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ب�.     الدرس  الرابع والعشرون :   الرِّ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف مصطلح �لربا.- ١
بيان حكم �لربا.- ٢
�ستخلاص �أضر�ر �لربا.- 3
�لتمثيل على �أنو�ع �لربا.- ٤
بيان عقوبة �لتعامل بالربا.- 5
�لحرص على تجنب �لتعامل بالربا.- 6

نسان. نُناقشنش�ط في �لربا �ستغلال لحاجة �ل�إ

ســلام باأحكامــه �لعظيمــة ففــّرق بيــن �لربــا و�لبيــع،  �نتشــر �لّربــا بيــن �لنـّـاس فــي �لجاهلّيــة، وكانــو� يعّدونــه كالبيــع، فجــاء �ل�إ
وتبّيــن للنــاس �أحــكام كلٍّ منهمــا.

تعريف الرب�، وحكمه: 
لغًة: هو �لزيادة، و�صطلاحاً: �لزيادة �لمشروطة على ر�أس �لمال في �لقرض.
ســلام  ــي �ل�إ ــع �لشــر�ئع �لســماوية، وجــاء تحريمــه ف ــي جمي وهــو محــرَّم ف

جمــاع. ــم و�لســنة و�ل�إ ــر�آن �لكري ــن �لق ــة م ــة قاطع باأدل
ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   -تعالــى-:  �للــه  قــول  �لكريــم،  �لقــر�آن  فمــن 

)٢75 لبقــرة: � ڤ﴾.)
ومــن �لســنة �أحاديــث كثيــرة، منهــا مــا رو�ه جابــر بــن عبــد �للــه :"لََعــَن 
ــاِهَدْيِه  ــُه َوَش ــُه َوَكاتَِب ــا َوُمْؤِكَل َب ــلََّم �آِكَل �لرِّ ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــى �للَّ ــِه َصلَّ ــوُل �للَّ َرُس

أمــة علــى تحريمــه. ــم(، كمــا �أجمعــت �ل� ث ــَو�ٌء" )صحيــح مســلم(. )�أي فــي �ل�إ ــْم َس ــاَل ُه َوَق
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 اأضرار الرب� واآث�ره السلبية على الفرد والمجتمع  
�إّن للربا �أضر�ر�ً �إجتماعّيًة، ومالّيًة على �لفرد و�لمجتمع، منها: 

أّن �لمر�بي يستغّل حاجاتهم لجشعه ورغبته بال�ستحو�ذ على �لمال. *  نشر �لكر�هّية بين �لنّاس، وذلك ل�
ــادة *  ــى �لزي ــر�ض �لمــال و�لحصــول عل ــى �إق ــي �لغالــب عل ــة تحــرص ف ــة قليل ــي فئ ضعــف �ل�ســتثمار، وحصــره ف

ــرص �لعمــل.  ــر ف ــاش �لمجتمــع وتوفي ــي �إنع ــي لهــذ� �لمــال، �أو دوره ف ــاج �لفعل نت ــى �ل�إ ــا( دون �لنظــر �إل )�لرب
ــد *  ــي ي ــال ف ــر، فينحصــر �لم ــى و�لفق ــن �لغن ــيع �لفجــوة بي ــع، وتوس ــي �لمجتم ــو�زن �ل�قتصــادّي ف خــلال بالت �ل�إ

ــر�ء. ــدد �لفق ــزد�د ع ــاء، وي �ل�أغني
ــُع �لمديــن فــي ضيــق وشــّدة، فيصــرف جهــده وعملــه لتســديد دينــه �لربــوي ومــا *  �لمشــّقة و�لحــرج، حيــث يوِق

يترتــب عليــه مــن زيــادة، قــد تتر�كــم فــي كثيــر مــن �ل�أحيــان، فتجعلــه عاجــز�ً عــن �لســد�د.
ضعف �لحرص على فعل �لخير �لمتمثل في هذ� �لسياق بالقرض �لحسن، وما يترتب عليه من نفع للفقير، و�أجر للمقرض.* 

 اأنواع الرب� 
أمــو�ل �لربويـّـة بعضهــا ببعــض بزيــادة فــي �أحــد �لبدليــن عنــد �تحــاد �لجنــس  اأوًل�: ربــ� البيــوع: ويكــوُن مــن خــلال بيــع �ل�

�أو بتاأخيــر �لتقابــض ســو�ء �تحــد� فــي �لجنــس �أو �ختلفــا.
ــُب  َه ــه : »�لذَّ ــي قول ــو�رد ف ــعير، �ل ــر، و�لّش ــح، و�لتّم ــّر )�لقمــح(، و�لمل ــة، و�لّذهــب، و�لُب ــة: �لفّض ــو�ل �لربوي أم  و�ل�
ــِعيِر، َو�لتَّْمــُر بِالتَّْمــِر، َو�لِْمْلــُح بِالِْمْلــِح، ِمْثــًلا بِِمْثــٍل، َســَو�ًء بَِســَو�ٍء،  ــِعيُر بِالشَّ ــِة، َو�لُْبــرُّ بِالُْبــرِّ، َو�لشَّ ــُة بِالِْفضَّ َهــِب، َو�لِْفضَّ بِالذَّ

ــٍد« رو�ه مســلم.  ــًد� بَِي ــاُف، َفِبيُعــو� َكْيــَف ِشــْئُتْم، �إَِذ� َكاَن َي أْصَن َذ� �ْخَتَلَفــْت َهــِذِه �ْل� ــاإِ ــٍد، َف ــًد� بَِي َي
ومن خلال الحديث الس�بق يتبين لن� اأن رب� البيوع ينقسم اإلى قسمين: 

أمــو�ل �لّربويّــة. ففــي حــال بيــع  ١- ربــا �لفضــل: وهــو �لزيــادة فــي �أحــد �لبدليــن عــن �ل�آخــر، عنــد �تحــاد �لجنــس فــي �ل�
�لذهــب بالذهــب ، �أو �لفّضــة بالفّضــة ، �أو �لّشــعير بالّشــعير ...�إلــخ، فــلا بــد لجــو�ز هــذ� �لبيــع مــن شــرطين: �لتّماثــل 
فــي �لــوزن، لقولــه َصلَّــى �للــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم :" ِمْثــًلا بِِمْثــٍل، َســَو�ًء بَِســَو�ٍء " وكل زيــادة فــي �أحــد �لبدليــن عــن �ل�آخــر 
تعــد مــن �لّربــا. وكذلــك ل� بــد مــن �لتّقابــض فــي مجلــس �لعقــد لقولــه َصلَّــى �للــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم :" َيــًد� بَِيــٍد ". وتاأخــذ 

�لعملــة �لورقيــة حكــم �لّذهــب و�لفّضــة ، فــلا يجــوز بيــع عشــرين دينــار �أردنــي بثلاثيــن دينــار �أردنــي .
ــة ولــو فــي �أحدهمــا ســو�ء �تحــد� فــي �لجنــس �أو �ختلفــا.   أمــو�ل �لّربويّ ٢- ربــا �لنّســيئة : وهــو تاأخيــر �لقبــض فــي بيــع �ل�
نـّـه يجــوز  ففــي حــال بيــع مــال ربــوّي بغيــر جنســه كبيــع �لّذهــب بالفّضــة �أو بالنّقــود ، �أو بيــع عملــة بعملــة �أخــرى، فاإ
فــي هــذه �لحالــة �لتّفاضــل ) �لّزيــادة ( ولكــن يشــترط �لتّقابــض فــي مجلــس �لعقــد لقولــه َصلَّــى �للــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم :" 
أْصَنــاُف، َفِبيُعــو� َكْيــَف ِشــْئُتْم ، �إَِذ� َكاَن َيــًد� بَِيــٍد ". وعلــى ذلــك ل� يصــح بيــع �لّذهــب بالنّقــود  َذ� �ْخَتَلَفــْت َهــِذِه �ْل� َفــاإِ

�إل� يــد�ً بيــد )�أي ليــس دينــاً(.

ف�ئدة
ــة ســو�ّء �تحــد�  أمــو�ل �لّربويّ نســتنتج ممــا  ســبق �أن �لتّقابــض فــي مجلــس �لعقــد شــرط فــي بيــع �ل�

فــي �لجنــس �أو �ختلفــا.
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بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة: نُبّين حكم شر�ء �لذهب بالشيكات. نبحث:
ث�نًيــ�: ربــ� الّديــون: �لزيــادة فــي �لديــن مقابــل �لّزيــادة فــي �ل�أجــل، كاأن يقــرض شــخص �آخــر �ألــف دينــار علــى �أن يعيدهــا 

�ألفــاً ومئتيــن بعــد ســنة.
ــا �لمعاصــر ل�تباعهــا �لنظــام  ــي وقتن ــة ف ــه �لمؤسســات �لربوي ــد عــادت �إلي ــة، وق ــام �لجاهلّي أمــر كان شــائعاً جــّد�ً �أيّ وهــذ� �ل�
�لر�أســمالي، وهــو مــن �أشــهر �أنــو�ع �لّربــا، و�أشــّدها قبحــاً. ومثالــه �لقــروض �ل�ســتهلاكية �لربويــة لشــر�ء ســّيارة �أو بيــت ونحــوه. 

 التح�يل على الرب� 
سلام �لربا لضرره حّرم �لتحايل على �لربا بكل طرقه، ومهما كانت مسمياته، ومن طرق �لتحايل على �لربا: كما حّرم �ل�إ

١- بيع �لِعيَنة، وهو في صورته �لظاهرة بيع، ولكنه في حقيقته ربا محّرم.
آتــي يبيــن صــورة بيــع �لعينــة: جــاء ســعيد �إلــى مــازن، فقــال لــه �أقرضنــي ثلاثــة �آل�ف دينــار، و�أعيدهــا �إليــك     و�لمثــال �ل�
بعــد شــهر، و�أزيــدك مئتــي دينــار، فــرّد عليــه مــازن: �أنــا ل� �أتعامــل بالربــا، ولكــن �أبيعــك ســيارتي هــذه بثلاثــة �آل�ف 

ومئتــي دينــار، علــى �أن تدفــع ثمنهــا بعــد شــهر، و�أشــتريها منــك �ل�آن، و�أدفــع لــك ثمنهــا ثلاثــة �آل�ف دينــار. 
ــا، و�لبيــع كان فيهــا شــكليا، و�لنتيجــة �أن مــازن �أقــرض ســعيد�ً  ــا رب    فهــذه �لمعاملــة و�إن جــاءت بصــورة �لبيــع �إل� �أنّه

ــار.  ــادة مئتــي دين ــار، �أي بزي ــة �آل�ف ومئتــي دين ــه ثلاث ــار، وسيســتعيدها من ــة �آل�ف دين ثلاث
٢- �شتر�ط �لمنفعة للمقرض: و�لقاعدة في ذلك: )كل قرض جّر نفعاً فهو ربا( كاأن يقرضه مال�ً، ويشترط عليه �أن يسكن د�ره. 

