والرعاية )ول تلقوا بأيسسديكم
إلسسي ى التهلكسسة( قسسران  .كمسسا حسسرم إلحسساق الذى بالجسسسم )شسسرب الخمسسر ...تنسساول
السم(....
.4التولسسسط والعتسسدال فسسي الكسسل والشسسرب والعبسسادة والعمسسل :فل يجسسوز المبالغسسة
واللسراف والتشدد حتي ى في العبادة لنها تلحق الذى بالجسم وتورث الملسسل وفسسي
الحديث)إن لبدنك عليك حق..وان لهلك عليك حق..وان لنفسك عليك حق فأعط كل
ذي حق حقه(.
.5اللستفادة يمن يمتع الدنيا بما يقيم الجسد ويحفظه  :كركوب السسسيارة بسسدل المشسسي
والكل والشرب فقد نهي ى النبي ص عن الوصال في الصوم .

ال
وحــدة رقم
04:
القيم في
القران
الكريم
القيم :هي يمجموعة يمن اللسس والمبادئ التي يمارلسها أو يحس بها أو يسسسعي ى اليهسسا
النسان والتي تؤدي لبناء الفرد وتحفظ المجتمع وتضمن السسستمرار يتسسه .وهسسي أربعسسة
أنواع :

القيم الفردية
الصدق :هسسو ريمسسز
القسسسوة النفسسسسية
والتسسسسوازن فسسسسي
الفعال والقوال.
الصسسسسبر:عنسسسسوان
القوة والنجاح
الحسسسسسان :هسسسسو
ثمسسسسرة اليمسسسسان
الحقيقسسي و صسسلح
القلب.
العفسسسسو :دليسسسسل
صسسسدق اليمسسسان و
القوة وحب الخيسسر
للخرين

القيـــــــم
التسرية
.1المعاشسسر
ة
بسسالمعروف:
لسسسسسسسسسسسسسر
السسسسسستمرار
اللسسسسسسسسرة
ونجاحها.
.2التكافسسل:
عنسسسسسسسسوان
القسسسسسسسسسوة
اللستمرارية
 .3المسسودة
والرحمسسسسة:
لسر لسسسعادة
اللسسسسسرة و
الستمراريتها

الوحــدة رقم 05:

القيــــــــــــم
التجتماعية
 .1التعسسسساون:
يمشسساغل الحيسساة
أكثر يمن أن يقوم
بها واحد بل ل بسسد
يمن التعاون
 .2المسسسؤولية :
المسؤولية دليسسل
الشخصسسسسسسسسسسية
والحترام
 .3التكافسسسسل:
عنسسسسسوان قسسسسسوة
المجتمسسسسسسسسسسسسع
وتمالسكه

القيــــــــم
السياتسية
.1العسسسسسسدل:
العدل ألساس
الحكم
 .2الشورى:
عنسسسسسسسسسسوان
السسسسسسسسسسداد
والصسسسسسسواب
والبعسسسد عسسسن
الزلل والخطأ
 .3الطاعسسة:
عنوان النظام
واحترام أهسسل
الختصاص

المساواة أمام أحكام الشريعة
التسلمية:

الناس لسوالسية أيمام الله في الجزاء والعقوبة بغض النظر عن عرق أو لون أو يمكانة
الشفاعة في الحكام :إن التولسسسط والسسسعي للسسسقاط عقوبسسة يمسسستحقة شسسرعا يعسسد
تلعبا بالشريعة ويمبررا للستحقاق عذاب الله في الدنيا والخرة.
آثار الشفاعة في الحدود .1 :لسسسقوط هيبسسة القضسساء والعدالسسة .2 .تشسسجيع الجرائسسم
يمادام إلسقاط العقوبة يممكن .3.انتشار الرشوة والمحسوبية والولسائط  .4انتشسسار
الطبقية والتفرقة بين الناس.5 .اللستخفاف بأحكام الله وشرعه
الرشادات والحكام .1 :حريمة الشفاعة في الحدود .2حريمة السرقة ووجسسوب الحسسد
فيه )قطع اليد(  .3وجوب الصرايمة فسي تطسبيق القسانون علسي ى الجميسع.4 .الشسفاعة

والمحاباة فسسي الحسسدود عنسسوان هلك المجتمعسسات  .5وجسسوب أخسسذ العسسبرة يمسسن اليمسسم
السابقة.

العمل والنتاج في التسلم
الوحــدة رقم 06:
ومشكلة البطالة:
تعريف :العمل هو الجهد الفكري و المادي الذي نقوم به للحصول علي ى يمنفعة دينية
أو دنيوية.
اللسلم يحث علي ى العمل :ينظر اللسلم إلسسي ى العمسسل علسسي ى أنسسه.1:عنسسوان الشخصسسية
المتكايملة :فاللسلم يكره التواكل والعتماد علي ى الغير فسسي الكسسسب  .2العمسسل هسسو
ألساس النهوض باليمم وهو لسر قوتها لسيالسيا واقتصاديا .3 .العمل عبادة شرعية .4
العمل ولسيلة للحصول عل المال لتلبية حاجات النسسسان الماديسسة.5.يحقسسق السسسعادة
والشعور بالقيمة الجتماعية.
يمحاربة اللسلم للبطالة :إن عدم العمل ظاهرة خطيسسرة تهسسدد الفسسراد والمجتمعسسات
حيث أن:
.1البطالة تعطيل للطاقات البشرية .2تنشر ثقافة الخمول عند الناس .3اللستسسسلم
للهواجس واليمراض النفسية حيث يفقد البطال الثقة بالنفس وينعدم عنده العسستزاز
بالقيمة الشخصية  .4البطالة تفتح الطريق للفات الجتماعيسسة والنفسسسية كالسسسرقة
والكذب .5فقدان الحساس بقيمة الوقت وهو الحياة.
نظرة اللسلم ويمحاربته للتسول :إن التسول أحد نتائج البطالة وقد حسساربه اللسسسلملللسباب التالية.1 :يزرع ثقافة التكال علي ى الغير  .2يضعف قيمة العمل عنسد النسساس
.3هو تعبير عن ضعف الشخصية السستي ترفسسض أن يعيسسش النسسسان عالسسة علسسي ى غيسسره
.4ينشر في المجتمع ثقافة الذل والمسكنة والمهانة  .5ينشر فسسي المجتمسسع الرذائسسل
والفسسات الجتماعيسسة كالكسسذب والخسسداع والسسستعطاف المسسارة واللحسساح عليهسسم وكلهسسا
يمظاهر تخلف .
الرشــادات والحكــام المستخلصــة .1 :حسسث اللسسسلم علسسي ى العمسسل تسسوفيرا
للحاجات وتحقيقا للذات وحفظا للمجتمع  .2الجرالقليل يمن العمل خير يمسن لسسؤال
الناس .3ل تعطسي ى الصسسدقة لمسن لسسه القسسدرة علسي ى العمسسل .4لسسؤال النساس يمذلسسة ل
يرضاها النسان السوي .5احتقار العمل عنوان علي ى ضعف الشخصية والجهل بالدين
وعليمة علي ى التخلف.

الوحــدة رقم  07:مشروعية الوقف:
تعريف :حبس الصل وتسبيل الثمسسرة أي جعسسل الشسسيء المتسسبرع بسسه يموقوفسسا علسسي ى
يمنفعة شخص أو يمؤلسسة بحيث ل يجوز بيعه أو التنازل عنه .
حكمه :يمن أعمال البر و الخير التي يستمر الجرعليها ولو بعد وفاة المتبرع .
المردود القتصادي.1 :يقوم بتمويل المشاريع ذات البعد الخيسسري الجتمسساعي .2يمسسن
أكبر يموارد المال السستي يسسستفيد يمنهسا الفقسسراء والمحتسساجين .3يقسسوم بتسسدعيم اقتصسساد
الدولة.

آثاره .1 :ينفع صاحبه في الدنيا والخرة ويستمر الجر عليه بعسد الممسات .2 .انتفساع
الناس بالوقف و انتشار روح التعاون والتكافل.4 .القضاء علسسي ى الجتماعيسسة السسسلبية
)الفقر..التسول..البطالة(..
الرشادات والحكام المستخلصة.1 :يمشروعية الوقف في اللسسسلم  .2بيسسان أهميسسة
العلم وقيمته في اللسلم)ينفع صاحبه في قبره( .3بيان أهمية تربية البناء عند الله.
.4بيان اهتمام اللسلم وحرصه عل نفع الغير.

الوحــدة رقم  08:توتجيهات الرتسول ص في صلة
الباء بالبناء:
وجوب العدل بين الولد في الهبة :إن العدل هو ألساس الحكم وهو دليل حب الخيسسر
والرفق بالولد والرحمة بهم وخلق المحبة والتعاون فيمسا بينهسسم فسإذا عسسدلت بيسن
أولدك فلن ترى يمنهم لسوى الطاعة والبر أيما عدم العدل والجور ف هو رأس الفتن
.
يمخاطر التفريق بين الولد  :إن عدم العدل بين الولد يسسؤدي إلسسي ى .1 :زرع العسسداوة
والبغضاء بينهم  .2الشعور بالظلم الذي يؤدي إلي ى العقوق .3قطع الرحام .4إضمار
الشر في النفوس يمما يؤدي إلي ى العقد والكبت والنحراف .
الرشادات والحكام المستخلصة.1 :يمشسسروعية الهبسسة للولد .2يمشسسروعية الشسسهاد
علي ى الهبة .3جواز الرجوع فسسي الهبسسة يمسسن الب للولسسد .4حريمسسة التفريسسق بيسسن الولد
.5الرجوع إلي ى الحق وتحري الصواب يمن صفات المؤيمنين .
يملحظسسة :يجسسوز إفسسراد بعسسض الولد وعسسدم التسسسوية بينهسسم وبيسسن إخسسوتهم لضسسرورة
كالمرض أو الوفاء بالدين أو الفقر أو يما شابه .ولكن في حدود الحاجة والضرورة.

الوحــدة رقم  09:أثر اليمان والعبادات في اتجتناب
النحراف والجريمة:
تعريف الجريمة والنحراف :هي يمحظورات شرعية زجر الله عنهسا بحسسد أو قصسساص
شسسرح التعريسسف :يمحظسسورات :أي يمحريمسسات ويممنوعسسات
أو تعزير
شرعية ،
حد :عقوبة يمقدرة)يمحددة( شرعا
زجر :عاقب بشدة .
تعزير :عقوبة غير يمقدرة شرعا وإنما هي يمن اجتهاد القاضسسي بمسسا ينالسسسب درجسسة
الجرم.
أقسام الجرائم يمن حيث يمقدار العقوبة :تنقسم الجرائم يمسسن حيسسث يمقسسدار العقوبسسة
ونوعهسسا إلسسي ى ثلثسسة أقسسسام  :أول – الحححدود :الحسسد عقوبسسة يمقسسدرة شسسرعا ل يجسسوز
إلسقاطها أو تغييرها لنها حق لله تعالي ى :وهي يموضحة في الجدول:
وتجـــــــــــه
الدليل
الحـــــــد عقوبته
التجرام
وتعريفه

.1حــــــد
الـــــردة:
هسسسسسسسسسسسي
الخسسسسسروج
عسسسسسسسسسسسن
اللسلم
.2حــــــد
الزنا :هي
التصسسسسسال
الجنسسسسسي
بغير ربسساط
شرعي

.3حــــــد
القـــذف:
وهسسو اتهسسام
النسسسسسسساس
بالزنسسسسسا أو
نفسسسسسسسسسسي
النسسسسسسسب
عنهم
.4حــــــد
الخمــــر:
هسسو تنسساول
كل شراب
أعسسسسسسسسسسسد
لللسسسسسسكار
لسواء صسسنع
يمن الشعير
أو يمسسسسسسسسن
العنسسسسب أو
يمن غيرهما
.5حــــــد
الســرقة:
هسسسي أخسسسذ
يمسسال الغيسسر
المحسسسسروز

ينسسسسسسسساقش
ويسسسسسستتاب
فسسسإن أبسسسي ى
حكسسم عليسسه
القاضسسسسسسي
بالقتل
-1
البكسر:السسذي
لسسسسبق لسسسه
السسسسسزواج :
 100جلسسدة
 +النفسسسسسي
عام
-2السسسسسثيب:
السسذي لسسسبق
لسسه السسزواج :
الرجسسسسسسسسسم
الحجسسسسسسارة
حتي ى الموت
الحسسسسد80 :
جلسسسسسسدة +
لسسسسسسسسقوط
الشهادة

قسسال النسسبي)ص( يمسسن هسسسو عبسسسث و
تلعب بالسسدين
دل دينه فاقتلوه(
ب ّ
وأجمع الصحابة علسسي ى وعقيسسسسسسسسسدة
قتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال اللسلم
المرتسسسسدين)حسسسسروب
الردة(
قسسال تعسسالي ى)-الزانيسسة
والزانسسي....فاجلسسدوا -1التعسسسسسسسدي
كل واحد يمنهمسسا يمائسسة علي ى العراض
جلدة(
قسسسسال النسسسسبي)ص(-2 -هسسسسسسسسسسدم
)البكسسر بسسالبكر جلسسد الروابسسسسسسسسسط
يمائة وتغريسسب عسسام( الشرعية
يمسلم
رجسسسم النسسسبي )ص( -3نشر الشكيمسسساعز والغايمديسسسسة  -داخسسسسسسسسسسسسل
المجتمع
البخاري ويمسلم
-4اختلط
قسسال تعسسالي ى)والسسذين النساب
يريمون المحصنات ثم
لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلسسسدوهم ثمسسسانين
جلسسدة ول تقبلسسوا لهسسم
شهادة أبدا (..لسسسورة
النور)(4

الحسسسد هسسسسو )جلد النبي في الخمر
ثمسسسسسسسسانون أربعيسسن وجلسسد عمسسر
ثمسسانين قيالسسسا علسسي ى
جلدة(
القسسسسذف وتعزيسسسسرا
لتساهل الناس

قطع اليد

.1إهسسسسسسسسسدار
وإضسسسسسسسسساعة
العقسسسل وهسسسو
جسسسسسسسسسسسسوهر
التكليف وأداة
فهم الشسسريعة
والكسسسسسسسسسسون
والحيسسسسسسسسسساة
فالخمر ضسسياع
للعقل والدين

قسسسسسال تعسسسسسالي ى-1 :إهسسسسسسسسسدار
)والسارق والسسسارقة المسسسال و هسسسو
فسساقطعوا أيسسديهما (...نعمسسسة أيمرنسسسا
اللسسسسسسسسسسسسسسه
لسورة المائدة
بالمحافظسسسسسة

)المخفسسي(
خفيسسسسة بل
شبهة

القتسسسسسسسسسسل
والصسسسسسسلب
وقطسسسسسسسسسع
اليسسسسسسسسسدي
والرجل يمن
خلف
والنفي يمسسن
الرض
وذلسسك علسسي ى
حسسسسب يمسسسا
ارتكسسسسسسسسب
المحارب

قال تعالي ى)إنما جسسزاء
السسذين يحسساربون اللسسه
ورلسسسسوله ويسسسسعون
في الرض فسسسادا أن
ّ
يقّتلسسسوا أو يصسسسّلبوا أو
ّّ
طسسسسسسع أيسسسسسسديهم
تق
وأرجلهسسم يمسسن خلف
أو ينفوا يمن الرض(

عليها
-2ضياع اليمن
بيسسسن النسسساس
وانتشسسسسسسسسسار
الخوف
 -3إضسسسسسعاف
قيمسسة العمسسل
فسسسي نفسسسوس
النسسسسسساس لن
السرقة تمكن
النسسساس يمسسسن
الحصول علي ى
المسسسسسال دون
عمل
.1نشسسسسسسسسسسر
الرعسسسسسسسسسسب
والخسسوف فسسي
المجتمع.
 .2نشر الفتن
والخروج علي ى
السسسسسسسسلطان
بغير حق.
.3تهديسسسسسسسسسد
يمصالح العبسساد
ويمقاصسسسسسسسسد
الشريعة

.6حــــــد
الحرابة:
خروج فسسرد
أو جماعسسسة
إلسسسسسسسسسسسي ى
الطريسسسسسق
العسسام بنيسسة
أخسسسسسسسسسسسذ
اليمسسوال أو
العتداء أو
نشسسسسسسسسسسر
الرعسسسسب و
الخوف
ثانيا -القصاص :أن يفعل بالجاني يمثل يما فعل بالمجني عليه فإن قتله قتسسل وإن قطسسع
يمنه عضوا أو جرحه فعل به يمثل ذلك
قواعد القصاص .1 :أن القصاص ل يستحق إل في القتل العمد أو الجرح العمد أيمسسا
الخطأ فل يستحق فيه القصساص  .2لسولي المقتسسول أن يعفسسو عسن القاتسسل و يطسالب
بالديسسة ولسسه أن يعفسسو دون ديسسة ..3 .أن توقيسسع العقوبسسة وتنفيسسذها تتسسوله السسسلطة
العايمة،ول يتوله أهل المقتول .
ثالثا -التعزير :هو عقوبة غير يمقدرة في كل يمعصسسية ) جريمسسة ( ليسسس فيهسسا حسسد ول
كفارة والتعزيرات تمثل الجانب المرن يمن العقوبات بحيث بلئم الظسسروف المختلفسسة
للمجتمع بما يحقق المصلحة العايمة ويصلح المجرم ويكف شره.
يمفهوم العبسادة فسي اللسسلم :هسي كسل يمسا يصسسدر عسن النسسسان يمسن أقسسوال وأفعسال
وأحالسيس وتفكير إرضاء للسسه ونفعسسا للغيسسر وتماشسسيا يمسسع شسسرع اللسسه يمثسسال :العمسسال
الخيرية كإطعام الجائع وهداية الضال وبناء المدارس والمستشسسفيات والكسسسب يمسسن
حلل وترك الحرام كل ذلك عبادات,
اثر اليمان في يمكافحة الجريمة والنحراف:
اليمان قوة واعتقاد يسستقر فسي القلسسب ويصسسدقه العمسل والسسسلوك وصسسدق العمسل
وصحة السلوك يقتضي القيام بالواجبسات وفعسل الخيسر يمسن جهسة ويمسن جهسة أخسرى