أنــه لــم تجــري �لعــادة بينهمــا ف�ئدة يلحــق بالمنفعــة �لمشــروطة �لهديــة �لتــي يقدمهــا �لمقتــرض للمقــرض، ل�
فــي �لتهــادي، وورد �لمنــع مــن ذلــك فــي �آثــار عــن �لصحابــة، فَعــْن �أبِــي بــْرَدة َقــاَل: �أَتْيــُت �لَمِديَنــَة 
َفَلِقيــُت َعْبــد �للــه بــن َســلاٍم ، َفقــال: �أل� َتِجــيُء َفاأْطِعَمــَك َســِويقاً َوَتْمــر�ً َوَتْدُخــَل ِفــي َبْيــٍت، ثُــمَّ 
ــٍن، �أو  ــَل تِْب ــَك ِحْم ــَدى �إِلَْي ، َفاأْه ــى َرُجــٍل َحــقٌّ ــَك َعَل ــاٍش، �إَِذ� َكاَن لَ ــا َف ــا بَِه َب ــاأْرٍض �لرِّ ــَك بِ قــال: �إِنَّ

نَّــُه ِربــاً.)رو�ه �لبخــاري( ِحْمــَل َشــِعيٍر، �أو ِحْمــَل َقــتٍّ )عشــب(، َفــلا َتاأُْخــْذُه َفاإِ

 عقوبة اآكل الرب�  
�لربــا مــن �لذنــوب �لعظيمــة �لتــي حذرنــا �للــه ورســوله منهــا، فقــد �أعلــن �للــه ورســوله �لحــرب علــى �آكل �لربــا، بــل، ولعنــه 

أمو�لــه، و�لعــذ�ب �لشــديد فــي �لدنيــا و�ل�آخــرة. �للــه وتوّعــده بالَمْحــِق ل�
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   تعالــى:﴿  قــال 

﴾.)�لبقــرة( ې  ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ  

قــر�ض �لربــوي، ويــدرُّ  كيــف تبنــي مشــروًعا فــي حــدود بيئتــك، يســهم فــي �لتخلــص مــن �للجــوء للاإ
ربحــاً ل�أصحابــه؟

فكرة ري�دية
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي: ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

ربا �لبيوع يكون في: - ١
ب- بيع �ل�أمو�ل �لربوية مع غيرها. �أ- �لديون.    

ج- بيع �ل�أمو�ل �لربوية بعضها ببعض   د- �شتر�ط منفعة للمقرض.
بيع �لذهب ديًنا هو: - ٢

ب- ربا فضل.  �أ- ربا نسيئة.     
د- بيع عينة. ج- ربا ديون.     

٢ نَُعرُِّف كلاً من: �لربا، ربا �لبيوع، ربا �لفضل. 

٣ نُبّين حكم �لربا مع �ل�أدلة.

٤ نُعلّل: 

يعمل �لربا على نشر �لكر�هية بين �لناس.- ١
�لربا يوقع �لمدين في �لمشّقة و�لحرج. - ٢

٥ نذكر مثاًل� على كل من: 

�شتر�ط منفعة للمقرض. - ١
ربا �لديون. - ٢
بيع �لعينة. - 3

٦ نوّضح عقوبة �آكل بالربا.

٧ نُعّدد �أضر�ر �لربا و�آثاره �لسلبية على �لفرد و�لمجتمع.

٨ نستنتج �لحكمة من تحريم �لربا. 
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الخ�مس والعشرون:   قض�ي� مع�صرة )1( )بيع المرابحة والت�أمين(     الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف بيع �لمر�بحة، �لتاأمين.- ١
ذكر صور بيع �لمر�بحة.- ٢
سلامي.- 3 �ل�ستدل�ل على مشروعية بيع �لمر�بحة و�لتاأمين �ل�إ
�لتمثيل لصور بيع �لمر�بحة.- ٤
بيان �أركان عقد �لتاأمين.- 5
�ل�ستدل�ل على تحريم �لتاأمين �لتجاري.- 6
ذكر �أطر�ف شركة �لتاأمين بصورتها �لشرعية.- 7
سلامي.- ٨ �لتفريق بين �لتاأمين �لتجاري و�لتاأمين �ل�إ

�لزيادة على ر�أس �لمال تتحقق في �لربا، وتتحّقق في �لبيع، فما �لفرق بينهما؟نش�ط

ــا ومشــكلات  ــاس مــن قضاي ــاة �لن ــي حي ــان ومــكان، وتتســع لمــا يســتجد ف ــكل زم ســلامية صالحــة ل �لشــريعة �ل�إ
فــي مجــال�ت حياتهــم كلهــا، ولذلــك ل� بــد �أن يجتهــد �لفقهــاء ل�ســتنباط �ل�أحــكام �لشــرعية �لمناســبة لهــا، ومــن ذلــك 

�لمجــال �ل�قتصــادي �لــذي ســنتناول �لبحــث فــي بعــض قضايــاه. 
بيع المرابحة: بيع بربح معلوم على ر�أس مال معلوم. 

أمانــات؛ ل�أن ثمــن �لســلعة مكشــوف، وربحهــا مكشــوف مبنــي علــى  ســلام مــن بيــوع �ل� وُيعــدُّ بيــع �لمر�بحــة فــي �ل�إ
صــدق �لبائــع و�لمشــتري، ســو�ء تــّم دفــع �لثمــن معجــلاً �أم مؤجــلاً، دفعــًة و�حــدًة �أم تقســيًطا.

و�لدليل على مشروعية بيع �لمر�بحة: قوله -تعالى-: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ﴾.)�لبقرة:٢75(، فالمر�بحة نوع من �أنو�ع �لبيع.

 صور بيع المرابحة  

ــادة ربــح متفــق عليــه، كاأن يقــول �لمشــتري  ال�أولــى: المرابحــة ال�عتي�ديــة: وهــي بيــع �لســلعة بمثــل ثمنهــا، مــع زي
للبائــع: تبيعنــي هــذه �لســيارة و�أربحــك عليهــا �ألــف دينــار، فيجــري عقــد �لبيــع بينهمــا بزيــادة �لربــح علــى ر�أس مــال �لســيارة 

�لــذي صــّرح بــه �لبائــع. 
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الث�نيــة: المرابحــة للاآمــر ب�لشــراء: وهــي بيــع يقــوم علــى وعــد مــن شــخص يرغــب بشــر�ء ســلعة معلومــة، يشــتريها 
�لمصــرف )�لبنــك( مــن صاحبهــا، فيبيعهــا لمــن وعــد بشــر�ئها تقســيًطا علــى ربــح معلــوم.

ومن خلال النظر في الصورة الث�نية للمرابحة نجد اأنه� تقوم على ثلاث خطوات منفصلة: 
باحــة هــذه �لصــورة بــاأن �لوعد  ال�أولــى: وعــٌد بالشــر�ء ممــن يرغــب بالســلعة، يتــم توثيقــه بينــه وبيــن �لمصــرف، ويســتدلُّ ل�إ
ســلام و�جــب �لوفــاء لمــا يترتــب علــى عــدم �لوفــاء بــه وقــوع �لضــرر، قــال رســول �للــه  ،  �آَيــُة �لُْمَناِفــِق َثــَلاٌث:  فــي �ل�إ

َث َكــَذَب، َو�إَِذ� َوَعــَد �أْخَلــَف، َو�إَِذ� �ْؤتُِمــَن َخــاَن " رو�ه �لبخــاري.  �إَِذ� َحــدَّ
الث�نية: عقد بين �لمصرف ومالك �لسلعة يشتري بموجبه �لمصرف �لسلعة ويدفع ثمنها فور�ً لمالكها.

الث�لثــة: بعــد ذلــك يجــري �لعقــد بيــن �لمصــرف وبيــن مــن وعــد بشــر�ء �لســلعة، فيبيــع �لمصــرف �لســلعة بثمــن معلــوم 
مــع ربــح مقســط يتفقــان عليــه.

ومــن �لجديــر �لتنبــه �إلــى �أن �لخطــو�ت �لثــلاث �لســابقة )�لوعــد بالشــر�ء، �لعقــد بيــن �لمصــرف ومالــك �لســلعة، �لعقــد بيــن 
�لمصــرف ومــن وعــد بالشــر�ء( ل� بــّد �أن تكــون منفصلــة عــن بعضهــا، فتجــري كل خطــوة بصــورة مســتقلة عــن �ل�أخــرى.

المشتري

المصرف

الب�ئع

خطوة ١
)وعد(

خطوة ٢
)عقد(

خطوة 3
)عقد(

 الت�أمين التج�ري  
ــن )شــركة  ــي �لُمَؤمِّ ــا مــن �لمــال للطــرف �لثان ــه( مبلغ ــن ل ــه �لطــرف �ل�أول )�لمؤمَّ ــع بموجب ــن يدف ــن طرفي وهــو عقــد بي

ــوع ضــرر. ــي حــال وق ــد �لشــركة بتعويضــه ف ــى �أن تتعّه ــن( عل �لتاأمي
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ويتبين من �لتعريف �لسابق �أن لعقد �لتاأمين �لتجاري، ثلاثة �أركان: 
ال�أول: المؤمَّن له، وهو �لطرف �ل�أول �لذي يدفع �لمال للجهة �لضامنة للتعويض في حال وقوع �لضرر.

ــن: وهــو �لطــرف �لثاني)شــركة �لتاأميــن(، ويمثــل �لجهــة �لمســتفيدة مــن �لمبلــغ �لــذي يدفعــه �لطــرف  الث�نــي: الُمَؤمِّ
�ل�أول، وتتعهــد بالتعويــض فــي حــال وقــوع �لضــرر.

الث�لث: الصيغة: ويمثّلها �لنّص �لذي يوثّق من خلاله �لعقد بين �لطرفين.

وقد ذهب �أكثر �لعلماء �إلى تحريم �لتاأمين بصورته �لسابقة، مستندين �إلى: 
ــن لــه �ألًفــا ول� ياأخــذ شــيًئا، وقــد ياأخــذ �ألفيــن �أو �أكثــر، و�لمخاطــرة *  �أن فــي �لعقــد معنــى �لمقامــرة، فقــد يدفــع �لمؤمَّ

فــي ذلــك ظاهــرة.
ــن *  ــن لــه علــى �أكثــر ممــا دفــع، فبــاأي حــقٍّ �أخــذه؟! و�إذ� حصــل �لُمَؤمِّ فيــه �أكل للمــال بالباطــل، فلــو حصــل �لمؤمَّ

علــى �أكثــر ممــا قــّدم فبــاأي حــقٍّ �أخــذه؟

سلامية    شرك�ت الت�أمين ال�إ

ســلامية، وتتشــكل هــذه �لشــركات بــر�أس مالهــا  ظهــرت فــي مقابــل �لصــورة �لتجاريــة للتاأميــن بعــض شــركات �لتاأميــن �ل�إ
مــن ثلاثــة �أطــر�ف: 

الطرف ال�أول: �لمؤسسون، وهم مجموعة من �ل�أشخاص يؤسسون �لشركة بمكوناتها من �أمو�لهم �لخاصة.
الطــرف الث�نــي: �لمســاهمون، وهــم �أشــخاص يشــتركون مــع �لمؤسســين فــي ر�أس �لمــال، عــن طريــق شــر�ء �أســهم فــي 

�لشــركة، فيكونــون شــركاء، كل و�حــد منهــم حســب مــا يمتلــك مــن �أســهم.
ــن لهــم )�لمســتفيدون(، وهــؤل�ء يدفعــون �أقســاًطا شــهرية، �أو مبالــغ ســنوية مقابــل تاأميــن ســيار�تهم  الطــرف الث�لــث: �لمؤمَّ

�أو محلاتهــم �لتجاريــة، وغيرها. 