البتعاد عن المحريمات والفواحش والمنكرات إرضاء لله وطاعة ليمره إذن اليمان
ولسيلة فعالة لمحاربة الجريمة في النفس قبل يمحاربتها في الواقع,
اثر العبادة في يمكافحة الجريمة والنحراف :إن عبسادة اللسه تقتضسي طساعته ويمحبتسه
والخضوع له ول يكون ذلك إل بفعل الواجبات وترك المحريمسسات فل يعقسسل أن يكسسون
عابدا لله يمن حاله السرقة أو الزنا أو الظلم أو أو,,,فقد جساء فسي الحسديث ) يمسن لسم
تنهه صلته عن الفحشاء والمنكر فل صلة له ( أي أن يمقتضي ى العبادة هو البعسسد عسسن
الجرائم والفواحش ,
يمنهج اللسلم في يمحاربة الجرائم:اعتمد القران يمنهجسسا فعسسال فسسي يمحاربسسة الجريمسسة
يتمثل في
 .1تقويسسة الجسسانب اليمسساني والعبسسادات فسسي نفسسس النسسسان لدرجسسة تجعلسسه يفسسر يمسسن
الجريمة
والمعصية خشية لله.
 .2قطع دابر الجريمة يمن أصولها أي غلق جميع الطرق المؤدية للجريمة.
 .3تشريع عقوبات صاريمة تجعل الناس تخاف يمن العقاب )الحد-القصاص-التعزيز(

الوحــدة رقم 10:

التسلم والرتسالت السابقة:

وحدة الرلسالت السماوية :أن جميع الرلسالت التي بعثها الله للناس )يمسسن آدم عليسسه
السلم إلي ى يمحمد صلي ى الله عليه ولسلم( رلسالة واحدة في يمصدرها وغايتها
.1وحدة المصدر:كل يما نزل علي ى النبياء والرلسل يمصدرها واحد وهو الله تعالي ى,
 .2وحدة الغاية :إن كل يما أنزل يمن كتب ووصايا وبعث يمن رلسل وأنبياء إنمسسا يصسسب
 .1عبادة الله الواحد وعسسدم الشسسرك بسسه )تسسرك عبسسادة الصسسنام
في غاية واحدة :
َ
َ
ه لَ
يمن قَب ْل ِ َ
ل إل ْلُنو ِ
حي إ ِل َي ْ ِ
ك ِ
لسل َْنا ِ
يمن ّر ْلُ
يما أْر َ
ه أن ّ ْلُ
والملوك والهواء (...قال تعالي ى)وَ َ
لسو ٍ.
َ
 :2هداية الناس وإرشادهم لما يصسسلح دينهسسم ودنيسساهم
ن {النبياء
ه ِإل أَنا َفاعْب ْلُ ْلُ
إ ِل َ َ
دو ِ
:3تحقيق لسر الوجود النساني وهو خلفة الله في الرض
علقة اللسلم بالديانات السابقة :إن اللسلم هسو ديسن يمولسسي ى-عليسه السسلم -وديسن
عيسي ى-عليه السلم -قبل أن يكون دين يمحمد-صلي ى الله عليه ولسلم -وقبل كل ذلك
َ
م ْلُ
م
هو دين الله تعالي ى للناس جميعا قال تعالي ى )إن الدين عنسسد اللسسه اللسسسلم( }أ ْ
كنت ْلُس ْ
دي قَسساْلُلوا ْ ن َعْب ْلُسد ْلُ إ َِلس سهَ َ
ت إ ِذ ْ َقا َ
ْلُ
ك
ضَر ي َعْ ْلُ
يمسسن ب َعْ س ِ
ن ِ
ل ل ِب َِني ِ
دو َ
يما ت َعْب ْلُ ْلُ
قو َ
ح َ
داء إ ِذ ْ َ
شه َ َ
ه َ
موْ ْلُ
ب ال ْ َ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
عي َ
ن {البقرة 133
ق إ ِلسها َوا ِ
حا َ
ما ِ
ه آَبائ ِك إ ِب َْرا ِ
مو َ
حدا وَن َ ْ
لس َ
يم ْ
ل وَإ ِ ْ
م وَإ ِ ْ
سل ِ ْلُ
ه ْلُ
ن ل ْلُ
لس َ
هي َ
وَإ ِلس َ
ح ْلُ
اللسلم يصدق رلسالة يمولسي ى وعيسسي ى ويجعسسل ألسساس اليمسان بسالله وأحسسد أركسسانه
ق بي َ
ه( البقرة ,
اللسالسية اليمان بالرلسل جميعا جملة وتفصيل)ل َ ن ْلُ َ
لسل ِ ِ
نأ َ
يمن ّر ْلُ
حدّ ٍ.
فّر ْلُ َ ْ َ
اللسلم يصحح ويقوم يما لحسسق رلسسسالة يمولسسسي ى وعيسسسي ى يمسسن تحريسسف وتبسسديل يمسسس
جوهرهما وهو التوحيد )}أ َفَتط ْمعو َ
م وَقَد ْ َ
ن
ن أن ي ْلُؤْ ِ
مْلُعو َ
كا َ
َ َ ْلُ َ
م يَ ْ
سس َ
يمن ْهْلُ س ْ
ق ّ
ري س ٌ
يمْلُنوا ْ ل َك ْلُ ْ
ن فَ ِ
ن {البقرة 75
يما عَ َ
ه ِ
م الل ّ ِ
مو َ
م ي ْلُ َ
ك َل َ َ
م ي َعْل َ ْلُ
قْلُلوهْلُ وَهْلُ ْ
يمن ب َعْدِ َ
حّرْلُفون َ ْلُ
ه ث ْلُ ّ
السسستنتاج :اللسسسلم لسسم يسسأت بسسدين جديسسد وإنمسسا رد الديسسان المحرفسسة إلسسي ى أصسسولها
الولي ى)التوحيد وعبودية الله(
اليهودية
المسيحية) النصرانية(
تعريف :هي الرلسالة التي بعث الله بهسسا تعريف :هي الرلسالة التي بعث الله بها
لسسسسيدنا عيسسسسي ى لبنسسسي إلسسسسرائيل تكميل لسسسسيدنا يمولسسسسي ى لبنسسسي إلسسسسرائيل أيسسسام
فرعون,
لرلسالة لسيدنا يمولسي ى
تسبب التســمية :لسسسموا نصسسارى لنهسسم تســبب التســمية :لسسسموا يهسسودا لنهسسم