أمــو�ل �لتــي تدخــل تحــت تصــرف �لشــركة مــن �ل�أطــر�ف �لثلاثــة  ســلامية: تمثــل �ل� صــورة �لعمــل فــي شــركات �لتاأميــن �ل�إ
ر�أس مــال �لشــركة، ويتضمــن �ل�تفــاق بيــن �ل�أطــر�ف �لثلاثــة علــى تعويــض مــن يصيبــه �لضــرر بطريــق �لتبــرع مــن هــذه 
أمــو�ل، وتشــرف جهــة �إد�ريــة علــى �ســتثمارها بطــرق مشــروعة، ومــا يتحقــق مــن زيــادة علــى ر�أس �لمــال فــي نهايــة  �ل�
كل ســنة، يتــم توزيعــه، �أو توزيــع جــزء منــه علــى كل طــرف مشــارك، حســب ر�أس مالــه �أو مــا �تفــق عليــه مــن �لربــح �أو 

�لخســارة، وقــد تلجــاأ �لشــركات �إلــى ترحيــل �لربــح لســنة �أخــرى.
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ويستدل �لمبيحون لمثل هذه �لشركات بما ياأتي: 
�لتعــاون: فقــد تعــّددت �لنصــوص �لشــرعية �لتــي تحــضُّ علــى �لتعــاون و�لتكافــل، قــال -تعالــى-: ﴿ ەئ  وئ  * 

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئ﴾.)�لمائــدة:٢(
ســلام علــى �لتبــرع بطريــق �لهبــة �أو �لهديــة، فمــا تقّدمــه �لشــركة للمتضــّرر يكــون باتفــاق مســبق *  �لتبــرع: حــث �ل�إ

بيــن �ل�أطــر�ف �لثلاثــة علــى �لتبــرع للمتضــّرر بمــا يعّوضــه عــن �لضــرر �لو�قــع عليــه.

سلامي:    الفرق بين الت�أمين التج�ري وال�إ
ســلامي يعــود �لنفــع علــى جميــع �ل�أطــر�ف كل حســب ر�أس مالــه، �أمــا فــي �لتاأميــن �لتجــاري فالنفــع *  فــي �لتاأميــن �ل�إ

عائــٌد علــى �لمؤسســين و�أصحــاب �ل�أســهم.
ســلامي يقــوم علــى �أســاس �لتعــاون و�لتبــّرع، ومــا ز�د مــن مــال يكــون ل�أصحابــه، �أمــا �لتاأميــن *  �لتعويــض فــي �لتاأميــن �ل�إ

�لتجــاري فيقــوم علــى �أســاس تجــاري لمصلحــة �لمؤسســين و�لمســاهمين، ومــا ز�د مــن مــال يعــود �إليهــم فقــط.
ــى �ســتثمار *  ــود عل ــن �لتجــاري ل� قي ــي �لتاأمي ــد بالحــلال و�لحــر�م، وف ســلامي مقّي ــن �ل�إ ــي �لتاأمي �ســتثمار �لمــال ف

ــا. ــد يســتثمر بالرب �لمــال، فقــد يســتثمر بالحــلال، وق

ــن  ــا م ســلامية، وغيره ــن �ل�إ ســلامية، وشــركات �لتاأمي ــوك �ل�إ ــن �لبن ــرق بي ــاس: ل� ف ــول بعــض �لن يق
ــوك و�لشــركات.  �لبن

قضية 
للنق�ش: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي: ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

حكم �لتاأمين �لتجاري:- ١
ب- ُمتََّفق على تحريمه. �أ- ُمتََّفق على �إباحته.    
د- حّرمه �أكثر �لعلماء. ج- �أجازه �أكثر �لعلماء.    

�لعقد �لثاني في بيع �لمر�بحة للاآمر بالشر�ء يجري بين:- ٢
آمر بالشر�ء و�لمصرف. ب- �ل� آمر بالشر�ء ومالك �لسلعة.    �أ- �ل�

آمر بالشر�ء. د- مالك �لسلعة وكفيل �ل� ج- �لمصرف ومالك �لسلعة.   

٢ نعرف:

بيع �لمر�بحة. - ١
بيع �لمر�بحة للاآمر بالشر�ء.- ٢
�لتاأمين.- 3

أمانات. سلام من بيوع �ل� ٣  نُعلّل:  ُيعدُّ بيع �لمر�بحة في �ل�إ

٤  �أ- نُعّدد صور بيع �لمر�بحة مع �لتمثيل لكل منها.

     ب- نذكر خطو�ت بيع �لمر�بحة للاآمر بالشر�ء. 

٥ نُبّين �أركان عقد �لتاأمين �لتجاري. 

٦ نوّضح حكم �لتاأمين �لتجاري. 

سلامي.  ٧ نشرح كيفية �لعمل في شركات �لتاأمين �ل�إ

سلامي. ٨ نذكر �أدلة �لُمبيحين لشركات �لتاأمين �ل�إ

سلامي. ُق بين �لتاأمين �لتجاري و�لتاأمين �ل�إ ٩ نُفرِّ

١٠ في ضوء فهمنا لبيع �لمر�بحة للاآمر بالشر�ء: �إذ� وجد �لمشتري عيبا في �لسلعة، فمن يضمن هذ� �لعيب؟



١١5

الس�دس والعشرون:    قض�ي� مع�صرة )2( )تنظيم النسل وتحديده(      الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
جهاض - ١ خصاب �لصناعي، و�ل�إ توضيح �لمقصود بمصطلحات: �لجنين، تنظيم �لنسل وتحديده، �ل�إ
ذكر شروط �إباحة تنظيم �لنسل - ٢
�أن يفّرق بين تحديد �لنسل وتنظيمه.- 3
توضيح حكم: تحديد �لنسل وتنظيمه.- ٤
خصاب �لصناعي.- 5 ذكر شروط �إباحة �ل�إ
خصاب �لصناعي.- 6 بيان حكم �ل�إ
جهاض.- 7 توضيح حكم �ل�إ

نش�ط
 قول�ن متناقضان: �ل�أول: كثرة �لنسل معيق للتنمية.

�لقول �لثاني: كثرة �لنسل من �أسباب �لتنمية.
أقو�ل، �أو نفندها؟ كيف نثبت صحة مثل هذه �ل�

ســلام �لــزو�ج ســبيًلا لتحقيقــه، وجعــل مــن مقاصــد �لــزو�ج  ســلامية، وقــد شــرع �ل�إ  حفــظ �لنســل مقصــد مــن مقاصــد �لشــريعة �ل�إ
�لتناســل، قــال تعالــى:﴿ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىتيت  

جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح ﴾.)�لنحــل(
خصــاب  ومــن �لقضايــا �لمعاصــرة �لتــي حظيــت باهتمــام �لعلمــاء فــي هــذ� �لســياق: تنظيــم �لنســل وتحديــده، و�ل�إ

جهــاض. و�ل�إ �لصناعــي، 

 تنظيم النسل وتحديده  
نج�ب". اأوًل�: تنظيم النسل: وهو "المب�عدة بين فترات ال�إ

وحكمه: مباح شرًعا، ويشترط في ذلك: 
أنه حق مشترك للزوجين؛ فينبغي �أن يكون عن تشاور وتر�ض بينهما.*  �أن يتم �لتنظيم بتو�فق �لزوجين: ل�
جهاض بحجة تنظيم �لنسل.*  �أل� يتم �لعدو�ن على حمٍل قائم: فلا يجوز �ل�إ
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ولتنظيم النسل فوائد كثيرة منه�: 
ــؤّدي لحرمــان  ــا فــي صّحــة �ل�أم، كمــا ي أمّ و�لطفــل؛ فقــد يســّبب تتابــع �لحمــل ضعًف �لحاجــة للحفــاظ علــى صحــة �ل�

ــة �لنفســية و�لتربويــة. ــه فــي �لرعاي �لطفــل مــن حقوقــه، كحقــه فــي �لرضاعــة لتمــام عاميــن، وتلبيــة حاجات

ث�نًي�: تحديد النسل: 
نجاب بشكل �أبدي". وهو: "�إيقاف �ل�إ

وحكمــه: حــر�م شــرًعا، ســو�ء �أكان بقــر�ر مــن �لزوجيــن �أم �أحدهمــا، �أم بقانــون وضعتــه �لدولــة، �إلّ� �إذ� كان ذلــك لضــرورة 
تحّددهــا �لمعاييــر �لشــرعّية، كاأن تثبــت خطــورة �لحمــل علــى حيــاة �لمر�أة. 

و�لســبب فــي تحريمــه: �أنــه يتعــارض مــع �لهــدف �ل�أساســي مــن �لــزو�ج، ويعطـّـل �لمقصــد �لشــرعي �لضــروري فــي �لتناســل 
أمــة، �لذيــن خلقهــم �للــه لعمــارة �ل�أرض. وتكثيــر �أفــر�د �ل�

خص�ب الصن�عي    ال�إ
نجاب" وهو: "تلقيح بويضة �لزوجة بالحيو�ن �لمنوي من زوجها بتدّخل طّبي موثوق بهدف �ل�إ

حكمه: 
ــن، �أو  ــدى �أحــد �لزوجي ــا ل ــة م ــي، �أو لوجــود علّ ــل بشــكل طبيع ــة �لحم ــر �إمكاني ــن ل� تتوف ــك حي ــاح للضــرورة وذل ُمب

كليهمــا.
ويتم ذلك بضوابط منه�: 

أمــر جهــة مختصــة موثــوق بهــا، بحيــث ل� يترتــب علــى �إجــر�ء عمليــة �لتلقيــح - ١ �أن تكــون �لجهــة �لقائمــة علــى هــذ� �ل�
�ختــلاط نطــف �لزوجيــن بنطــف غيرهما.

�أن يكون �لسائل �لمنوي من �لزوج، وتكون �لبويضة من �لزوجة.- ٢
�أن يعاد زرع �للقيحة في رحم �لزوجة �لتي �أخذت منها.- 3

ف�ئدة

أنثــى، مــن بــدء �لتكويــن �إلــى غايــة  "�لجنيــن": يطلــق علــى �لبويضــة �لملقحــة، مــن نطفــة �لذكــر و�ل�
�لخــروج مــن �لرحــم. ويمــّر �لجنيــن فــي �أطــو�ر عديــدة فّصلهــا �لقــر�آن �لكريــم، قــال تعالــى: ﴿ گ  
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ ﴾.)�لمؤمنــون(
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جه�ض   ال�إ
 وهو: "�إسقاط �لجنين بهدف �لتخلص منه، و�لقضاء على حياته". 