نصروا المسيح عليه السلم
الظروف :كان بنسسو إلسسسرائيل يتعرضسسون
للقهر الرويماني فجساءهم عيسسي ى يمخلصسا
ويمحررا
أهم معتقداتهم:
.1عقيسسدة التثليسسث:أن اللسسه يمركسسب يمسسن
ثلثة أقانيم )الب-البن-روح القدس)ل ّ َ
قد ْ
يمسسا
كَ َ
ه ث َسسال ِ ْلُ
ث ث َل َث َس ٍ.
فَر ال ّ ِ
ن َقاْلُلوا ْ إ ِ ّ
ة وَ َ
ن الل ّس َ
ذي َ
د(
ه َوا ِ
ن إ َِلس ٍ.
ِ
ح ٌ
ه إ ِل ّ إ َِلس ٌ
يم ْ
.2عقيدة الخطيائة والفداء:أن اللسسه)الب(
بعث ابنه الوحيد)يسوع( ليخلص البشرية
يمسسسن شسسسرور أنفسسسسها ويتحمسسسل هسسسو
العذاب)الصلب( عنها
.3يمحالسبة المسيح للعبسساد:إن اللسسه)الب(
أعطي ى حق يمحالسبة العباد لبنه
.4غفسسسسسسسران السسسسسسسذنوب)العسسسسسسستراف
والقسسرار(:وهسسي أن القسسسيس أو البابسسا
يملك حق يمغفرة السسذنوب للعبسساد بعسسد أن
يعترفوا له ويقروا بخطيائتهم
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تابوا وقالوا لله تعالي ى)إنا هسسدنا إليسسك( أي
رجعنا
الظروف :كان بنو إلسرائيل يتعرضسسون
للقهر الفرعوني فجاءهم يمولسي ى يمخلصا
ويمحررا
أهم معتقداتهم:
.1يعتقسسسدون أن لهسسسم السسسه خسسساص بهسسسم
ت
يسمي ى)يهوه( يحبهم قال تعالي ى )وََقسسال َ ِ
ال ْيهود والنصارى نح َ
ه(
ه وَأ َ ِ
ن أب َْناء الل ّ ِ
حّباؤْلُ ْلُ
َ ْ ْلُ
َ ْلُ ْلُ َ ّ َ َ
.2هسسم شسسعب اللسسه المختسسار وأن البشسسر
خلقوا لخديمتهم
 .3ل يعسسترفون باليهوديسسة إل لمسسن كسسانت
أيمه يهودية وهذه عنصرية
.4ل يحريمون الربا يمع غير اليهودي
.5يقدلسسسون العجسسل وقسسد عبسسدوه قسسال
جس َ
خ س ْلُ
يمسسا
م ات ّ َ
ل ِ
ذوا ْ ال ْعِ ْ
يمسسن ب َعْ سدِ َ
تعالي ى):ث ْلُس ّ
ت(
َ
م ال ْب َي َّنا ْلُ
جاءت ْهْلُ ْلُ
 .6ل ينزهون اللسسه فهسسو عنسسدهم يخطسسأ،
يغضب ،يمتعصب

حقوق النسان في مجال العلقات
العامة

 -1تكريم الله للنسان :الناس كلهم أحرار ل لسسلطان لبشسر علسي ى بشسر إل بنسص
شرعي فليقل النسان يما شاء وليفعل يما شاء وليسكن حيث شاء فل يتصرف فيه إل
م
خالقه وهذا هو لسر التفضيل والتكريم اللهي للنسان )وَل َ َ
م وَ َ
يمَنا ب َِني آد َ َ
مل َْناهْلُ ْ
ح َ
قد ْ ك َّر ْ
ضسسيل ً {
قن َسسا ت َ ْ
خل َ ْ
ن َ
ر وََرَزقَْنا ْلُ
ف ِ
ن الط ّي َّبا ِ
ت وَفَ ّ
ِفي ال ْب َّر َوال ْب َ ْ
يم ّ
ر ّ
ضل َْناهْلُ ْ
هم ّ
مس ْ
يم َ
م عَل َسسي ى ك َِثيس ٍ.
ح ِ
اللسراء 70
 -2أتســس العلقــات العامــة فــي التســلم :إن اللسسسلم ينطلسسق فسسي تحديسسده
للمفاهيم يمن يمنطلق أن الناس كلهم إخوة في الدين و النسانية وعليسسه فسسالولي ى أن
يتعارفوا ويتحاوروا ويتعايشوا في جو السلم علي ى ألساس العدل والمساواة واحسسترام
الخر
 . -3حقوق النسان في مجال العلقات العامة:
. 1حق الحياة ) :يمتي ى الستعبدتم الناس وقد ولدتهم أيمهاتهم أحرارا(
 . 2حق اليمان :ل يجوز تخويف اليمن)غير المحارب( ولو كان كافرا أو يمشركا.
 .3حق العمل  :بما يحفظ كرايمته ويوفر قوت أهله.
 .4الحق في بيت المال  :إذا كان فقيرا أو عاجزا عن العمل.
 .5حق التعلم :بما يؤهله ليعرف نفسه ويفهم يما حوله فيكتشف لسر وجوده

.4حقوق النسان في مجال الحرب:
 .1حريمة التمثيل بالجسد لنه تغيير للخلق وتعد علي ى خلق الله.
 .2حسن يمعايملة اللسرى فل يجوز يمنع الماء والطعام عنهم لن اللسير إنسان.
 .3النذار قبل الحرب :لن الحرب لم تشسسرع كغايسسة وإنمسسا ولسسسيلة لنشسسر اللسسسلم
فليعرض عليهم اللسلم أول وإل فالجزية وإذا أبو فلم يبق إل الحرب.
 .4حريمة التعدي علي ى غير المحاربين كالنساء والطفال والشيوخ ورجال الدين .
 .5حريمة خيانة العهود والمواثيق ولو يمع الكافر.
 .5التعامل التكريمي في الحرب:
لم يعرف التاريخ أرحم يمن المسلمين في الحرب فاللسلم يمنع هسسدم السسدور و قطسسع
الشجر وافساد السسزروع والتعسسرض للمسسدنيين)كالنسسساء والطفسسال والشسسيوخ ورجسسال
الدين ولعل أبرز نمودج لسسسماحة اللسسسلم يمسسا تبسسع فتسسح صسسلح السسدين اليسسوبي لسسبيت
المقدس واحترايمه لهل الكتاب وهسسذه الحقيقسسة شسسهد بهسسا المستشسسرقون كزغريسسد
هونكا وغولستاف لوبون وغيرهم

الوحــدة رقم  12:حقوق العمال وواتجباتهم في
التسلم:
الحقوق التساتسية للعمال:
.1المعايملة النسانية للعايمل واحترايمه كإنسان فل يجوز هسسدر كرايمتسسه أو اهسسانته فهسسو
أجير وليس عبد.
.2حق العايمل في الجر بما يتنالسب يمع جهده وفي الحديث )أعطوا الجير أجره قبل
ف عرقه(
أن يج ّ
.3حق الحصول علي ى العمل الذي يتوافق يمع يمؤهلته وقدراته .وفي الحسسديث )أنزلسسوا
الناس يمنازلهم(
.4الحق في الراحة والعطل) :ل يكلف الله نفسا إل ولسعها( آخر لسورة البقرة
.5الحق في الضمان الجتماعي  .في حالة المرض والخطر
واتجبات العمال :
 .1أداء العمل المطلوب يمنهم .2الشعور بالمسؤولية وإتقان العمل)إذا عمل
أحدكم عمل فليتقنه( الحديث  .3اليمانة والخلص وعدم الخيانسسة والغسسش )يمسسن
غشنا فليس يمنا( .4عدم الستغلل يمنصب العمل للغراض الشخصية أو لخذ حق
الخرين.
تصور التسلم لطبيعة العلقة بين العمال ورب العمل:
 . 2وضسسوح الحقسسوق و الواجبسسات بمسسا ل يسسدع
 .1الحترام المتبادل بين الطرفيسسن.
يمجال للصراع أو الفوضي ى  .2أن ل يكلفه فوق طاقته  .3الرحمسسة واللطسسف فسسي
التعايمل

الوحــدة رقم  13:العلقات التجتماعية بين المسلمين
وغيرهم:
اختلف الدين:إن اختلف الدين ليس يمبررا لعدم احترام الخرين بل بالعكس يجب
احترايمهم رحمة بهم وبيانا لهدي اللسلم وتسايمحه ولن يما يجمعنا أكثر يممسسا يفرقنسسا
م
ن ال ّس ِ
ن ل َس ْ
م الل ّس ْلُ
فكلنا أبناء ادم وحواء وكلنا بشر وكلنسسا يحتسساج بعضسسناَ ).ل ي َن ْهَسساك ْلُ ْلُ
ذي َ
ه عَس ِ

كم يمسسن ديسسارك ْلُ َ
سس ْلُ
ه
م وَت ْلُ ْ
ي ْلُ َ
م ي ْلُ ْ
ق ِ
م إِ ّ
خرِ ْلُ
م ِفي ال ّ
ن الل ّس َ
طوا إ ِل َي ْهِس ْ
م أن ت َب َّروهْلُس ْ
َِ ِ ْ
جو ْلُ ّ
ن وَل َ ْ
قات ِْلُلوك ْلُ ْ
دي ِ
ْ
ن {الممتحنة
م ْ
ي ْلُ ِ
س ِ
ق ِ
ح ّ
ب ال ْلُ
طي َ
أتسس العلقة مع غير المسلمين :إن اللسلم ينظر إلسسي ى غيسسر المسسسلمين علسسي ى
أنهم بشر يمكريمون وأن يمن واجبنا أن ندعوهم إلي ى اللسلم ل أن نجسسبرهم علسسي ى
الدخول فيه لنه)ل إكراه في الدين( ولن اختلف الناس في الدين واقسسع بمشسسيائة
الله تعالي ى ويما دايموا ل يحاربون اللسلم فإن اللسلم يوجب علي ى المسلمين :
 ,1حسن يمعايملتهم والتسايمح يمعهم .2 .البر بهم وبذل الخيسسر لهسسم  ,3 ,الحسسسان
إليهم قول وفعل,4 ,العدل في التعايمل يمعهم وعدم ظلمهم.
يقول الشيخ يولسف القرضاوي في كتابه غير المسلمين في المجتمع اللسسسليمي )إنسسه
يقيم العلقة بين أبنائه المسلمين وبين يمواطنيهم يمن غير المسلمين علي ى ألسسسس
وطيدة يمن التسايمح والعدالة والبر والرحمة ،وهي ألسس لم تعرفها البشرية قبسسل
اللسلم(,,,
حقوق غير المسلمين في بلد التسلم:إن غير المسلمين يمواطنين جعسسل لهسسم
اللسلم حقوقا هي:
.1الحماية :غير المسلم أو الذيمي يمكفول الحقوق يمصان الدم والعرض والمسسال فل
يجوز التعدي عليه بل إن التعدي عليه أخطر يمن التعدي علي ى المسلم قال النسسبي ص:
قا أو كلفه فوق طسساقته أو أخسسذ يمنسسه شسسيًائا بغيسسر طيسسب
دا أو انتقصه ح ً
" يمن ظلم يمعاه ً
.2حق ممارتســة الشــعائر
نفس يمنه ،فأنا حجيجه يوم القيايمة" ).رواه أبو داود
الدينية:فيحرم هدم كنائسهم أو يمنعهم يمن يممارلسة شعائرهم الدينيسسة بسسل بسسالعكس
يدعونا اللسلم إلي ى حسن يمعايملتهم ويمجادلتهم بالحسني ى) ول تجادلوا أهل الكتسساب إل
بالتي هي أحسن() .ل إكراه في الدين(
.3حق العمل والتأمين عند العجـز والشـيخوخة:إن السسذيمي يمسسواطن يجسسب أن
يوفر له يما يوفر للمسلم يمن قوت وعمل ).يما أنصفناه اذ أخذنا يمنسسه الجزيسسة شسسابا
ثم نخذله عند الهرم(
 .4حق ممارتسة مختلف النشطة التجارية كالبيع والتجارة وكانت المدينة تعج
بتجار اليهود في عهد النبي –صلي ى الله عليه ولسلم-
.5حق تولي الوظائف:يما لم تكن ذات طبيعة دينية أو حسالسة كاليمايمةالكبرى.
واجبات غير المسلمين في بلد اللسلم :إن غير المسلمين في بلد اللسلم كمسسا أن
لهم حقوقا فعليهم واجبات هي:
.1احترام القانون اللسليمي :عليهسسم أن يلسستزيموا بأحكسسام اللسسسلم ،السستي ْلُتطبسسق علسسي ى
المسلمين لنهم بمقتضي ى الذيمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة اللسليمية ،فعليهم
أن يتقيدوا بقوانينها التي ل تمس عقائدهم وحريتهم الدينية.فتطبسسق عليهسسم حسسدود
السرقة والزنا والحرابة كالمسلمين لكن ليس عليم الزكاة ول الجهاد لنها قضسسايا
دينية .
رضتا علي ى المسلمين وهما :فريضة الجهسساد
.2دفع الجزيسسة :إنها بدل عن فريضتين فْلُ ِ
وفريضة الزكاة ،ونظسًرا للطبيعسسة الدينيسسة لهسساتين الفريضسستين لسسم ْلُيلسسزم بهمسسا غيسسر
المسلمين .فوجب عليم أن يدفعوا يمبلغا يمن المال)الجزية( نظير حمايسسة السسسلم
لهم.
.3يمراعاة شعور المسلمين :إن النصسسراني السسذي يأكسسل الخنزيسسر ويشسسرب الخمسسر ،ل
يتدخل اللسلم في شائونه هذه يما دام يعتقد أنها حلل لكن اللسسسلم يسسوجب علسسي ى
الجميع احترام القيم النسسسانية والخلقيسسة السستي جسساء السسدين بسسه فيمنسسع علسسي ى هسسذا
النصراني أو غيره أن ينشر الرذيلة أو الفساد و الفوضي ى في المجتمع اللسليمي.

الوحــدة رقم  14:من المشاكل التسرية)انسب
وأحكامه الشرعية(
تعريف النسب :هي العلقة الناشائة عن الدم )اليمويمة البوة البنوة (....
أتسبابه :السبب المباشر للنسب هو الزواج الصحيح أو التستيلد أيمسسا غيسسر ذلسسك
فل ينشأ علقة فضل عن أن ينشأ ألسرة تكون ثمرتها الذرية الصالحة.
ثبوت النسب :ويثبسست النسسسب بأحسسد شسسيائين.1 :القرار :أي أن يقسسر البسسوان أو
يعترفان أن هذا ابنهما.2 .البينة ) :السسدليل والثبسسات(( وذلسسك بشسسهادة شسساهدي
عدل أن هذا الطفل ابن فلن وفلنة.
إثبات النسب بالبصمة الوراثية :البصمة الوراثية ") :"(ADNهي المادة الوراثية
الموجودة في خليا جميع الكائنات الحية ، ،وهو يما يعرف بالحمض النسسووي .ونظسسرا
ليمكانية إثبات النسب به فإن العلماء أجازوا ذلسسك فسسي حالسسة التنسسازع علسي ى يمجهسسول
النسسسب أو الشسستباه فسسي المواليسسد فسسي المستشسسفيات ،ويمراكسسز رعايسسة الطفسسسسال
ونحوها ،لكن ل يجوز العتماد علي ى البصمة الوراثية في إثبسسات الزنسسا أو إقايمسسة الحسسد
لن له طريق شرعي حدده الله تعالي ى ل يجوز تجاوزه.
حق الطفل مجهول النسب :إن الطفل)ة( يمجهول)ة( النسب هو ضحية وليسسس
يمجريما وعليه:
 ... 1يجب إعطاءهم ألسماء وهوية  .2رعايتهم كالبناء  .3احترايمهم وتعويضهم يمسسا
حريموه يمن الرحمة و الحنان والمشاعر البوية واللسرية.
نمادج من التاريخ التسلمي :التاريخ اللسليمي يمليء بألسماء الموالي ى
والعبيد السذين صساروا يمسن أعلسم العلمساء كشسيخ اليمسام يمالسك ) نسسافع يمسولي ى ابسن
عمر( . -ولسالم يمولي ى حذيفة ويكفيك أن تعلسم أن قساهري التتسار)المماليسك( هسم
عبيد تشربوا اللسلم فصاروا لسادة وقادة.
التبني :هو اتخاذ ابن أو بنت الخر وجعلها يمكانة البن أو البنت الحقيقية يمسسن حيسسث
اللقب الميراث التحريم والتحليل (....
حكمه  :التبني بالشكل السابق حرام وصاحبه يملعون قال النبي)ص( )يمن ادعي ى إلي ى
غير أبيه...فعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمعين (.انظر آخرخطبة الوداع
حكمة إبطاله :حرم اللسلم التبني لحكم عظيمة ويمقاصد جليلة نذكر يمنها:
.1رابطة النسب ترتبط بالدم فقط وليس بالدعاء ،والتبني ادعاء إذن فهو باطل.
.2العدل يوجب نسسسب البسسن إلسسي ى أبيسسه الصسسلي والتبنسسي يخسسالف ذلسسك .3 .نظسسام
الميراث شرعا يمرتبط بالولد الحقيقسسي و ليسسس بسسالتبني.4 .التبنسسي تزويسسر للواقسسع
والحقيقسسة وهسسو كسسذب علسسي ى اللسسه ورلسسسوله والنسساس.5 .هسسو ذريعسسة للزنسسا واختل ط
النساب. 6 .وضع البن المتبني ى داخل اللسرة يختلف عن وضع الولد الحقيقي.
البديل التسلمي :إن اللسلم حينمسا يحسسارب التبنسسي فهسسو يطسسرح البسسديل النظيسسف
والكريم الذي يحفظ اللسر ويحمي الفراد وهو الكفالة.
الكفالة :تعريفها :هي اللتزام شرعا وقانونا برعاية وليد أو أكثرعل وجه التبرع
حكمها :يمشروعة وهي يمن أعمال الخير التي تجعل النسان يمع النبي -صلي ى
الله عليه ولسلم -في الجنة حيث يقول-صلي ى الله عليه ولسلم) -أنا وكافسسل اليسستيم
كهسساتين فسسي الجنسسة (..وأشسسار النسسبي-صسسلي ى اللسسه عليسسه ولسسسلم-بأصسسبعيه السسسبابة
والولسطي ى.