حكمه: 
أنه �عتد�ء على حياة �لجنين. جهاض بدون سبب، سو�ء �أكان قبل نفخ �لروح �أم بعده ؛ ل�  يحرم �ل�إ

جه�ض منه�:   اإل� اأن هن�ك ح�ل�ت اأب�ح فيه� العلم�ء ال�إ
ــى حياتهــا؛ ل�أن  ــن يشــكل خطــًر� مؤكــًد� عل ــاء �لجني ــت �أن بق أم �إذ� ثب ــاة �ل� ــى حي ــن للحفــاظ عل اأول�ً - �إســقاط �لجني
م علــى �لحفــاظ علــى حيــاة �لجنيــن، ويســتوي فــي ذلــك �لجنيــن قبــل نفــخ �لــروح  أم ُمقــدَّ �لحفــاظ علــى حيــاة �ل�

وبعــده.
جهــاض قبــل نفــخ �لــروح، فيجــب �لرجــوع فــي حكــم �إســقاطه �إلــى �أهــل �لعلــم  ث�نيــً� - �إذ� قامــت �أســباب تقتضــي �ل�إ

و�ل�ختصــاص.

جهاض. ل� ينظر �إلى �إر�دة �لزوجين كسبب للاإ قضية 
للنق�ش: 



١١٨

  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

ينبغي �أن يكون تنظيم �لنسل: - ١
ب- بقر�ر من �لدولة.  �أ- عن تشاور وتر�ض بين �لزوجين.    

ج- بقر�ر خاص بالزوج دون �لزوجة.    د- بقر�رمن �ل�أهل.
كلمة "�لجنين" تطلق على: - ٢

أربعين من �لحمل.  حة �إلى �ليوم �ل�  �أ- �لبويضة �لملقَّ
حة، من بدء �لتكوين �إلى غاية �لخروج من �لرحم. ب- �لبويضة �لملقَّ

أربعة �أشهر. حة �إلى تمام �ل� ج- �لبويضة �لملقَّ
 د- �لمولود �لذكر. 

جهاض بدون سبب:- 3 حكم �ل�إ
ب- محرَّم بعد نفخ �لروح ل� قبله.  �أ- مباح �إن كان قبل نفخ �لروح.    

د- مكروه قبل نفخ �لروح، محرم بعده. ج- محرَّم سو�ء �أكان قبل نفخ �لروح �أم بعده   

جهاض. خصاب �لصناعي، �ل�إ آتية: تنظيم �لنسل، تحديد �لنسل، �ل�إ ٢ نَُعرُِّف �لمصطلحات �ل�

٣ نوّضح �لحكم �لشرعي لكل من: 

تحديد �لنسل. - ١
خصاب �لصناعي. - ٢ �ل�إ
جهاض للحفاظ على حياة �ل�أم. - 3 �ل�إ

٤ نُبّين �لحكمة من: 

تنظيم �لنسل.- ١
تحريم تحديد �لنسل.- ٢

خصاب �لصناعي.  ٥ نُعّدد ضو�بط �إباحة �ل�إ

ــة،  ــن نطف ــة كــون �لجني ــي حال جهــاض حكــم �إســقاط �لحمــل ف ٦ نســتنتج مــن خــلال در�ســتنا لموضــوع �ل�إ

ــر حاجــة. ولغي
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يتوقع من �لطلبة في نهاية �لوحدة �أن يكونو� قادرين على:  
سلام.  �لحكم على �لفكر �لبشري من حيث قربه �أو بعده ، قبوله �أو رفضه من �ل�إ

 تنميــة ملكــة �لحــو�ر و�لمحاججــة فــي مو�جهــة �لفكــر �ل�آخــر، بمرونــة تســمح 
باســتيعاب �لطــرف �لمحــاور.

ــة  ــى كيفي ــي و�لســلبي مــن مظاهــر �لعولمــة، للتوصــل �إل يجاب ــن �ل�إ ــز بي  �لتميي
ــة. ــادة منهــا كظاهــرة عالمي ف �ل�إ

 ترســيخ �لقيــم �لفاضلــة، و�لســلوكات �لحميــدة؛ مــا يعــّزز تماســك �لعلاقــات 
�ل�جتماعيــة ويزيدهــا قــوة.

فــر�ط و�لتفريــط، ما يحفظ �لتكامل   تعزيــز مكانــة �لمــر�أة فــي �لمجتمــع بعيــد�ً عــن �ل�إ
و�لتــو�زن فــي �لعلاقــة بيــن �لجنســين، ومعرفــة كل منهمــا لدوره فــي بناء �لمجتمع. 

الوحدة الس�دسة:

سلامي الفكر ال�إ

ســلام وقو�عــده، فكيــف يحكــم عليــه فــي  ســلامي فكــر بشــري منضبــط باأصــول �ل�إ �لفكــر �ل�إ
ضــوء هــذه �لقاعــدة؟
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سلام      الدرس  الس�بع والعشرون:    الِفَرق والمذاهب في ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف: �لِفْرَقة، و�لمذهب، و�لّضروريّات، و�لحاجّيات، و�لتحسينيات.- ١
تصنيف �لفرق من خلال �ل�أحاديث �لشريفة.- ٢
بيان حال�ت �لحكم على �لفرق بالضلال.- 3
وصف �لفرقة �لناجية.- ٤
�لتمثيل للفرق �لضالة.- 5
توضيح بعض �أسباب �ل�ختلاف �لفقهي.- 6
أمثلة للخلافات �لفقهية.- 7 ذكر بعض �ل�

�ختلاف �لفقهاء رحمة للاأمة، �أناقش. نش�ط

ــال رســولنا  ــة و�قعــة، ق ــلاف و�لتفــرق ســنّة كوني �ل�خت
نَّــُه َمــْن َيِعــْش ِمْنُكــْم َبْعــِدي َفَســَيَرى  �لكريــم : "َفاإِ

ــو د�ود(. ــًر�" )رو�ه �أب ــا َكِثي �ْخِتَلاًف
ِتــي َظاِهِريــَن َعَلــى  وقــال : "َل� َتــَز�ُل َطائَِفــٌة ِمــْن �أمَّ
ــِه  ــُر �للَّ ــَي �أْم ــى َياأْتِ ــْم َحتَّ ــْن َخَذلَُه ــْم َم ُه ــقِّ َل� َيُضرُّ �لَْح

ــَك" )رو�ه مســلم(. ــْم َكَذلِ َوُه
فمــا �لمقصــود بالفــرق؟ ومــا �لمقصــود بالمذ�هــب؟ 

ــى �لحــق؟ ــم عل ــْن منه وَم

 الِفَرق مفهومه� واأقس�مه�  
يطلــق مصطلــح �لفرقــة بشــكل ٍعــام علــى �لطائفــة مــن �لنــاس �لتــي تدعــو لمعتقــٍد معيــن تُْعــَرُف وتتمّيــز بــه. 

يمــان(. فال�ختــلاف بيــن �لفــرق يرتبــط بال�ختــلاف فــي �لمعتقــد )�ل�إ
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عــن معاويــة بــن �أبــي ســفيان �أن رســول �للــه  قــال: "�إنَّ �أهــَل �لِْكَتاَبْيــِن �فترقــو� فــي ديِنهــم علــى ثِْنَتْيــِن وســبعيَن 
أهــو�َء، كُلُّهــا فــي �لنــاِر �إل� و�حــدًة، وهــي �لجماعــة".  أمــَة َســَتْفَتِرُق علــى ثــلاٍث وســبعيَن ِملَّــًة، يعنــي �ل� ِملَّــًة، و�إنَّ هــذه �ل�

)رو�ه �أحمــد فــي مســنده(

ولَمــا ســاأل �لصحابــة -رضــو�ن �للــه عليهــم- رســول �للــه  عــن �لفرقــة �لناجيــة �لتــي تدخــل �لجنــة، قــال: "َمــا �أنـَـا 
َعَلْيــِه َو�أْصَحابـِـي". )رو�ه �لترمــذي(

وب�لنظر في الحديثين الس�بقين نستنتج اأن الفرق قسم�ن: 
 القســم ال�أول: �لفــرق �لضالــة: ويــدلُّ عليهــا قــول �لرســول : "كُلُّهــا فــي �لنــاِر" وقــد وجبــت لهــا �لنــار بارتكابهــا مــا 

يوجــب دخولهــا.

 ويحكم على الفرقة ب�لضلال في ح�ل�ت منه�: 
نــكار �لبعــث و�لحســاب، �أو �لجنــة و�لنــار، �أو ل� يؤمــن *  يمــان �أو بعــض منهــا، كاإ نــكار حقائــق �ل�إ مخالفــة �لعقيــدة باإ

ســلام، �أو بعضهــا. قــال  يمــان �لثابتــة، ولــو مــارس بقيــة �أركان �ل�إ بالملائكــة، �أو �لرســل، وغيــر ذلــك مــن حقائــق �ل�إ
تعالــى: ﴿ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾.)�لفتــح(

ــى:*  ــال تعال ــي �لحكــم، ق ــادة، �أو شــريًكا ف ــي �لعب ــّد�ً ف ــى- ن ــه -تعال ــع �لل ــل م ــى-، كاأن يجع ــه -تعال شــر�ك بالل �ل�إ
    ﴿  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾.)�لنساء: ١١6(

نــكار �لصلــو�ت �لخمــس، �أو �لصــوم، �أو �لــزكاة، وغيــر ذلــك مــن حقائــق *  �إنــكار معلــوم مــن �لديــن بالضــرورة، كاإ
�لديــن و�أركانــه، �أو �ل�ســتهز�ء بهــا، فقــد ذكــر �للــه -تعالــى- مــن صفــات �لكفــار �ل�ســتهز�ء بالعبــادة، قــال تعالــى: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴾.)�لمائــدة(
�دعــاء �لعلــم بالغيــب، قــال تعالــى: ﴿   ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  * 

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾.)�لنمل( 
القســم الث�نــي: �لفرقــة �لناجيــة: ويــدلُّ قــول رســولنا  فــي �لفرقــة �لتــي تدخــل �لجنـّـة: "َمــا �أنـَـا َعَلْيــِه َو�أْصَحابـِـي" علــى 
�أن �لفرقــة �لناجيــة تلــك �لتــي تلتــزم مــا كان عليــه �لنبــي  و�أصحابــه، فمــن صفاتهــا: �ل�لتــز�م بالقــر�آن �لكريــم، ومــا ثبــت 

. مــن ســنّة رســولنا �لحبيــب

ف�ئدة
ــي  ــد ف ــذي ول ــرز� �أحمــد، �ل ــى غــلام مي ــة: وتنســب �إل ــة، �أو �ل�أحمدي ــة: �لقادياني ــرق �لضال ــن �لف م
�لبنجــاب فــي �لهنــد، وظهــرت هــذه �لفرقــة فــي عــام ١٨٨9م، و�أتباعهــا ل� يؤمنــون بختــم �لنبــوة، بــل 

يعتقــدون �أن غــلام ميــرز� نبــي مبعــوث مــن �للــه، و�أنــه �لمســيح �لمنتظــر.
                                                             قر�ر مجلس  �ل�فتاء �لفلسطيني �ل�أعلى رقم )56/5(
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 المذاهب الفقهية  
أدلة �لتفصيلية. المذهب الفقهي: هو �لطريقة �لتي سلكها �لفقهاء في �ستنباط �ل�أحكام �لشرعية �لعملية من �ل�

  أّن �لفقهــاء �أهــل �تبــاع لكتــاب �للــه -تعالــى-، وســنة رســوله ل� تعــدُّ �لمذ�هــب �لفقهيــة مــن �لِفــرق �لضالّــة؛ ل�
و�أصحــاب عقيــدة ســليمة، ومــا �ختلفــو� فيــه مــن �أحــكام فــي �لمســائل �لفقهيــة مرجعــه �ل�جتهــاد �لمســتند �إلــى �لقــر�آن 

ــة �لشــريفة. ــم و�لســنة �لنبوي �لكري

 واأسب�ب ال�ختلاف الفقهي كثيرة نقف منه� على ثلاثة اأسب�ب: 
ثبــوت الحديــث الشــريف وعدمــه: فالســنة �لنبويــة �لشــريفة منهــا �لصحيــح، ومنهــا �لحســن، ومنهــا �لضعيــف، - 1

وقــد يختلــف �لعلمــاء فــي �لحكــم علــى �لحديــث، فمــا صــح عنــد فقيــه �أخــذ بــه ومــا لــم يصــّح رفضــُه.