الحكمة منها.1 :هي يمظهر يمن يمظاهر التعاون والتكافل ودليل اليمان
والرحمة .2الحفسساظ علسسي ى المجتمسسع يمسسن النحسسراف والرذائسسل.3 .إعطسساء الحسسب
والحنان لمن حرم يمنه.
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من مصادر الشريعة

التسلمية:

التجماع :هو اتفاق جميع يمجتهدي اليمة اللسليمية في عصر يمن العصسسور بعسسد
وفاة النبي)صلي ى الله عليه ولسلم( علي ى حكم واقعة لم يرد فيها نص شرعي.
أنواعه .1 :التجماع الصريح :وهو أن يدلي كل يمجتهد برأيه في المسألة
ليصل الجميع إلي ى
. 2التجماع السكوتي:
الحكم  .وهو حجة يلزم الجميع علماء وعوام
وهو أن يدلي بعض المجتهدين برأيه في يمسالة يما أو يعمل بها فيعلسسم البسساقون فل
يعارضونه.
وهذا ليس بحجة عند أكثر العلماء.
أمثلة عن التجماع :هناك أيمثلة كثيرة يمنها .1 :جمع القران في كتسساب واحسسد فسسي
عهد أبي بكر.
 .2التفاق علي ى الرلسم العثماني  . 3الجماع علي ى قتال يمانعي الزكاة
القياس  :هو إنزال حكم واقعة ورد فيها نص علي ى واقعة جديسسدة لسسم يسسرد فيهسسا نسسص
وذلك لشتراكهما في العلة )لسبب الحكم(
حجيته :قصة المرأة الستي لسسألت النسبي صسلي ى اللسه عليسه ولسسلم عسن الحسج يمكسان
أيمها)لن أيمها نذرت لله أن تحج ويماتت دون تفسي بالنسذر(.فأرشسدها النسبي أن تقيسس
دين الله)النذر( علي ى دين العباد  .ففهمت أنه يجوز أن تحج عن أيمها .
مثال  :الفوتكا شراب رولسي )جديد( يسكر  ،فحكمه حرام قيالسا علي ى الخمر وذلسسك
لشتراكهما في علة واحدة وهي اللسكار.
أركانه :أربعة :هي  .1الصل .أي الذي نقيس عليه وهو في المثال السابق )الخمر(
.2حكم الصل أي حكم الخمسسر)الحريمسسة(  .3الفرع وهسسو الشسسيء الجديسسد المسسراد
يمعرفة حكمه )الفوتكا( .4العلة :أي السبب الظاهر للحكم )اللسكار(
المصالح المرتسلة :هي المصالح التي لم يشهد لها الشرع بالعتبارا أواللغاء.
شرح التعريف :اعتبارا :أي انه ل يوجد نص شرعي صريح يعتبرها أو يأيمر بها
إلغاء :أي انه ل يوجد نص شرعي صريح يلغيها أو ينهي ى عنها.
حجيتها :ان الشريعة اللسليمية لو تدبرناها لوجدناها إيما جاءت لجلسسب يمصسسلحة وإيمسسا
لدفع يمفسدة والحوادث تتجدد وتتغير اللسماء ول يبقسي ى ثابتسا إل يمقاصسد الشسسريعة أي
يمصالح العباد التي جاءت الشريعة يمن أجل تحقيقها فمثل إجماع الصحابة علسسي ى جمسسع
القران كان دافعه يمصلحة حفظ الدين.
شروط العمل بها :اتفق العلماء علي ى أن المصلحة المرلسسسلة ل يعمسسل بهسسا حسستي ى
يتوفر لها يمايلي:
.1أن تكون يملئمة لمقاصد الشريعة أي ل تخالف شرع اللسلم وأحكايمه المعروفة
.2أن تكون يمصلحة عايمسسة وليسسست خاصسسة بشسسخص أو جماعسسة .3أن تكسسون يمصسسلحة
حقيقية واضحة أي ليست يمتوهمة فل يعقل تحريم السيارات بحجة أن حوادثها تسسؤدي
إلي ى القتل.
مثال تطبيقي واقعي :توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية

ل يوجد نص صريح يعتبر التوثيق واجبا ،كما ل يوجد نص صريح يمنعه إذن فهو يمصلحة
يمرلسلة .لكن بالنظر إليه وجدنا في عدم توثيسسق عقسد السسزواج يمضسار خطيسسرة كضسياع
حقوق الزوجة ونسب الولد كما أن فيسسه يمسالسسسا بسالعراض وذلسسك فسي حالسسة إنكسسار
الزوج وخاصة أن المحاكم والقضسساء ليعسسترف ال بسالعقود الموثقسسة  .إذن توثيسسق عقسسد
الزواج يمصلحة ظاهرة جاء اللسلم لتحقيقها.
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الربا ومشكلة الفائدة:

تعريف :الزيسسادة أو التأجيسسل فسسي أحسسد البسسدلين)الطعسسام أو النقسسود( المتجانسسسين أو
المشتركين في العلة )النقدية أو المطعويمية(
مراحل تحريمه :يمر تحريم الربا في بأربعة يمراحل وفقا لمنهج اللسلم في التدرج:
يما
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القواعد العامة لتستبعاد المبادلت الربوية:
القاعدة الولي ى :في حالة تبادل شئ بجنسه أي طعام بطعام)قمح بقمح أو تمر بتمر(
أو نقد بنقد )ذهب بذهب أو فضة بفضة( ..........يحرم التأجيل كما يحرم التفاضل
القاعدة الثانية :في حالة شيائين يمن نفس النوع وليس يمن نفس الجنس )كقمح بتمر
أو ذهب بفضة( ........يجوز التفاضل ويحرم التأجيل.
القاعدة الثالثسسة :فسسي حالسسة شسسيائين يمختلفيسسن فسسي الجنسسس ويمختلفيسسن فسسي العلسسة
فهنا يجوز التبادل بحرية
كالقمح بالنقود :
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تحليل وثيقة خطبة النبي )ص( في
حجة الوداع

المناتسبة والظروف :قيلت في يمولسم الحج في التالسع يمن ذي الحجة يوم عرفة
فوق جبل الرحمة في السنة العاشرة وهي آخسسر حجسسة شسسهدها النسسبي ص إذن ل بسسد
لهذه الخطبة أن تتضمن قضايا اللسلم الكبرى ,

تحليل نص الخطبة :المتأيمل لهذه الخطبة يلحظ يما يلي:
.1اللستفتاح المملوء بالثناء والحمد علي ى الله والقرار باللوهية للسسه وحسسده {.الحمسسد
لله نحمده ونستعينه,,وأشهد أن ل اله ال اله},,,
,2الشارة والتلميح إلي ى أنها خطبة وداع {.لعلي ل ألقاكم بعد عايمي هذا} ,,,
 ,3إشهاد الناس علي ى أن الرلسول ص قد بلغ اليمانة وأنه نصح ليمته {.اللهم هل بلغت
,,,اللهم فاشهد }
،4إبطال الجاهلية وعاداتها القبيحة { إن يمآثر الجاهلية يموضوعة},,,,
،5التأكيد عل حريمة النسان و المكان والزيمان {إن ديماؤكم حسسرام عليكسسم ,,,كحريمسسة
يويمكم هذا,,في بلدكم هذا},,
,6الرحمة باليمة والنصح لها {إن الشيطان قد يائس أن يعبسسد فسسي أرضسسكم,,,,احسسذروه
علي ى دينكم ......لترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض},,,
الحكام والتوتجيهــات الــتي تضــمنتها :يمكسسن تلخيسسص الخطبسسة السسي ى العناصسسر
التالية:
.1حريمسة السديماء والعسراض { :إن ديمساءكم وأعراضسكم حسرام عليكسم إلسي ى أن تلقسوا
ربكم ...وإن ديماء الجاهلية يموضوعة }.
.2حريمة الربا {:إن ربا الجاهلية يموضوع  ....قضي ى الله أنه ل ربا}...
.3الحذر يمن طاعة الشيطان  { :إن الشيطان قد يائس أن يعبد في أرضكم هسسذه... ،
فاحذروه علي ى دينكم.}...
.4الوصية بالمرأة  { :إن لنسائكم عليكم حقا ً ولكم عليهسسن حسق ....فساتقوا اللسسه فسي
النساء والستوصوا بهن خيرا ً}.
 .5تأكيد يمبدأ الخوة والوحدة اللسليمية { :إنما المؤيمنون إخسسوة ...فل ترجعسسن بعسسدى
كافرا ً يضرب بعضكم رقاب بعض.}...
.6التمسك بكتاب الله ولسنة رلسوله { :فسإني قسد تركست فيكسم يمسا إن أخسسذتم بسسه لسن
تضلوا بعده :كتاب الله ولسنة نبيه.}..
 .7التأكيد علي ى يمبدأ المساواة النسانية {:إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكسسم لدم
وآدم يمن تراب .}...
 .8بيان حق الميراث والنسب والتحذير يمسسن التبنسسي {:إن اللسسه قسسد قسسسم لكسسل وارث
نصيبه ...يمن ادعي ى إلي ى غير أبيه ..فعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمعين.}..
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المعاملت الماليــة الجائزة

المعاملت الماليــــة  :الصسسل فسسي المعسسايملت الماليسسة والتبسسادلت التجاريسسة فسسي
اللسلم الحل أي أنها حلل يما لم يأتي دليل يمنع أو يحرم.
اول  -بيع المرابحة :المرابحة في اللغة يمن الربسسح وهسسو الزيسسادة .وفسسي الصسسطلح
)هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشتريت به السلعة ويشترط عليه ربحا يما(
 .يمثاله  :أن يقول البائع :أبيعك السيارة بثمنها السسذي اشسستريتها بسسه علسسي ى أن تزيسسدني
5000دج أو يقول المشتري للبائع بعني السيارة بالثمن الذي اشسستريتها بسسه وأزيسسدك
5000دج .
حكمة :يمن المعايملت المالية التي أجازها اللسلم لما تحققه يمن يمصالح للناس .
دليل يمشروعيته :عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير ويقول
 :يمن يربحني عقلها يمن يضع في يسسدي دينسسارا  .أي يمسسن يزيسسدني دينسسارا علسسي ى ثمنهسسا
فأبيعها له.