�آيات �لقر�آن �لكريم ثابتة ثبوتاً قطعياً.اأتعلم 

دل�لــة النــص الشــرعي: و�لمقصــود بالدل�لــة �لمعنــى �لــذي يفيــده �لنــص، فقــد يكــون �لمعنــى قطعًيــا ل� يحتمــل - 2
�لخــلاف، كحــّد �لقــذف لمــن يتَّهمــون �لنــاس باأعر�ضهــم فــي قولــه -تعالــى-: ﴿    گ    گ  ڳ﴾.)�لنــور: ٤(، 
فلــم يختلــف �لفقهــاء فــي عــدد �لجلــد�ت �ســتناًد� �إلــى لفــظ "ثمانيــن"، ومــن �لنصــوص مــا يفيــد �أكثــر مــن معنــى، 
ومــن ذلــك قولــه -تعالــى- فــي �لوضــوء: ﴿ ڀ  ٺ ﴾.)�لمائــدة: 6(، فمــن َفِهــم دل�لــة حــرف �لبــاء فــي 
لصــاق قــال بمســح �لــر�أس كامــًلا، وهــذ� مــا ذهــب �إليــه �لمالكيــة و�لحنابلــة، ومن فهم  كلمــة: برؤوســكم" علــى �ل�إ

منهــا �لتبعيــض قــال: يمســح بعــض �لــر�أس، وهــذ� مــا قــال بــه �لحنفيــة و�لشــافعية. 
ســلام لتحقيــق غايــات كبــرى، قّســمها - 3 ســلامية: فقــد جــاءت �أحــكام �ل�إ ال�عتمــ�د علــى مق�صــد الشــريعة ال�إ

�لعلمــاء ثلاثــة مر�تــب: 
نســان فــي دينــه �أو دنيــاه، وبدونهــا يختــل نظــام �لحيــاة.  ال�أول- الضروريــ�ت: وهــي مــا كان فــي تفويتهــا مفســدٌة للاإ
ســلام فــي تحقيــق �لضروريــات فــي: حفــظ �لديــن، و�لنفــس، و�لعقــل، و�لنســل، و�لمــال. وتتمثــل مقاصــد �ل�إ

الث�نــي- الح�جّيــ�ت: وهــي مــا كان فــي تفويتهــا مشــّقٌة وحــرج، ولتحقيقهــا جــاءت �لرخــص �لشــرعية، 
كرخصــة �لتيّمــم لمــن ل� يجــد �لمــاء.

الث�لــث- التحســيني�ت: وهــي مــا كان فــي تفويتهــا خــروج عــن مقتضــى �لكمــال و�ل�أدب و�لحســن، ومــن ذلــك 
�آد�ب �ل�أكل و�لشــرب، كالتســمية و�ل�أكل باليمين.
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بالرجوع �إلى مصادر �لمعرفة، نكتب ثلاثة �أسباب �أخرى للخلاف �لفقهي.  نبحث:

ومــن �أمثلــة �ل�ختــلاف �لمبنــي علــى فهــم مقاصــد �لشــريعة �إخــر�ج صدقــة �لفطــر بالقيمــة، فقــد �أجــاز �لحنفيــة �إخــر�ج 
زكاة �لفطــر بقيمتهــا مــن �لنقــود بــدًل� مــن �لطعــام، معلّليــن ذلــك بــاأن �لمقصــد مــن �لصدقــة رفــع �لحــرج عــن �لفقيــر وســّد 
حاجتــه، خلاًفــا للجمهــور �لذيــن قالــو� باإخر�جهــا مــن �لطعــام كالقمــح و�لتمــر �لتز�ًمــا بمــا ذكــر فــي �ل�أحاديــث �لمتعلقــة 

بصدقــة �لفطــر.
وهناك �أسباب �أخرى تقف ور�ء تعّدد �آر�ء �لفقهاء في �لمسائل �لفرعية ذكرها �لفقهاء في كتبهم. 

 نت�أمل 
ونستنتج

َفــِث  ــِو َو�لرَّ ائِــِم ِمــَن �للَّْغ عــن �بــن عبــاس  قــال: قــال رســول �للــه : "َزَكاُة �لِْفْطــِر ُطْهــَرٌة لِلصَّ
ــي(. ــاِكيِن" )ســنن �لد�رقطن ــٌة لِْلَمَس َوُطْعَم

نستنتج من �لحديث �لشريف فضَل صدقة �لفطر.
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  التقويم: 
   

١ نُعّرف كّلاً من: �لفرقة، �لمذهب �لفقهي.

٢ نُعلّل: �أ- �ل�ختلاف بين �لفرق. 

          ب- ل� تعدُّ �لمذ�هب �لفقهّية من �لفرق �لضالة.

٣ نستنتج �أقسام �لِفَرق مع �لدليل. 

٤ نُعّدد: �أ- �لحال�ت �لتي يحكم بها على �لفرقة بالضلال. 

          ب- ثلاثة من �أسباب �ل�ختلاف �لفقهي.

٥ نَُمثُِّل لكلٍّ مما ياأتي: 

مساألة �ختلف فيها �لفقهاء �ستناًد� �إلى دل�لة �لنص �لشرعي.- ١
مساألة �ختلف فيها �لفقهاء �ستناًد� �إلى مقاصد �لشريعة.- ٢

٦ نستخلص من �لدرس تعريًفا لمقاصد �لشريعة.

ُق بين �لضروريات و�لحاجيات في مقاصد �لشريعة. ٧ نُفرِّ

٨ نستنتج ضابًطا يحكم من خلاله على �لفرقة بالهد�ية، �أو �لضلال.
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سلام والمراأة      الدرس   الث�من والعشرون:      ال�إ

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
سلام للمر�أة.- ١ توضيح نظرة �ل�إ
سلام للمر�أة.- ٢ ذكر مظاهر تكريم �ل�إ
سلام.- 3 وصف حال �لمر�أة بعيد� عن �ل�إ
�ل�ستدل�ل بنصوص �لقر�آن �لكريم، و�لسنة �لنبوية �لشريفة على مظاهر تكريم �لمر�أة.- ٤
�لتمثيل للاأدو�ر �لتي قامت بها �لمر�أة في �لمجتمع �لمسلم. - 5
سلام للمنظمات �لدولية �لمعاصرة في تكريم �لمر�أة. - 6 �ستنتاج سبق �ل�إ
تقدير دور �لمر�أة، وتكريمها.- 7

سلام، كيف تقنع  �لمنكرين لهذ� �لقول بذلك؟نش�ط حرمان �لمر�أة من حقوقها، ل� يمثّل �ل�إ

ســلام هــي حــّو�ء �أم �لبشــر زوُج �آدم –عليــه �لســلام-، شــاركته فــي  �لمــر�أة فــي �ل�إ
ســلام هــي خديجة –رضي �للــه عنها- ياأتيها  �لتكريــم و�لتكليــف، و�لمــر�أة فــي �ل�إ
لونــي"، فتقــول: "�أبشــر فو�للــِه ل� يخزيــك �للــه  �لرســول  مرتجفــا يقــول: "َزمِّ
ســلام ســمّية �أمّ عّمار،  �أبد�" )رو�ه مســلم(، وتكون �أول �لمســلمين، و�لمر�أة في �ل�إ

تَُعــذَّب لترجــع عــن دينهــا، فتاأبــى �إل� �أن تكــون �أول �لشــهد�ء. 
سلام �إلى �لمر�أة؟ وما موقفه منها؟  فكيف نظر �ل�إ

سلام    ح�ل المراأة بعيًدا عن ال�إ

كانــت �لمــر�أة عنــد �لعــرب فــي �لجاهليــة متاًعــا ُيــَورَّث، مبخوســة �لحــّق، ل� يؤخــُذ لهــا ر�أي، بــل يِئُدهــا بعضهــم، * 
وهــي صغيــرة، خوًفــا مــن �لعــار �أو �لفقــر. 

عنــد غيــر �لعــرب لــم تكــن �لنظــرة �إليهــا �أفضــل شــاأنًا، فقــد عوملــت عند بعض �لثقافــات و�ل�عتقــاد�ت في �لهنــد كاأَمٍة، * 
وبلــغ مــن �حتقارهــم لشــاأنها عــدم �ســتحقاقها �لعيــش بعــد مــوت زوجهــا، فتنتحــر �أو تُْحــَرق؛ كــي تخدمــه فــي قبــره. 

وكانــت تباع وتشــترى عند �ليونان. 
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عند بعض �لطو�ئف �ليهودية �لمتطرفة عّدتها �أصًلا للخطيئة.* 
عنــد �لغــرب لــم تكــن �لمــر�أة �أحســن حــاًل�، فلــم يكــن لهــا �لحــق فــي �لكســب و�لتملــك، وذمتهــا �لماليــة ناقصــة ل� * 

تتصــرف �إل� بــاإذن زوجهــا، و�ســتمر ذلــك حتــى �أو�خــر �لقــرن �لثامــن عشــر حتــى عّدلــت بعــض �لقو�نيــن كالبريطانيــة 
و�لفرنســية، فاأعطتهــا بعًضــا مــن �لحقوق.