حكمة يمشروعيته :فيها يمصلحة البائع لنه حصل علي ى فائدة وفيها يمصلحة المشسستري
لنه حصل علي ى يما يريده كما أن البيع خال يمن الغرر والربا وتم بالتراضي .
صور المرابحة :للمرابحة إجمال صورتان
الصورة الولي ى :أن يشتري المرابح السلعة لنفسه فيملكها ويسسدفع ثمنهسسا ثسسم يبيعهسسا
لرجل آخر يمرابحة أي بثمنها وزيادة ربح.
الصورة الثانية :أن يشتري المرابح السلعة بطلب يمن رجل آخر بثمنها علي ى أن يزيده
ربحا علي ى ثمنها وتسمي ى هذه )المرابحة لليمر بالشراء( .
ثانيا -بيع التقسيط :لغة :يمن القسط وهو القسمة والجزء .أيما شرعا:فهسو عقسد
علي ى شيء حاضسسر بثمسسن يمؤجسسل يسسؤدى يمفرقسا علسسي ى أجسسزاء يمعلويمسسة فسي أوقسات
يمعلويمة .
يمثال :شراء حالسوب بمبلغ )30000دج( علي ى أن يتسسم التسسسديد خلل عشسسرة أشسسهر
حيث يدفع المشتري كل شهر) 3000دج( .ويمكن أن يكون هناك تسبيق.
حكمسسه :بيع التقسيط جائز لما فيه يمن يمنفعة ويمساعدة للناس ولنسسه خل يمسسن الغسسرر
والربا والغش والخداع وتم بالتراضي.
الحكمة يمنه :يحقق يمصلحة الناس وتسهيل التعايمل ولسهولة الحصول علي ى المنسسافع
دون حرج أو يمشقة أو اللجوء إلي ى القرض أو الدين.
شروط بيع التقسيط :اشترط العلماء لجواز بيع التقسيط يما يلي:
أن ل يكون ذريعسسة)طريسسق( للتعسسايملت الربويسسة  .2أن يكسسون البسسائع يمالكسسا للسسسلعة
 .4أن يكسسون العوضسسان يممسسا ل
..3أن تسلم السسسلعة فسسي الحسسال دون تأجيسسل.
يجري فيهما ربا النسيائة)كلهما نقد أو كلهما طعام(  . 5 .أن يحدد أجل الدفع .
ثالثــا  -القــراض والمضــاربة:لغــة :القسسرض :يمسسن القطسسع ويمنسسه القسسوارض أيمسسا
المضاربة فهي يمن الضرب في الرض كناية عن السسسفر للتجسسارة .أيمسسا شرعا:فهسسو
عقد بين طرفين يدفع أحدهما يمال لخر ليتجر له فيه يمقابل نسبة يمعينة يمسسن الربسسح
بحسب يما يتفقان عليه.
حكمه ا:أجمع العلماء علي ى أن القراض جائز لنه يمما تعارف عليه الناس في الجاهلية
ولم ينكره اللسلم لما فيه يمن تعاون الناس .
الحكمة يمنه :حاجة الناس للقراض يمالسة فهو نوع يمن الشسسراكة والتعساون فهنسسا يمسسن
يملك المال ول يملك الخبرة والمهارة في التجارة وهناك يمن ل يملك المال ولكن لسسه
الخبرة والمهارة فليتعاون هذا يمع ذاك ليستفيد الجميع.
رابعا -الصــرف :لغة هو الزيادة والتحويل أيما شرعا :فهو بيع النقود بعضسسها ببعسسض
ويدخل في النقود الذهب والفضة .يمثاله  :بيع الجنيه المصري بالدينار الجزائري
حكمه :الصرف جائز بالسنة والجماع لقوله صلي ى الله عليه ولسلم )لتبيعوا الذهب
بالذهب إل لسواء بسواء ولتبيعوا الفضسة بالفضسة إل لسسواء بسسواء وبيعسوا السذهب
بالفضة والفضة بالذهب كيف شائتم ( رواه البخاري وقوله أيضا  ):السسذهب بالسسذهب
والفضة بالفضة ....يمثل بمثل لسسسواء بسسسواء يسسدا بيسسد فسسإذا اختلفسست هسسذه الجنسساس
فبيعوا كيف شائتم إذا كان يدا بيد ( رواه يمسلم
وأجمع العلماء علي ى جواز الصرف إذا كان يدا بيد )أي بدون تأجيل(
الحكمة يمنه:الناس في حاجة يمالسسسة للصسسرف لحسساجتهم لعملسسة السسدول السستي يريسسدون
الذهاب إليها إيما للتجارة أو طلب العلم أو المداواة أو لي لسبب شرعي .فهو نوع يمن
التسهيل والتيسير علي ى الناس.
شروط جواز الصرف :اشترط العلماء لجواز الصرف أن يكون يدا بيد .

الوحدة رقم19 :

الشركة في الفقه التسلمي

تعريفهاا :هي عقد بين اثنين فأكثر علي ى القيام بنشاط اقتصادي قصد الربح.
يمشروعية الشركة :الشركة يمشروعة بالكتاب والسنة والجماع
قال تعالي ى)فإن كانوا أكثر يمن ذلك فهم شركاء في الثلث(
وفي الحديث القدلسي) أنا ثالث الشريكين يما لم يخن أحدهما صاحبه (...أبو داود
وأجمعت اليمة علي ى جوازها ويمشروعيتها لنها يمما تعارف عليه الناس وأقره الدين.
الحكمة يمن التشريع .1 :نوع يمن التعاون والتكايمل  .2تنشسسيط العمليسسة القتصسسادية .
 .3بعض العمليات التجارية تتطلب رأس يمال ضخم يعجز عنه فرد واحد فل بسسد يمكسسن
الشركة.
أنواع الشركات  :لسنذكر هنا ثلثة أنواع كبرى:
أول  -شركة الموال :هي عقد بين اثنين فأكثر  ,علي ى أن يتجروا فسسي يمسسال لهسسم ,
ويكون الربح
بينهم بنسبة يمعلويمة .وهي نوعان:
.1شركة العنان، :هسسي شسسركة أيمسسوال ل يملسسك فيهسسا كسسل واحسسد يمسسن الشسسركاء حسسق
التصرف إل بإذن بقية الشركاء فكسسأن كسسل واحسسد يمسسسك بعنسسان صسساحبه فيمنعسسه يمسسن
التصرف.
 .2شركة يمفاوضة  :هي شسسركة أيمسسوال يملسك فيهسسا كسل واحسد يمسن الشسسركاء حسق
التصرف في يمال الشركة بيعا وشراء فكل واحد يمنهم يملك تفويضا للتصرف.
ثانيا  -شركة العمال :هي اتفاق اثنين أو أكثر يمن أرباب العمال والمهن علسسي ى أن
يشتركا في عمل يمن العمال وأن يكون يما يكسبانه يمن أرباح يمشتركا بينهما بحسسسب
التفاق كأن يشترك طبيبان في فتح عيادة أو بناءان في بناء يمنزل .
ويسمي ى هذا النوع يمن الشركات بشركة العمال لن العمسسل هسسو ألسسساس الشسسركة إذ
ليس فيها رأس يمال يشتركان فيه وإنما يشتركان بعمل البدن  ,ولسسذا تسسسمي ى أيضسسا
شركة البدان  ,وتسمي ى أيضا شركة الصنائع لن رأس يمال الشسسريكين فيهسسا هسسو
صنعتهما .
ويشترط لها.1 :اتحاد العمل أو توقف أحدهما علي ى الخر .2اتحاد المحل أو تقاربه
ثالثا   -شركة الوتجوه) :الذيمم( :هي أن يشترك اثنان وليس لهما صسسنعة ول يمسسال ,
وإنما يعتمدان علي ى وجاهتهما وذمتهما و ثقة الناس بهما فيأخذان السلع يمسسن التجسسار
دون ثمن فيبيعان ويشتريان ثم يسددان يما عليهما ثم يقتسمان الربح.
قال القاضي ابن رشد ) شركة الوجوه هي الشركة علسسي ى السسذيمم يمسسن غيسسر صسسنعة ول
يمال (
لم يجزها المالكية لن الشركة إنما تتعلق بالمسسال أو العمسسل ،وكلهمسسا يمعسسدويمان فسسي
هذه المسألة.