وعنــد مــا يســّمى بالحضــارة �لمعاصــرة �لتــي تزعــم �أنهــا منحــت �لمــر�أة حريتهــا، و�أنصفتهــا، مــا ز�لــت �لنســاء عرضــة * 
للامتهــان، ففــي: 

�لعمل يتقاضين �أجوًر� �أقل من �لرجال في مو�قع كثيرة من �لعالم. - ١
�لمير�ث ما ز�لت قو�نين �لدول ُمْعِرَضًة عن تفصيل حقها. - ٢
ــلان - 3 ع ــة �لرخيصــة، و�ل�إ ــا للدعاي ــان ميد�نً ــن �ل�أحي ــر م ــي كثي ــر�أة ف ــث �أصبحــت �لم نســانية، حي ــة �ل�إ �لكر�م

ــة. ــم �لفضيل ــي ل� تر�عــي قي ــلاد �لت ــي �لب ــًز� للتعــّري، وعرضــًة للاغتصــاب، و�لعنــف، ف ــط، ورم �لهاب

ســلام للمــر�أة وكيف  نصافهــا، لــذ� ســوف نلقــي �لضــوء علــى نظرة �ل�إ �إنَّ هــذ� �لو�قــع للمــر�أة يســتوجب �لنهــوض �لحقيقــي ل�إ
ســلام لهــا؟ مســتعرضين نمــاذج مــن مشــاركة �لمر�أة فــي �لمجتمع.  �أنصفهــا، ورفــع مكانتهــا؟ ومــا هــي مظاهــر تكريــم �ل�إ

ف�ئدة
)للاطلاع فقط(

 نظرة فلاسفة �ليونان للمر�أة: 
ِد �لمــر�أَة بــاأيِّ �ســتعد�د عقلــي ُيعَتــدُّ بــه؛ ولذلــك يجــب �أن تقتصــَر  يقــول �أرســطو: "�إنَّ �لطبيعــة لــم تـُـَزوِّ

تربيُتهــا علــى شــؤون �لتدبيــر �لمنزلي و�ل�أمومــة و�لَحضانة ".
يقول سقر�ط: "�إنَّ وجوَد �لمر�أة هو �أكبر منشاأ ومْصدر للاأزمة و�ل�نهيار في �لعالَم".

سلام للمراأة    نظرة ال�إ
ســلام بيــن �لمــر�أة و�لرجــل، بــل �أنصــف �لمــر�أة ممــا وقــع عليهــا مــن ظلــم، وقــّرر �لمســاو�ة بينهــا وبيــن �لرجــل فــي   لــم يمّيــز �ل�إ
نســانية، و�لحقــوق، و�لمســؤولية، ومنحهــا حــق �لمشــاركة فــي جميــع مجــال�ت �لحيــاة، و�أرشــدها لدورهــا �لحقيقــي �لذي  �ل�إ
خلقــت مــن �أجلــه، لتنــال �لمكانــة �لتــي تســتحقها، كشــريكة وشــقيقة للرجــل فــي �إصــلاح �لمجتمــع، وتحقيــق �لعبوديــة لله، 

قــال تعالــى: ﴿ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾.)�لتوبــة:7١(
ســلام مــن �لمــر�أة عنــد هــذ� �لحــّد، بــل كّرمهــا و�أوصــى بهــا خيــًر�، فــي جميــع �أدو�رهــا �أّمــاً و�أختــاً وزوجــًة  ولــم يقــف �ل�إ

و�بنــة، قــال رســول �للــه : "�ْســَتْوُصو� بِالنَِّســاِء َخْيــًر�". )صحيــح مســلم(

سلام للمراأة    من مظ�هر تكريم ال�إ
نســانية: فقــد قــّرر �لقــر�آن �لكريــم خلــق �لجنســين مــن نفــس و�حــدة، قــال - ١ �لمســاو�ة فــي �أصــل �لخلــق و�لكر�مــة �ل�إ

تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ﴾.)�لنساء: ١(
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ــن �أحــكام - ٢ ــى �لرجــل م ــه عل ــا �أوجب ــر�أة �لمســلمة م ــى �لم ســلام عل ــث �أوجــب �ل�إ ــف: حي ــي �لتكلي �لمســاو�ة ف
شــرعية، فالمــر�أة و�لرجــل مشــتركان فــي �لتكليــف بوظيفــة �لعبوديــة و�ل�ســتخلاف، قــال تعالــى: ﴿ ڄ   ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ﴾)�لذ�ريــات(، ولــم يســتثن مــن ذلــك �إل� جزئيــات محــددة، مر�عــاًة ل�ختــلاف تركيبهــا 

�لجســدي و�لنفســي.
ــان - 3 ــة �لكاملــة، وهــي كي ــة و�لمالي ــة �لديني ســلام للمــر�أة �ل�أهلي ــة و�لمســؤولية: فقــد جعــل �ل�إ �لمســاو�ة فــي �ل�أهلي

ر�دتهــا �لحــّرة. مســتقل بذ�تهــا تتصــرف باإ
ســلام جميــع �لحقــوق �لعامــة �لتــي يتمتــع بهــا �لرجــل، مثــل حقهــا فــي - ٤ �لمســاو�ة فــي �لحقــوق: فللمــر�أة فــي �ل�إ

�لتعلــم، وقبــول �لــزوج �لمناســب، و�لميــر�ث، بــل ز�دت علــى �لرجــل بحــق �لمهــر و�لنفقة، قــال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  
ســلام يقابلــه و�جــب ســو�ء �أكان للمــر�أة �أو للرجــل.  ڱ   ڱ  ڱڱ   ﴾ )�لبقــرة: ٢٢٨(، فالحــق فــي �ل�إ

�لمســاو�ة فــي �لجــز�ء: حيــن وعــد �لصالحيــن بخيــر �لجــز�ء، رجــاًل� كانــو� �أو نســاء، قــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ - 5
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴾.)�آل عمر�ن: ١95(.

ســلام ر�عــى �لفــروق �لَخلقيــة بيــن �لرجــل و�لمــر�أة، �لتــي تتناســب مــع �ختــلاف �لتركيــب �لجســدي و�لعقلي و�لنفســي  �إلّ� �أن �ل�إ
بينهمــا، ل�ختــلاف دوريهمــا فــي �لحيــاة، حيــث جعــل �للــه لــكل منهمــا دور�ً يتكامــل مــع �ل�آخر، قال رســول �للــه :"كُلُُّكْم 
ِتــِه، َو�لَمــْر�أُة  ُجــُل َر�ٍع ِفــي �أْهِلــِه َوُهــَو َمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَّ ِتــِه، َو�لرَّ َمــاُم َر�ٍع َوَمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَّ ِتــِه، �ل�إِ َر�ٍع، َوكُلُُّكــْم َمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَّ

َر�ِعَيــٌة ِفــي َبْيــِت َزْوِجَهــا َوَمْســؤولٌَة َعــْن َرِعيَِّتَهــا، َو�لَخــاِدُم َر�ٍع ِفــي َمــاِل َســيِِّدِه َوَمْســؤوٌل َعــْن َرِعيَِّتــه". )رو�ه �لبخــاري(

سلامي    نم�ذج من مش�ركة المراأة في المجتمع ال�إ
ســلامية، كالهجــرة و�لبيعــة و�لجهــاد   شــاركت �لمــر�أة مــع �لرجــل فــي جميــع �أنشــطة �لمجتمــع منــذ بــد�أت �لدعــوة �ل�إ
و�لشــورى، و�لتعليــم و�لتعلــم و�لعمــل، و�أد�ء �لمناســك و�لشــعائر، فــاأم �لمؤمنيــن �أم حبيبــة بنــت �أبــي ســفيان  هاجــرت 
�لهجرتيــن �إلــى �لحبشــة و�لمدينــة، و�أم �لمؤمنيــن �أم ســلمة  كانــت تخــرج مــع �لرســول فــي �لغــزو�ت ويستشــيرها ويعمل 
بمشــورتها، و�أم �لمؤمنيــن عائشــة  كانــت مرجًعــا للعلــم و�لفتــوى فــي عهــد �لخلفاء �لر�شــدين، و�أم �لمؤمنين زينب بنت 
ســلام �لمختلفــة،  جحــش  كانــت تعمــل بيدهــا، فتغــزل وتتصــّدق، وهكــذ� كانــت �لنســاء �لمســلمات، فــي عهــود �ل�إ

يــًد� بيــد مــع �لرجــل فــي �إصــلاح �لمجتمــع ورفعتــه فــي كل �لمجــال�ت.

�لمساو�ة �لتامة بين �لجنسين فيها ظلم لكليهما. قضية 
للنق�ش: 
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي:  ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�أم �لمؤمنين �لتي كانت تعمل بيدها وتتصّدق: - ١
. ب- �أم سلمة      . أ- عائشة�

. د- حفصة بنت عمر    . ج- زينب بنت جحش
نظرت �ليهودية للمر�أة على �أنها: - ٢

ب- �أصل للخطيئة. �أ- �أصل للخلق.      
د- دورها في �لحياة عظيم، وكبير. ج- مساوية للرجل في �لحقوق و�لو�جبات.  

سلام ُمْشَتِركان في:- 3 �لمر�أة و�لرجل في �ل�إ
ب- �ل�أمور �لمالية. �أ- �لتكليف بوظيفة �لعبودية و�ل�ستخلاف.  

ج- �لتكليف بالعبادة دون �ل�ستخلاف.  د- �لتكليف بال�ستخلاف دون �لعبادة. 

آتية:  آيات �لكريمة �ل� ٢ نُبّين �لمعنى �لمستفاد من �ل�

قال تعالى:﴿ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾ )�لتوبة: 7١(- ١
قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ﴾ )�لبقرة: ٢٢٨(.- ٢

سلام للمر�أة. ٣ نُعّدد مظاهر تكريم �ل�إ

٤ نُعلّل: جعل �لله بين �لمر�أة و�لرجل فروًقا خلقية.

سلام عند كل من: �لغرب، �لحضارة �لمعاصرة. ٥ �أصف حال �لمر�أة بعيًد� عن �ل�إ

ســلام و�لمــر�أة �أن جــلَّ �ل�أحــكام �لشــرعية للرجــل و�لمــر�أة ل� تســتند �إلــى �لذكــورة  ٦ نســتنتج مــن خــلال درس �ل�إ

أنوثــة، كيــف تدلـّـُل علــى ذلــك؟  و�ل�
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 الت�سع والعشرون:    العولمة      الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
تعريف مصطلح �لعولمة.- ١
سلام من �لعولمة.- ٢ توضيح موقف �ل�إ
بيان مظاهر �لعولمة.- 3
سلام. - ٤ �لتفريق بين �لعولمة وعالمية �ل�إ
�ستنتاج �آثار �لعولمة على �لفرد و�لمجتمع.- 5

في تطور وسائل �ل�تصال �إيجابيات وسلبيات، نناقش.نش�ط

�لنظام �لعالمي �لجديد �أو �لعولمة، مصطلحان لمسّمى و�حد، فما حقيقة �لعولمة، وما مقصودها؟

 مفهوم العولمة  
ــرة للتطــور  ــا ثم ــن عّده ــم م ــة، فمنه ــف �لعولم ــي تعري ــن ف ــو�ل �لمفكري ــت �أق �ختلف
ــة  ــم قري ــن �لعال ــت م ــن وســائل �تصــال وتو�صــل، جعل ــه م ــا صاحب �لتكنولوجــي وم
صغيــرة و�حــدة، ومنهــم مــن عّدهــا نمًطــا مــن �أنمــاط �لســيطرة �لغربيــة علــى �لعالــم، 
ــة  ــة و�إز�ل ــة و�ل�قتصادي ــة و�لثقافي ــن �لسياســية و�ل�جتماعي ــي �لميادي ــة ف ــرض �لهيمن وف

ــة. ــة و�لوطني ــة و�لقومي ــو�رق �لديني �لف
و�أيــا كان �لمعنــى �لــذي تفيــده كلمــة �لعولمــة فــاإن �لنتيجــة �لتــي ســاقت �إليهــا فعــًلا 
ســيطرة نمــط �لثقافــة �لغربيــة علــى �لعالــم، ل� ســيما دول �لعالــم �لثالــث كما يســمونها.

سلام والعولمة    ع�لمية ال�إ

ســلام  �لناظــر فــي �لكلمتيــن يجــد �أن كلمــة عالميــة تاأتــي فــي �لميــز�ن �لصرفــي علــى وزن فاعليــة، فهــي وصــف فــي �ل�إ
يجعلــه قابــًلا للتطبيــق فــي �لعالــم باأســره.
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ــى  ــن معن ــه م ــا يحمل ــل، وم ــى �لتحكــم و�لتحوي ــا معن ــة، ففيه ــى وزن َفوعل ــي عل ــز�ن �لصرف ــي �لمي ــي ف ــا �لعولمــة فتاأت �أم
ــة.  �لســيطرة و�لهيمن

سلام والعولمة فيم� ي�أتي:  ويمكن اإيج�ز الفروق بين ع�لمية ال�إ
سلامي �لمنزل من �لله عز وجل، بينما �لعولمة هي �بتكار �إنساني.- ١ �لعالمية من خصائص �لدين �ل�إ
ــهوة �لتســلط - ٢ ــى ش ــوم عل ــة تق ــن، و�لعولم ــي �لدي ــر�ه ف ــلا �إك ــاري ف ــي �ل�ختي ــز�م �لذ�ت ــى �ل�لت ــوم عل ــة تق �لعالمي

و�ل�نفــر�د وبســط �لســيطرة. 
�لعالميــة صفــة لديــن ســماوي قائــم علــى �ل�أخــلاق و�لقيــم �رتضــاه �للــه للنــاس، و�لعولمــة ل� �عتبــار فيهــا للديــن - 3

بمــا فيــه مــن قيــم و�أخــلاق ونظــم وتشــريعات.
نصــاف ورعايــة �أصحــاب �ل�حتياجــات، - ٤ ســلام تقــوم علــى �أســس مــن �لعــدل، و�لرحمــة و�ل�إ �لعالميــة فــي �ل�إ

ومر�عــاة مصلحــة �لفــرد و�لجماعــة، بينمــا تقــوم �لعولمــة علــى �إحــكام �لســيطرة وبســط �لنفــوذ، وتركيــز �لثــرو�ت 
ــّزز �لمصلحــة �لشــخصية.  ــة، وتع أنانّي ــة متنفــذة، وهــي بذلــك تكــّرس �ل� ــد مؤسســات عالمي ــي ي ف

 من مظ�هر العولمة 
اأول�ً: المظ�هر ال�قتص�دية: 

نتــاج و�ل�ســتهلاك،  ترتبــط عمليــة �لعولمــة بتدويــل �لنظــام �ل�قتصــادي �لر�أســمالي، حيــث تــّم توحيــد كثيــر مــن �أســو�ق �ل�إ
ــة:  ــة �لدولي ــر �لمؤسســات �لمالي ــث، عب ــم �لثال ــدول، وخاصــة دول �لعال ــة لل ــي �ل�أوضــاع �ل�قتصادي ــي ف و�لتدخــل �لغرب
مــلاء�ت �ل�قتصاديــة �لمغايــرة لمصالــح �لشــعوب، وتجعــل  كصنــدوق �لنقــد �لدولــي، و�لبنــك �لدولــي، �لتــي تمــارس �ل�إ

منهــا شــعوًبا مســتهلكة غيــر منتجــة.
ــة �لشــركات  ــى ملكي ــة �إل ــة �لدول ــة و ملكي ــة �لعام ــل �لملكي ــة �لخصخصــة، وهــي تحوي ومــن مظاهــر �لعولمــة �ل�قتصادي
�لخاصــة؛ مــا �أدى �إلــى �ل�حتــكار مــن جهــة، ومــن جهــة �أخــرى �إعفــاء �لدولــة مــن مســؤولياتها تجــاه �ل�أســر �لفقيــرة �لتــي 

تقــع تحــت رحمــة هــذه �لشــركات للحصــول علــى �لخدمــات.

ث�نيً�: المظ�هر السي�سية:
أنظمــة �لحاكمــة و�لشــعوب �لتابعــة لهــا، و�أثّــرت فــي �لقــر�ر�ت  �أدت �لعولمــة �إلــى فــرض ســيطرة سياســية غربيــة علــى �ل�
ــي تحســن  ــة �لت ــة �لعالمي ــة �لصهيوني ــن خدم ــة، فضــًلا ع ــوى �لمهيمن ــح �لق ــا يخــدم مصال ــدول؛ م ــض �ل �لسياســية لبع

ــل هــذه �لسياســات. �ســتثمار مث
ثــارة �لفتــن و�لصر�عــات �لد�خليــة، وقتــل روح �نتمــاء  كمــا �أدت �لعولمــة �لسياســية �إلــى �إضعــاف �لــدول، وتقليــل فاعليتهــا باإ

�لشــعوب ل�أوطانها. 
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ث�لثً�: المظ�هر الثق�فية: 
يجــاد ثقافــة عالميــة، مســتثمرة وســائل   تقــوم �لعولمــة فــي �لجانــب �لثقافــي علــى نشــر �لمعلومــات، وســهولة حركتهــا ل�إ
ــي  ــا تعتن ــورة، كم ــكل �أنحــاء �لمعم ــط �لبشــر ب ــي ترب ــت �لت نترن ــبكة �ل�إ ــي، وش ــث �لتلفزيون ــة، كالب �ل�تصــال�ت �لحديث
�لعولمــة �لثقافيــة بتوحيــد �لقيــم، وخاصــة حــول �لمــر�أة و�ل�أســرة و�لطفــل، تحــت غطــاء �لحقــوق و�لحريــات؛ مــا �أدى فــي 
كثيــر مــن �ل�أحيــان �إلــى تعميــق �لفجــو�ت بيــن مكونــات �لمجتمــع �لو�حــد، وتحويــل �لعلاقــات �ل�أســرية مــن قــوة �لتر�بــط 
�لتــي تتســم بــه �ل�أســرة �لمســلمة فــي بــلاد �لمســلمين وغيرهــا، �إلــى ضعــف وتشــتت وصــر�ع، و�إضعــاف ثقافــة �ل�حتشــام 

ســلامية.  و�لســتر فــي �لبيئــات �ل�إ
نجليزيــة، حتــى �أصبحــت �للغــة  مــن �أهــم �آثــار �لعولمــة �لثقافيــة علــى �للغــة �لعربيــة �إضعافهــا لــدى �لشــباب و�ل�نبهــار باللغــة �ل�إ

�لســائدة، بظهورهــا علــى و�جهــات �لمحــلات و�لشــركات، وعلــى �للعــب و�لهد�يــا، وعلــى ملابــس �ل�أطفــال و�لشــباب.

�للغة �لعربية لغة �لقر�آن �لكريم، ووعاء �لثقافة، ورمز من رموز �لهويةف�ئدة

رابعً�: المظ�هر الدينية: 
ــي،  ــم �لدين ــاف �لتعلي ــى �إضع ــي تســعى �إل ــا، فه ــان كله أدي ــش دور �ل� ــى تهمي ــاة عل ــة فلســفتها للحي ــت �لعولم ــد بن  وق
و�إقصائــه عــن �لحكــم وو�قــع �لحيــاة، وحصــره فــي �أماكــن �لعبــادة، و�إثــارة �لشــبهات و�لشــكوك حــول �لنظــم و�لتشــريعات 

ســلامية، وخاصــة مــا يتعلــق بقضايــا �لمــر�أة �لمســلمة. �ل�إ

خ�مسً�: المظ�هر ال�جتم�عية وال�أخلاقية: 
ــم و�ل�أخــلاق  ــى �لتحلــل مــن ضو�بــط �لديــن و�لقي ــى �أن تصــل بالفــرد �إل ــة، �إل نســان �لفردي ــة �ل�إ ــز �لعولمــة علــى حري تركّ
ــاء، وفقــد�ن  ــل �لخلقــي، وخــدش �لحي ــل، و�لتحل ــى �نتشــار �لرذ�ئ ــا �أدى �إل ــات؛ م أهــو�ء و�لرغب ــم �ل� أعــر�ف، وتحكي و�ل�

نســانية. ــة �ل�إ �لكر�م

سلام من العولمة    موقف ال�إ
أمــم �ل�أخــرى؛ وذلــك  ســلام ديــن عالمــي، فمــن �لو�جــب علــى �أبنائــه �لتو�صــل مــع غيرهــم مــن �لشــعوب و�ل� - بمــا �أن �ل�إ
قليميــة �إلــى �إطــار �لتو�صــل �لعالمــي ، بحيــث يكــون تو�صــلاً منضبطــاً .  بتوســيع د�ئــرة �هتمامهــم مــن �إطــار �لدولــة �ل�إ
ســلام كل مــا �أفرزتــه �لعولمــة مــن تهميــش  ســلام ورفــض كل مــا يتعــارض معــه؛ ولذلــك يرفــض �ل�إ - قبــول كل مــا يتو�فــق مــع �ل�إ
ســلامية �أو غيرهــا مــن �لــدول �لمســتضعفة.  لــدور �لديــن، وترســيخ للقيــم �لســلبية، ومــا تســعى �إليــه مــن هيمنــة علــى �لبلــد�ن �ل�إ
يجابيــة فــي �لعولمــة مهمــا قــل شــاأنها، وفــي شــتى �لمياديــن �لمختلفــة كالميــد�ن �لثقافــي  - ل� بــد مــن �ســتثمار �لجو�نــب �ل�إ
ســلامي بصورتــه �لناصعــة فــي مقابــل مــا تســعى �إليــه �لعولمــة مــن تذويــب و�حتــو�ء. بــر�ز �لفكــر �ل�إ و�لميــد�ن �ل�جتماعــي؛ باإ

فــادة مــن وســائل �لتو�صــل �لحديثــة فــي  فــادة فــي نو�حــي �لحيــاة �لمختلفــة بمــا هــو نافــع ومفيــد، ومنهــا �ل�إ  - ل� بــد �ل�إ
ســلام ودعوتــه. نشــر �ل�إ
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   الثلاثون:     ترسيخ القيم الف�ضلة في المجتمع    الدرس 

 ال�أهداف: يتوقّع من �لطلبة في نهاية �لّدرس �أن يكونو� قادرين على:
سلام. - ١ تعريف مصطلح �لقيم �لفاضلة في �ل�إ
�ل�ستدل�ل بنص قر�آني على حكم �لتحلي بال�أخلاق �لفاضلة. - ٢
�لتمثيل على بعض �لقيم �لفاضلة في �لمجتمع.- 3
توضيح دور �لمجتمع في �لتربية على �ل�أخلاق �لفاضلة.- ٤
�ستنتاج �أثر �لتحلي بالقيم �لفاضلة على حياة �لفرد و�لمجتمع.- 5
�لتمثيل بشخصيات تاريخية تميزت بقيمها �لفاضلة.- 6

�أزمة �لعالم �ليوم �أزمة قيمية و�أخلاقية، نناقش.نش�ط

ســلام ديــن �لكمــال، وبتشــريعه للاأخــلاق �لفاضلــة، و�لقيــم، و�لمبــادئ  �ل�إ
ــزة فــي �أقو�لهــا، و�أعمالهــا، ومعاملاتهــا،  ــى �إيجــاد �أمــة متمي �لنبيلــة، يهــدف �إل

فــي جميــع شــؤون حياتهــا. 