الوحدة رقم20 :

من الطرق المشروعة لنتقال
المال. :

المال عصب الحياة لسبب عمارة الرض فمن أحسن الستغلله كان طريقه إلي ى الجنسسة
ويمن ألساء الستعماله كان طريقه إلي ى النار ولسنعرف هنا بعض طرق انتقال المال .
أول :الميراث :تعريفه :لغة  :هو النتقال )ورثت الصنعة عن أبي ى(
شرعا :حق يمالي قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد وفاة صاحبه
حكمه والحكمة يمنه ودليله :لم يترك اللسسه قسسسمة الميسسراث لنسسبي ول لبشسسر وإنمسا
توله بنفسه فوضع له نظايما دقيقسسا ويمنهجسسا قويمسسا ل يظلسسم فيسسه أحسسد)ذكسسرا أو أنسسثي ى
كبيرا أو صغيرا( حيث بين نصيب كل واحد بدقة تمنع التأويل والخلف.
)يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ النثيين (
الحقوق المتعلقة بالتركة :إذا يمات النسان وجب علي ى أهله يما يلي:

.1تكفين الميت .2قضاء دينه .3تنفيذ وصيته  .4تقسيم الباقي بين الورثة.
ألسباب الميراث :يستحق النسان أن يرث الميت لحد اللسباب التالية:

.1النسب الحقيقي :كالبنوة والبوة )يوصيكم الله في أولدكم(...
.2الزواج الصحيح :فالمرأة ترث زوجها وهو يرثها)ولكم نصف يما ترك أزواجكم(.
والمرأة المطلقة رجعيا في العدة لها الحق في الميراث لن الزوجية ل تزال قائمة.
موانع الميراث :يمنع النسان يمن الميراث لسببين:
.1القتل العمد:فمن قتل والسسده عمسسدا لسسم يرثسسه.2 .اختلف السسدين :فل يسسرث الكسسافر
المسلم
شروط الميراث:يشترط لصحة الميراث ما يلي:
.1يموت الموّرث حقيقة أو حكما)حكم القاضي بوفاة المفقود(.2 .حياة السسوارث :أن
.3.أن يوجد يمانع يمن يموانع الميراث كالقتل .
يكون الوارث حيا عند وفاة الموّرث

طرق الميراث:
 .1الميراث بالفرض :الفرض أو الفريضة  :هو النصيب المحدد شرعا للوارث .

أصحاب الفرائص  :وهم الشخاص الذين قسسدر لهسسم الشسسرع نصسسيبا يمحسسددا فسسي
التركة وهم:
ثمانية إناث  ) :الزوجة .البنت  .بنت البن  .الخت الشقيقة  .الخسست لب .
الخت لم  .الم  .الجدة (  .و أربعة ذكور  ) :السسزوج .الب .الجسسد .الخ لم
(.
الفروض  :الفروض المقدرة لستة هي ) النصف .الربع .الثمسسن .الثلسسثين .الثلسسث.
السدس(
.2الميراث بالتعصيب  :العصبة في اللغة هي القرابة التي تحمي الرجل
اصطلح :العاصب هو السسوارث السسذي يأخسسذ المسسال كلسسه عنسسد انفسسراده أو البسساقي بعسسد
أصحاب الفروض .
أنواع العصبة :العصبة أنواع ثلث :
العصبة بالنفس  :وهي كل ذكر ل يدخل فسسي نسسسبه إلسسي ى الميسست أنسسثي ى  :وهسسي :
.1جهة البنوة .2جهة البوة .3جهة الخوة .4جهة العمويمة
العصبة بالغير  .1:البنت يمع البن .2بنت البن يمع ابن البن .3الخسست الشسسقيقة
يمع الخ الشقيق  .4الخت لب يمع الخ لب .
العصبة مع الغير :وهي يمنحصرة فسسي الخسسوات الشسسقيقات أولب يمسسع البنسسات أو
بنات البن.
الحجب في الميراث :هو يمنع أحد الورثسسة يمسن الميسسراث أو يمسن بعضسسه بسسسبب
وارث آخر.

يمثال :الخ يرث أخاه لكن في وجود البن ليرث )حجب حريمان(
الزوج يرث زوجتسسه ) (1/2عنسسد عسسدم وجسسود البسسن وعنسسد وجسسوده يسسرث)) (1/4حجسسب
نقصان(.
الرد :هو أن توزع التركة علي ى أصحاب الفروض )يمع عسسدم وجسسود عاصسسب ( ويبقسسي ى
يمنها شيء فيرد علي ى أصحاب الفروض بقدر أنصبتهم
العول :هو أن تكون أنصسبة الفسروض أكسبر يمسن التركسة فنضسطر إلسي ى التقليسل يمسن
النصبة
ثانيا:الهبة :لغة :هي التبرع والتفضل علي ى الغير بمال وغيره.
اصطلحا :هي تمليك لذات بل عوض لوجه الموهوب له .
يمشروعيتها :الهبة أو الهدية يمستحبة لنها يمن فعل الخير ولحث النبي)ص( عليها
فقال:
)لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت( رواه البخاري .وأجمع العلماء علسسي ى يمشسسروعيتها.
الحكمة يمن يمشروعيتها .1 :الهبة ولسيلة فعالة في تحقيق التقارب بيسسن النسساس. 2 .
الهبة ولسيلة لغرس يمعاني اللفة والمحبة حيث أن النسسسان يمفطسسور علسسي ى حسسب يمسن
أكريمه .قال)ص(  ":تهسسادوا تحسسابوا " .3الهديسسة تقضسسي علسسي ى الحقسساد والضسسغائن فسسي
النفوس.
 .1الواهب  :وهو الذي يقسسدم الهديسسة  . 2الموهسسوب
أركانها :أركان الهبة أربعة:
له :وهو الذي تقسسدم لسسه الهديسسة  .3الموهسسوب  :وهسسو الشسسيء السسذي يعطيسسه السسواهب
للموهوب له
 .4الصيغة  :هي القول أو الفعل الدال علي ى الهدية
ثالثا :الوصية  :لغة :تأتي بمعني ى اليمر واللستعطاف اصطلحا :عقسسد يسسوجب
حقا في ثلث يمال عاقده يلزم بموته.
يمشروعيتها :الوصية يمشروعة بالقرآن والسنة والجماع
َ
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قال صلي ى الله عليه ولسلم لسعد بن أبي وقاص حين أراد الوصية بجميع يماله..." :
الثلث والثلث كثير،انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
.يتكففون الناس "الشيخان واتجمع العلماء علي ى يمشروعيتها
الحكمة يمن يمشروعيتها :الوصية ولسيلة عظيمة للستدراك يما فات يمن أعمسسال الخيسسر
كما أنها طريق لتحقيسسق التكافسسل الجتمسساعي وصسسلة القسسارب غيسسر السسوارثين و رحمسسة
بالمساكين.
أركان الوصية :للوصية أربعة أركان هي:
.1الموصي :وهو الذي يوصي ويترك وصية .ويشترط له العقل و التمييز.
.2الموصي ى له :وهو الذي يستحق الوصية بعد وفاة الموصي.
.3الموصي ى به :وهو الشيء أو المال الذي يتركه الموصي للموصي ى له .ويشسسترط لسسه
أن يكون يملكا للموصي و أن تكون له قيمة يمالية يمعتبرة شرعا .
.4الصيغة:هي الكلم أو الفعل أو الكتابة الدالة علي ى الوصية.
يملحظة :قال العلماء ل تصح الوصية في أكثر يمن الثلث لقسسول النسسبي)ص( )..الثلسسث
والثلث كثير( ولكن تجوز إذا قبل بها بقية الورثة.
 .1ل تجوز الوصية لوارث لن له حسسق فسسي الميسسراث لقسسول النسسبي)ص() :ل وصسسية
لوارث( أحمد والتريمذي .ولكن لو أوصي لوارث وأجازها الورثة صحت.

وفقكم الله في ايمتحان شهادة البكالوريا
وفقنا الله جميعا لما فيه خير العباد والبلد

مع الباكالوريا

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص تجربتي
tajribatybac@gmail.com
facebook.com/tajribaty
jijel.tk/bac