ــة؟ ومــ� حكــم التحلــي بهــ�؟ ومــ� اأثرهــ� علــى الفــرد  ــم الف�ضل فمــ� القي
ــع؟ والمجتم

سلامية.  القيم الف�ضلة: هي مبادئ �إنسانية، وصفات محمودة منضبطة بالشريعة �ل�إ
يمــان فــي �لقلــِب يســمو �لمســلم فيلتــزم  يمــان باللــه -تعالــى-، فمنــُه تنشــاأ، وبــه تقــَوى، فحيــن يتمكَّــن �ل�إ و�لقيــم �أساُســها �ل�إ

�لقيــم �لفاضلــة و�لمبادئ �لســامية.
ــال تعالــى: ﴿   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ــز�م جــزء�ً مــن �لديــن، ق ــّد هــذ� �ل�لت  وُيَع

ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴾ )�لنحــل(
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سلام في المجتمع    من القيم الف�ضلة التي دع� اإليه� ال�إ
ــة مــن �إرســال *  ــم و�أفضلهــا، فهــو �لغاي �لعــدل، فهــو �أعظــم �لقي

ــب �لســماوية. ــز�ل �لكت �لرســل و�إن
ســلام على �لتحلي بال�أخلاق *  �ل�أدب وحســن �لخلق، �إذ حّث �ل�إ

أمانــة. قــال رســول �للــه :"�إنمــا ُبِعْثــُت  �لفاضلــة كالصــدق و�ل�
ــَم مــكارَم �ل�خلاق ".)�لسلســة �لصحيحــة للاألباني( أَتمِّ ل�

علــو �لهمــة، �أي �أد�ء �لعمــل بجــد ونشــاط عــال وعــدم �لتو�نــي * 
ــاَم َثــَلاَث ُعَقــٍد َيْضــِرُب كُلَّ  ــْم �إَِذ� ُهــَو نَ ــْيَطاُن َعَلــى َقاِفَيــِة َر�أِْس �أَحِدكُ و�لكســل قــال رســول �للــه :"َيْعِقــُد �لشَّ
ــاإِْن َصلَّــى  ــَدٌة َف ــْت ُعْق ــاأ �نَْحلَّ ْن َتَوضَّ ــاإِ ــَدٌة َف ــْت ُعْق ــَه �نَْحلَّ ْن �ْســَتْيَقَظ َفَذَكــَر �للَّ ــاإِ ــْد َف ــٌل َطِويــٌل َفاْرقُ ــَك لَْي ــَدٍة َعَلْي ُعْق

ــَب �لنَّْفــِس َو�إِلَّ� �أْصَبــَح َخِبيــَث �لنَّْفــِس َكْســَلاَن". )رو�ه �لبخــاري( �نَْحلَّــْت ُعْقــَدٌة َفاأْصَبــَح نَِشــيًطا َطيِّ
�لليــن وخفــض �لجنــاح، فقــد �أمــر �للــه موســى وهــارون -عليهمــا �لســلام- �أن يخاطبــا فرعــون بالقــول �لليــن رغــم * 

ــه  ــاح ففي ــض �لجن ــا خف ــه(، �أم ــى: ﴿ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ﴾.)ط ــال تعال ــره، ق ــتعلائه وكف �س
معنــى �لتو�ضــع للمؤمنيــن.

حــب �لخيــر للنــاس، ومــن مظاهــر ذلــك رحمــة �لخلــق و�لنصــح لهــم و�لحــرص علــى هد�يتهــم و�لصبــر علــى �أذ�هــم * 
و�لعفــو عــن �لمســيء منهــم، قــال رســول �للــه :" ل� َيرحــُم �للــُه َمــن ل� يرَحــُم �لنَّــاَس ". )رو�ه �لبخــاري(

 دور المجتمع في ترسيخ القيم الف�ضلة  
نشــر �لقيــم �لفاضلــة فــي �لمجتمــع وغرســها فــي نفــوس �أفــر�ده مســؤولية عامــة تقــع علــى عاتــق �لمجتمــع �أفــر�ًد� وجماعــات 

كل حســب موقعه ومســؤوليته. 

 ويتمثل ذلك ب�ل�هتم�م بثلاثة جوانب: 
ال�أول- �لتربيــة وفــق هــدي �لقــر�آن �لكريــم، و�لســنة �لنبويــة �لشــريفة، ومنهــج �لســلف �لصالــح، فينشــاأ جيــل صالــح �لفكــر 

و�لمعتقــد و�لعمــل.
الث�نــي- �لقــدوة �لحســنة، فمــن طبائــع �لناشــئين تقليــد مــن يحبــون؛ مــا يســتوجب وجــود نمــاذج مــن �لقــدوة فــي �ل�أســرة 

و�لمجتمــع، بــل وفــي مؤسســات �لدولــة ودو�ئرهــا �لمتعددة.
الث�لــث- �لمتابعــة و�لمر�قبــة و�لتوجيــه، رغــم �أهميــة جانبــي �لتربيــة و�لقــدوة �إل� �أن �حتــكاك �لناشــئ و�نخر�طــه فــي �لمجتمع 

يدفعــه للتاأثــر فــي ســلوكات بعــض �أفــر�ده؛ مــا يســتلزم متابعتــه ومر�قبتــه وتوجيهــه للاختــلاط بالصالحيــن و�لتاأثــر بهــم. 
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ومن ال�أس�ليب المن�سبة في تربية الن�شئ:
ســلامية، فلهــا تاأثيــر نفســي، خاصــة �إن وضعــت فــي �إطــار مشــوق يشــد �ل�نتبــاه ويؤثــر فــي *  �ســتخد�م �لقصــص �ل�إ

�لوجــد�ن، فيتفاعــل معهــا �لناشــئ، ويتقمــص بعــض شــخصياتها، فيرتبــط نفســًيا بالمو�قــف؛ مــا يثيــر فيــه نــو�زع 
�لخيــر، وينعكــس علــى تصرفاتــه وســلوكه.

�لنصــح و�لموعظــة �لحســنة، بمــا يناســب مســتوى �لناشــئ نفســًيا وعقلًيــا، دون �إحــد�ث ملــل مــع �ختيــار �لوقــت * 
�لمناســب لذلــك.

 اأثر التحلي ب�لقيم الف�ضلة في حي�ة الفرد والمجتمع  
�إن �لتــز�م �لقيــم �لفاضلــة يكســب �لفــرد �لطماأنينــة و�لرضــا بمــا ينتظــره مــن جزيــل �لثــو�ب فــي �ل�آخــرة، كمــا قــال رســول 

ــِق".)رو�ه �أبــو د�ود( ــا ِمــْن َشــْيٍء �أْثَقــُل ِفــي �لِْميــَز�ِن ِمــْن ُحْســِن �لُْخلُ �للــه : " َم
كمــا يصقــل شــخصية �لفــرد، ويبنيهــا بنــاء متو�زنـًـا فــي جو�نبهــا �لعقائديــة و�لفكريــة و�لســلوكية، فيجعــل مــن �لفــرد عنصــًر� 
�إيجابًيــا محًبــا للخيــر عالــي �لهمــة يســهم فــي بنــاء �لمجتمــع وتماســكه، كمــا �أن �لتــز�م �لفــرد بالقيــم �لفاضلــة يعــود علــى 
أمــن و�ل�ســتقر�ر، فينطلــق فــي طريــق �لحضــارة و�لرقــي بهمــة  �لمجتمــع بالخيــر �لعميــم، فتنتشــر فيــه �لفضيلــة، ويعمــه �ل�

�أبنائــه.

ف�ئدة
نســان  ــد �ل�إ ــلام؛ لتعي س ــخها �ل�إ ــي رّس ــانية �لت نس ــة �ل�إ ــم �لحضاري ــى �لقي ــة �إل ــوم بحاج ــم �لي �إن �لعال
ــة  ــه عليهــا، فرغــم �لتقــدم �لمدنــي �لمــادي �لــذي تعيشــه غالبي ــه �لســامية �لتــي خلقــه �لل �إلــى مكانت

ــة. ــم و�ل�أخــلاق �لفاضل ــة �لقي ــار منظوم ــن �نهي ــي م ــا تعان ــات �إل� �أنه �لمجتمع
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  التقويم: 
   

جابة �لصحيحة لكل مما ياأتي: ١ نضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

�لمعنــى �لمســتفاد مــن قولــه -تعالــى-﴿چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  - ١
ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴾ )�لنحــل:9٠(

نسان �لحرية في �ل�أخذ ما يشاء من �لقيم وترك ما يشاء.  �أ- �ل�لتز�م بالقيم جزء من �لدين.        ب- للاإ
ج- �لغاية تبيح �لتخلي عن �لقيم �لفاضلة.   د- �لدين عبادة ل� علاقة له بالقيم. 

نشر �لقيم �لفاضلة في �لمجتمع وغرسها في نفوس �أفر�ده مسؤولية: - ٢
�أ- خاصة بال�أهل وحدهم.        ب- عامة تقع على عاتق �لمجتمع كل حسب موقعه ومسؤوليته. 

ج- خاصة بالفرد دون �لجماعة.        د- خاصة بالعلماء وحدهم.
�أسلوب �لنصح و�لموعظة �لحسنة: - 3

�أ- يهتم بالهدف ول� يكترث لحال �لشخص. ب- يصلح في كل وقت. 
ج- ير�عي مستوى �لناشئ نفسيا وعقليا.      د- يعتمد �لتكر�ر و�إن �أتبعه �لملل. 

سلام للاأخلاق و�لقيم �لفاضلة. ٢ نُعلّل: ١- تشريع �ل�إ

يمان بالله -تعالى-. ٢- �لقيم �لفاضلة �أساُسها �ل�إ
3- �لعدل من �أعظم �لقيم و�أفضلها.

٣ نُعرِّف: �لقيم �لفاضلة، علو �لهمة.

آتية. ٤ نُبّين �لمعنى �لمستفاد من �لنصوص �لشرعية �ل�

قال تعالى:﴿ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ﴾.- ١
َم مكارَم �ل�خلاق ".- ٢ أَتمِّ قال رسول �لله : "�إنما ُبِعْثُت ل�

٥ على �لمجتمع �ل�هتمام بجو�نب ثلاثة لنشر �لقيم فيه، نُبّينها.

سلامية، نوّضح.  ٦ من �ل�أساليب �لمناسبة في تربية �لناشئ �ستخد�م �لقصص �ل�إ

٧ نذكر �آثار �لتحلي بالقيم �لفاضلة في حياة �لفرد و�لمجتمع.

٨ قــال تعالــى: ﴿  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  

آيــة �لكريمــة ســببا للالتــز�م بالقيــم �لفاضلــة.  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴾ )�لنحــل(، نســتنتج مــن �ل�


