
   (34-32سورة النور ) الزواج طريق الاستعفاف: الخامسالدرس 
     

. ألامراض النفسية 3.  ارتفاع نسبة العنوسة 2. الوقوع في الزنا واملحرمات 1 ؟الزواج سبل تيسير  عدم على املترتبة املخاطر ما 

 والجسدية

 

 

 ؟الزنامن خالل آلايات الكريمة ما التدابير الوقائية التي تمنع الوقوع في 

 . تحريم البغاء وإغالق منافذه. 3                                       . الاستعفاف 2                         . الحث على تزويج الشباب 1

 

 ملنع الجرائم؟ على ماذا يعتمد إلاسالم في نظامه الاجتماعي 

 عوامل . يبعد4  الغواية فرص . يضيق3  تنظيمها على يعمل بل الفطرية الدوافع يحارب . ل 2  وقوعها قبل الجرائم من الوقاية .1

 .الفتنة

 

 :
ً
  .الشباب تزويج على الحث أوال

 آمن ويتضح ذلك من خالل أمور منها:  مجتمع املسلم بأنه املجتمع يتصف 

 .والجماعة الفرد مستوى  والسعادة على والاستقرار  والطمأنينة السكينةفيه  تتحقق. 1

 يتكاتف جميع أفراده ويتعاونوا لتحقيق سبل الراحة والسعادة للجميع وبخاصة الشباب منهم. . 2

 ما دللة آلاية )وأنكحوا آلايامى منكم ....(؟

 الذين ل زوج لهم.لشباب لأولياء ألامور لتيسير سبل الزواج آلاية الكريمة توجه 

 ما صور تيسير سبل الزواج للشباب؟ 

 عدم املغالة في املهور وتكاليف ألاعراس والحفالت. 3توفير فرص العمل . 2توفير املسكن املالئم . 1

 وضح دور دولة إلامارات في تيسير سبل الزواج للشباب؟ 

 قامت ببناء صالت ألافراح . 3. أنشأت صندوق للزواج 2. وفرت املساكن 1

 حفظ ألاعراض والنسل. الزواج يحقق مقصد مهم من مقاصد الشريعة؟  

   

  الزواج:كيف تقوم الجهات التالية بتيسير أمور 

 توفير مساكن/وضع قوانين تحد من ارتفاع املهور ولي ألامر )الحاكم(: 

 عدم املغالة في املهور والتكاليفآلاباء: 

 وتنظيم ألاعراس الجماعية املساعدات املاليةتقديم مؤسسة صندوق الزواج: 

 

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 وليجتهد في طلب العفة عن الزنا وليستعفف الرجال والنساء من له زوج ل  من وهو  أيم جمع  ألايامى

 الرقيق ملكت أيمانكم  إلانسان املسترق اململوك  عبادكم

 أعطوهم   وءاتوهم  مفردها أمة، وهي ألانثى من الرقيق  وإمائكم

عقد بين العبد وسيده على مبلغ من املال ليعتق  الكتاب

 نفسه. 

 الزنى بأجر  البغاء
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 وضع قوانين من قبل الدولة تمنع املبالغة في املهور والقيام بحمالت توعية عن مخاطر املغالة اقترح حلول ملشكلة غالء املهور؟  

 

 

 إنشاء صندوق الزواج في دولة إلامارات العربية املتحدة؟ ا أهداف م

 السليمة ألاسرة تكوين بقواعد ألاسري  الوعي زيادة. 1

 . تشجيع زواج املواطنين من املواطنات 2

 

 ؟" وإمائكم عبادكم من والصالحين: " تعالى قوله يفيدها التي الصالح معانيما 

 . صالح ألاخالق 3 .املحتاجون إليه . الصالحون للزواج2 (جزاء له على صالحهفزوجوه ) . صالح الدين1

 من آلاية الكريمة ما يفيد املعنى التالي: حدد 

 لزيادة الرزق؟ 
ً
 للستر والعفة قد يكون سببا

ً
  الزواج طلبا

 ِإن َيُكونُوا فُ َقَراء يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

 

  
ً
 الاستعفاف. :ثانيا

 قادر على الزواجمن كان غير بالستعفاف؟ املطالب استنتج من آلايات الكريمة 

 يجتهد في طلب العفةما معنى وليستعفف؟ 

 مات املجتمع. باإلصرار على العفة وألاخالق الكريمة وصيانة حر كيف يكون الاستعفاف؟ 

 

 من كان غير قادر على الزواج مطالب بأمرين اذكرهما: 

 . مواصلة الجد والاجتهاد لتحقيق أهدافه وطموحاته )الزواج( 2. الاستعفاف )إلاصرار على العفة وألاخالق الكريمة( 1

 العفة؟ما ألاعمال التي تعين على 

 وأماكنه.بتعاد عن أصدقاء السوء ، الا 4م والصالة ياالص. 3والذكر  قراءة القرآن. 2شغال بأعمال الخير ن. الا1 

 

 يريد الذي والناكح ...،"  عونهم هللا على حق ثالثة: هللا رسول  قال) آلاتي الشريف الحديث معنى يفيد ما الكريمة آلايات من حدد

 " العفاف

 )حتى يغنيهم هللا من فضله( 

 ؟“ نكاحا يجدون  ل "  تعالى قوله يحملها التي الوجوهاستنبط 

 . ل يجدون من يزوجهم من بناتهم3 أولياؤهم وأسيادهم عن تزويجهم . امتناع 2  على تكاليف الزواج لفقرهم. نل يقدرو . 1

 كيف يكون تعفف كل مما يلي: 

 الانشغال بأعمال الخير والدعاء والسعي في طلب العالج غض البصر و الزواج يمنعه املرض منرجل 

 الابتعاد عن املحرمات والانشغال بأعمال الخير والدعاء والصبر   توفي زوجها امرأة

 

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم )على أن إلاسالم حرر الرقيق؟  الكريمة  اتمن آلايدلل 

 (خيرا
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ً
 منافذه. وإغالق البغاء تحريم :ثالثا

 آلاية )ول تكرهوا فتياتكم على البغاء...(؟هذه سبب نزول  ما

 رض ي الصديق بكر  ألبي إحداهن فشكت الكسب في رغبة إلاسالم بعد البغاء على يكرههن وكانإماء  سلول  بن أبي بن لعبدهللا كان

 (البغاء على فتياتكم تكرهوا ول ) آلاية هذه فنزلت لنبيوكانت تكره ذلك فأخبر ا عنه، هللا

 .هو الزنى بأجرة )الدعارة(ما املقصود بالبغاء؟ 

لتحقيق مصالح البغاء ليس جريمة فردية بين شخصين كحالة الزنا وإنما هو تجارة في الجنس  الزنا؟ وبينالبغاء  بين لفرق ا ما

 مادية.

 محرم في إلاسالم وتحرمه القوانين إلانسانية والدولية. ما حكم البغاء؟ 

 

  املجتمع؟الفرد و  على البغاءجريمة  مخاطر  ما

 . يترتب عليه جرائم كثيرة كالخطف وإلاكراه والقتل واملخدرات 1

 . امتهان كرامة إلانسان 2

  الخطيرة ألامراض تفش يالفساد والرذيلة و  انتشار . 3

 . تفكك ألاسر وضياع النسب. 4

 

 يق وضح ذلك؟ الرق لتحرير  هامة وسيلةكان  للبغاء إلاسالم تحريم

 لتحرير الرقيق. ألن البغاء كان وسيلة لكسب املال و 
ً
 واسعا

ً
 زيادة ألاولد ألارقاء. فلما حرم إلاسالم البغاء وأمر بتزويج إلاماء فتح بابا

 ما دللة ما يلي: 

 للرقيق الحق بتحرير أنفسهم بمال يتفق عليه الطرفان. (؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم) -

  ألاحرار للمكاتب من أموالهم ومن مال الزكاة ليخلص نفسه من الرق  يدفع)وءاتوهم من مال هللا الذي آتاكم(؟  -

 مصطلح حديث أطلق على استغالل النساء وإجبارهن على القيام بأعمال الدعارة. ما هي تجارة الرقيق ألابيض؟ 

 تمنعه وتتصدى له مع بقية دول العالم. ما موقف إلامارات من تجارة الرقيق؟ 

 ما دللة قوله تعالى ) إن أردن تحصنا(؟ 

 ستر والعفة. الفطرة السليمة للمرأة وهي إلاحصان واليشير إلى  .1

إلى وقوعهن في الخطأ أو يؤدي قد تحذير لبعض الناس من تعطيل زواج بناتهم طمعا في مكاسب مادية أو معنوية مما  .2

 الاستغالل من أصحاب النوايا الخبيثة. 

 ألن الزنا محرم.  يفهم ذلك،ل أنه شرط لعدم إلاكراه على الزنا؟ هل يفهم من قوله تعالى )إن أردن تحصنا( 

 :آلاتيالجدول بين الزنا والبغاء وفق قارن 

 البغاء الزنا 

 كالهما محرم/ كالهما ممارسة للجنس بشكل غير شرعي وجه الشبه

 لتحقيق مصالح ماديةتجارة في الجنس  جريمة فردية بين شخصين وجه الاختالف
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د  :  )آلاتيةمن آلاية الكريمة استنبط 
َ
ق
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َ
ِعظ ِقيَن  َوَمو  ُمتَّ

 
بعض  (ِلل

 التي يشتمل عليها القرآن الكريماملوضوعات 

 ألاحكام والتشريعات املبينة للحق  .1

 قصص ألامم السابقة أخبار و  .2

 وإلارشادات عبر الو املواعظ  .3

 

 :أنشطة الطالب

 فضله(فسر قوله تعالى ) وليستعفف الذين ل يجدون نكاحا حتى يغنيهم هللا من أول: 

 . حتى يحقق هللا له غايته بالزواجوالابتعاد عن املحرمات  العفة على باإلصرار فعليه  ،ي سبب كانأل  الزواج على قادر  غير  كان من

 :
ً
 " وأنكحوا ألايامى منكم"  تعالى قوله في"  كممن"  دللةوضح ثانيا

  (الحرائرمن النساء املسلمات )ألاحرار أي من 

ا صالحة عفيفة، حدد ذلك من آلايات الكريمة   : تشير آلايات إلى إحدى طبائع املرأة الفطرية في أن تكون زوجة وأم 
ً
   ثالثا

  ( تحصنا أردن إن البغاء على فتياتكم ولتكرهوا) 

 :
ً
 الوقوع في الزناين يمنعان من وقائيتدبيرين ( 33)أحدد من آلاية رابعا

 تحريم البغاء وإغالق منافذه. . 2الاستعفاف  .1

 :
ً
 دلل من آلايات الكريمة على أن إلاكراه جريمة خامسا

  (البغاء على فتياتكم ولتكرهوا) 

 
ً
  التالية. أفسر معاني املفردات :سادسا

 املعنى الكلمة م

 زوجوا   وأنكحوا  1

 وإمائكم كمجواري فتياتكم  2

ا يكون  أنأن يتفق العبد مع سيده : املكتابةويرغبون بيريدون  يبتغون الكتاب 3 ى إذا حرًّ ًرا له أد 
ًنا قد   املال من ُمعيَّ

 موضحات  مبينات 4
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   إلاسالم.التفكير إلابداعي في : السادسالدرس 
     

تجديد آلامال وشحذ الهمم وتحفيز على ما داللة هذا الحديث؟  قال رسول هللا )احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز(

 العمل والابتكار 

 بالبحث والجد وتطوير ألادوات والوسائل وإلابداع لتجاوز الصعوبات وتحقيق التقدم. كيف يتخلص املسلم من العجز؟ 

 . الحساسية للمشكالت. 6. التركيز 5. التفصيل 4. املرونة 3. ألاصالة 2. الطالقة 1 أهم مهارات التفكير إلابداعي؟

ذيوألارض( فسر معنى الاسم؟  تالسماوامن أسماء هللا الحسنى البديع )بديع 
َّ
 أو صفاته أو ذاته فيله  شبيه وال له مثيل   ال ال

ذي  أفعاله
َّ
 .سابق مثال   غير على ابتداء ألاشياء خلقوال

  الحياة مجاالت من مجال أي فيوغير مألوف ومفيد  جديد بأمر إلاتيان عبر عن مفهومك لإلبداع؟ 

 

 هو التفكير املنتج ملا هو جديد ومفيد املبتكر على غير املألوف. ما املقصود بالتفكير إلابداعي؟ 

 كلما كان إلابداع في حدود القيم إلانسانية كلما ازداد أهمية وتقديرا من البشر وضح العالقة بين إلابداع والقيم إلانسانية؟ 

 

 قارن بين إلابداع والتطوير؟ 

 وغير مألوفومفيد  جديد بأمر إلاتيان إلابداع

 أخـرى  إلى مرحلة من الانتقال التطوير 

 

 املتأمل للقرآن يجد آيات كثيرة تدعو إلى النظر والتأمل بخلق هللا؟ علل ذلك؟ 

.2لتعميق إلايمان باهلل تعالى  .1
ً
 ومعنويا

ً
 . لتحقيق سعادة إلانسان في الدنيا ماديا

 يأجوج ومأجوج عنهم فبنى لهم ردما على غير املألوف(؟في قصة ذي القرنين )طلبوا بناء سد لحجب حدد جوانب إلابداع 

 )على أنه غير مألوف( الدليل ألامر غير املألوف )إلابداع( ه مألوف()على أن الدليل ألامر املألوف

مما يدل على أنهم  بناء السدمنه طلبوا أنهم  السد

 يعرفونه من قبل

 بين لهم العمل خطوة بخطوةأنه  الردم

 

 

 فيها ما يدل على إلابداع؟ اذكر أمثلة أخرى من القرأن 

  حيث قام العبد الصالح بحل غير مألوف أنقذ به السفينة وأصحابها وركابها من الخطر. موس ى العبد الصالح و قصة 

  يمنع فساد الحبوب أثناء تخزينها بأن تبقى الحبوب في سنابلها وأن يستخرج من 
ً
نبي هللا يوسف أوجد حال إبداعيا

تولى خزائن ألارض نتيجة إلبداعه عجاف وخرج من السجن و السنابل قدر الحاجة فقط. فأنقذ البالد من سبع سنوات 

 بفضل هللا تعالى. 

 طيبة لجميع الناس والبشر.  لى تحقيق حياةإلاسالم يحث على إلابداع في كل وجوه الخير ويدعو إ

 ما فوائد إلابداع والابتكار؟ 

 .للمشكالت جديدة حلول  إيجاد من نايمكن إلابداع .1

 للفرد واملجتمعوالسعادة  تحقيق الرخاء وإلازدهار  .2

 في الحياةإلابداع مفتاح التفوق والتقدم  .3
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 جوانب إلابداع في النصوص الشرعية التالية:استخرج 

 جوانب إلابداع النص

  امرأة من ألانصار قالت 
ً
لرسول هللا )يا رسول هللا إال أجعل لك شيئا

 قال إن شئت. فعملت له املنبر. 
ً
 نجارا

ً
 تقعد عليه؟ فإن لي غالما

 املنبر الذي لم يكن من قبل تصميم

 من أهم الوسائل التي تعين على إلابداع العلم طلب عن النبي )طلب العلم فريضة على كل مسلم(

سلمة بعد صلح الحديبية فذكر لها ما لقي  عندما دخل النبي على أم

 منهم كلمة حتى 
ً
من الناس فقالت أوتحب ذاك، اخرج وال تكلمن أحدا

 تنحر ب  
 
 وتدعو حالقك ففعل ذلك وفعل الصحابة كلهم مثله.  كدن

 .ت بأسلوب غير مألوفشكال امل حل

 

 ألامور التي تعين على إلابداع؟  ما أهم  

 )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...(حديث  . ألاسرة محضن إلابداع .1

 جنة(إلى الحديث )من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا  القراءة وطلب العلم .2

 حديث )إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه( إلاخالص وإلاتقان  .3

 

 امور اخرى تعين على الابداع؟

 التشجيع والتحفيز .1

 تنمية القدرات  .2

 زرع الثقة بالنفس .3

 

 : هيإلابداع إلال.1

 يف يتجلى إلابداع إلالهي؟ ك

 وفي جمالها وانسجامها رغم تنوعها. إتقان خلقها وفي نظام حياتها  .2. خلقها على غير مثال سابق 1مخلوقاته حيث يتجلى في 

 د. ومثال ذلك: التكامل بين إلانسان والحيوان والنبات والجمامثال ذلك: زين السماء بالنجوم. 

لكي يكون مبدعا على قدر طاقته فيحقق عمارة ألارض  إشارة لإلنسانللمخلوقات؟ إبداع الخالق من ما إلاشارة املستفادة 

 ويحقق الغاية التي خلق من أجلها 

 التفكر في خلقه للوصول إلى إلابداع. ماذا يستفاد من ذلك؟  .هللا عز وجلما مصدر إلابداع في الكون؟ 

 

 قارن بين إلابداع إلالهي وإلابداع البشري؟

 إلابداع البشري  إلابداع إلالهي

 له مثال سابق بال مثال سابق

 محدود بالرغم من تعدد مظاهره غير محدود )مطلق(

  

 .إلابداع في القرآن: 2

 من خالل آلايات التي تدعو للتأمل والتفكر بداع على إلا . القرآن محفز 1

 . . إلابداع في التشريعات وألاحكام )كتشريعات امليراث والزكاة( حيث كانت غير مألوفة وقت نزول آلايات2
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 .إلابداع في السنة النبوية: 3

 من خالل تشجيع ألافكار إلابداعية والحث عليها وتنمية امللكة إلابداعية.  كان النبي يحفز على إلابداع -

 وص التالية هدي النبي في التربية إلابداعية.استخرج من النص

 بعده كتب له مثل أجر من عمل بها...( فعمل بهاسنة حسنة في إلاسالم قال صلى هللا عليه وسلم )من سن  -

 تشجيع ألافكار إلابداعية والحث عليها

 إن هللا يحب إن عمل أحدكم عمال أن يتقنه(قال صلى هللا عليه وسلم ) -

 إلاتقان

 م أحدهم عشرة من املسلمين القراءة والكتابة.قبل فداء ألاسرى بأن يعلصلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا  -

 كتابة وطلب العلمالو الاهتمام بالقراءة 

 سئل النبي عن أفضل الكسب فقال )بيع مبرور وعمل الرجل بيده( -

 الحث على الجد والاجتهاد والاعتماد على النفس

 

 ماء املسلمين:. إلابداع عند عل4

من هذه و  ر العلم واملعرفة في العالم أجمعقدم علماء املسلمين إسهامات إبداعية في شتى مناحي الحياة وكانت سببا لنش

 ابن النفيس للدورة الدموية وابداع ابن الهيثم في البصريات ....: إلاكتشافات

 

 :علومالاذكر أسماء بعض علماء املسلمين وفيما أبدعوا من 

 الحساب الجبر  الخوارزمي

 الجغرافيا والفلك الطب إلادريس ي

 الطب الفلسفة ابن سينا 

 الفلك الفيزياء البيروني

 الهندسة الكيمياء جابر بن حيان

 

 نجازات علماء املسلمين املتميزة املبدعة في مجالين فقط:اضرب مثاال: إل 

 إبداع املسلمين املجال

 الخوارزميات الرياضيات

 الدورة الدموية الطب

 

الذي يجلب الشر أو ال غير املألوف إلابداع يجب أن يكون منضبط بما يحقق الخير للبشر أما انقد عبارة )إلابداع لإلبداع فقط(؟ 

 .
ً
 يجلب نفعا للناس فال يعتبر إبداعا

 إلابداع؟ في تشجيعدولة إلامارات  جهودضح و 

 بداع أوجدت البيئة الحاضنة واملشجعة على إلا  .1

 ورعاية إبداعاتهم املبدعين  تقدير  .2

 سنت القوانين التي تشجع إلابداع .3

 بدعين وإلابداعأنشأت املؤسسات التي ترعى امل .4

 رصدت جوائز محلية ودولية للمبدعين. .5
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(؟ بين داللة قول سمو الشيخ محمد بن راشد )متعة الحياة أن تعمل شي
ً
ئا لم يعمله أحد، ولم يتوقعه أحد، أنتظر منك إبداعا جديدا

  والابتكار إلابداع على الشباب وتحفيز تشجيع

 

 واملبتكرين؟اذكر دليال على مدى اهتمام قادة دولة إلامارات باملبدعين 

 م لالبتكار.2015اعتماد عام  .1

 تكريم أصحاب ألافكار إلابداعية:  .2

 م عاما للقراءة 2016اعتماد عام  .3

 تطوير التعليم ليكون بيئة مناسبة لتخريج املبدعين. .4

 

 أنشطة الطالب: 

: مر سابقا
ً
 أوال

 ثانيا: مر سابقا

 تعالى هللا خلق بما والاعتبار والتأمل النظر إلى تدعو كثيرة آيات وجود؟ ن إلاسالم يحث على إلابداعدلل على أثالثا: 

 تطور املجتمعات التي ترعى إلابداع واملبدعين؟ عامة بداعنتائج إلا ن دلل على أ       

 رابعا: مر سابقا

 ويوفر له بيئة مناسبة.ويرعاه م يحث على إلابداع ويشجعه ألن إلاسال خامسا: علل التفوق العلمي الذي حققه املسلمون؟ 

 سادسا: استنتج بعض معوقات إلابداع؟ 

 .لإلبداع والحاضنة املحفزة البيئة توفر عدم .1

 غياب التقدير والاهتمام بالعلم. .2
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   .فقه ترتيب ألاعمال بحسب مقاصدها: السابعالدرس 
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م
ِإذ

م
وا ف ر 

م
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م
َ أ ِلكم

م
َ ، ِبذ

ْ
ذ

ُ
خ

م
َ ِمْنُهْمَ ف

قَّ وم
م
ت اِئممَ وم رم

م
اِلَ ك ْموم

م
اِسَ أ َ" .  النَّ

َفقه ترتيب ألاعمالالشريف؟  الحديث في الواردة ألاوامَر ترتيب على إطالقه يمكن الذي اَلصطلح ما

َ

َلى بعض، بناء على ألادلة اَلعتبرة. العلم بتقديم بعض ألاعمال ع فقه ترتيب ألاعمال؟ بما اَلقصود 

.استنباطا عقليا مبنيا على القياس وفهم مقاصد الشريعة 2. نصا من القرآن والسنة، 1؟ يبنى عليه الترتيبما أنواع ألادلة التي 

َوغاياتها. 

َما فوائد دراسة فقه ترتيب ألاعمال؟  فقه ترتيب ألاعمال؟ ما أهمية دراسة 

َ)حيث يتم مراعاة الضروريات أوال ثم الحاجيات ثم التحسينيات(: حفظ مقاصد الشريعة. 1

َالكفاءة في إلانجازتحقيق َو والجهد الوقت . توفيَر2

َحسب أهميتهاترتيب ألاعمال . 3

َ. تحقيق التقدم والازدهار 4

َ

َ...(هي التي ال بد منها لقيام مصالح الناس في الدين والدنيا. )مثل حفظ النفس واَلالما هي الضروريات؟ 

ع الحرجهي التي تقوم على ؟ الحاجياتما هي 
ْ
ف ْوِسعة والتيسير ورم َ واَلشقة،كتوفر السكن، ووسائل النقل التَّ

َ.للسياحة والسفَر  الزينة، كأخذ  الدنيا؛ في العيش وسهولة الرفاهية لإلنسان تحققالتي هي ؟ التحسينياتما هي 

َ

َحاجيات على الضرورياتالتحسينيات على الحاجيات، أو التقديم  الخللمن 

َ

تحديد ألاهداف من خالل  وضح ذلك؟ (توفير الوقت والجهد وتحقيق الكفاءة في إلانجازمن فوائد دراسة فقه ترتيب ألاعمال )

َ، فال نقدم اللعب والترفيه مثال على  العبادة  وطلب العلم، وتنظيم الوقت ما يجب أن يقدم أويؤخَرَو

َ

ألاوامر فرائض فمن متفاوتة في الشرع عمال ألَا  وضح ذلك؟ (أهميتها حسب ألاعمال ترتيبمال )من فوائد دراسة فقه ترتيب ألاع

َفال يقدم غير اَلهم على اَلهمونوافل، 

ْولى من ألاعمالألنهم كانوا ؟ إلى هللا تعالى هاأحبَو لاعمعن أفضل ألَاة الصحابة للنبي كثرت أسئل علل:
م
 حريصين على أن يعرفوا ألا

َير اَلهم على اَلهمغ واقدمفال ي

َ

إذا قام كل فرد في اَلجتمع بتحديد أولوياته وأنجز  وضح ذلك؟ (والازدهار التقدم تحقيقمن فوائد دراسة فقه ترتيب ألاعمال )

َكل عمل في الوقت اَلناسب والجهد الالزم فسيتحقق التقدم في اَلجتمع.

َ

َ؟ )نشاط مفتوح للطالب(حسب أهميتها ألاسبوع الحالي، ثم أر تبهال اليوم وخال أقوم بهاقائمة باألنشطة واَلهام التي ساكتب 

َ

َ
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َنماذج من فقه ترتيب ألاعمال:

َ:النوافل علىالفرائض  تقديم -1

 اَلصلحة العامة على اَلصلحة الخاصة تقديم -2

 التخفيف والتيسير على التشديد والتعسيرتقديم  -3

 في اتخاذ القرارات على التسرعالتخطيط الهادف، تقديم  -4

 ب إلانفاق.ترتي -5

َ

َ:النوافل علىالفرائض  أوال: تقديم

بَّ إَِ" : قال رسول هللا حم
م
ْيء  أ

م
ْبِدي ِبش  يَّ عم

م
بم ِإل رَّ

م
ق

م
ا ت مم ْرِب، وم ُتُه ِبالحم

ْ
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ا ف ِليًّ ى ِلي وم ادم ْن عم : مم الم

م
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َّ
ا ِإنَّ الل مم ْيِه، وم

م
ل ْضُت عم رم

م
ت
ْ
ا اف يَّ ِممَّ

م
ل

ُبَ رَّ
م
ق تم ْبِدي يم اُل عم زم هَُ يم ِحبَّ

ُ
ى أ تَّ اِفِل حم وم يَّ ِبالنَّ

م
َ..." ِإل

َالفرائض ثم السنن اَلستحبة عمال أفضل ألَا

وال قيام الليل ، كمن يحرص على الفرائض والتقصير في أداءالسنن والنوافل حرصهم على الناس من ألاخطاء التي يقع بها بعض 

 أداء صالة  الفجر في وقتها. يحرص على 

َ

َبين رأيك فيما يلي: 

َينفق  ألاموال في التطوع ألداء الحج والعمرة، ويمتنع عن دفع الزكاة . 

َ.ال أوافق؛ ألن الزكاة فرض، والتطوع بالصدقة نافلة، فيجب حسب فقه ترتيب ألاعمال أن يقدم الفرض على النافلة 

َ يعطل مصالح الناسف أدائه لعمله في وظيفته العامةأثناء  ةفلناصوم الجهده ي

ن أداءه لوظيفته العامة، وتسيير مصالح الناس أهم من صوم النافلة إذا أجهده وأدى إلى مفسدة وهي تعطيل مصالح ال أوافق؛ أَل

َالناس، فدرء اَلفاسد أولى من جلب اَلصالح

َ

َ اَلصلحة العامة على اَلصلحة الخاصة: تقديمثانيا: 

َ. نفعها على الفردالتي يعود  اَلصالح الخاصة، َوعود نفعها على اَلجتمعيالتي  العامةاَلصالح  على تأمين؟ بنى إلاسالم تشريعاتهعلى ماذا 

َعتدال. تقدم اَلصلحة العامة على الخاصة، مع تحقيق التوازن والَا ماذا نقدم عند تعارض اَلصلحة العامة مع اَلصلحة الخاصة؟

َ

َ العامة على اَلصلحة الخاصة؟اَلجتمع تقديم مصلحة مثال على 

.  فقراء اَلسلمينبقافلة كبيرة على  -اَلجاعة -في عام الرمادة  عفان بنعثمان تصدق . 1
 
َعلى الرغم من أن التجار دفعوا له ربحا وفيرا

َبكل ماله في تجهيز جيش العسرة. الصديقأبو بكر . تصدق 2

َ

َأطبق فقه ترتيب ألاعمال: 

اَلصلحتين نقدم،  فأيناس بجوار اَلستشفى ألحد الوتعارض ذلك مع وجود أرض ملكية خاصة توسيع مستشفى أرادت الدولة 

نقدم اَلصلحة العامة ومعالجة اَلرض ى على اَلصلحة الخاصة؛ فتقوم الدولة بتوسيع اَلستشفى، وتدفع مقابل مع التوضيح؟  

َذلك تعويضا مناسبا لصاحب ألارض حسب سعر ألارض في سوق العقار  

َ

َ

َ
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ة على التيسير ورفع الحرج إلاسالمية الشريعة   :لتعسيرالتخفيف والتيسير على التشديد وا تقديم: ثالثا ها مبنيَّ
 
َ،كل

{ قال  ُعْسرم
ْ
ُم ال

ُ
 ُيِريُد ِبك

م
ال ُيْسرم وم

ْ
ُم ال

ُ
ُه ِبك

َّ
ا{تعالى :قال َو   تعالى: } ُيِريُد الل ِعيف  اُن ضم ِلقم إلِانسم

ُ
خ ْم وم

ُ
نك  عم

م
ف ِ

ف 
م
ن ُيخ

م
ُه أ

 
َ}ُيِريُد الل

َ

َالنصوص الشرعية  آلاتية: ن لتقديم ألاعمال م صورةاستنبط 
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َقديم التخفيف في صالة الجماعة على إلاطالة في الصالة، مراعاة لكبار السن، واَلرض ى والضعفاء ت
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ِةَ أوَِ اَلرِضَ اعتبارَِ تقديُمَ وجوِب الصيام في رمضان ، فيباح للمريض واَلسافر أن يفطر في نهار رمضان على أن  السفر على  مشق 

َ.يقض ي صيام ما فاته بعد رمضان 

َ

: تقديم 
 
الاستعانة باألرقام  َوالتخطيط، َوالدراسة  ال بد ألي عمل جاد منفي اتخاذ القرارات : التسرع على خطيط الهادف،الترابعا

َإلاسالم، في  ترتيب ألاعمال، وهذا من فقه  وإلاحصاءات قبل التنفيذ

َ فوجدناهم خمس مئة وألف "  ناهموفي رواية " اكتبوا لي من يلفظ باإلسالم فكتب". : " أحصوا لي كم يلفظ إلاسالم رسول هللا قال 

َاَلدينة،  َلن آمن به بعد هجرته إلىكان أول من أمر بعمل إحصائي منظم صلى هللا عليه وسلم  الرسول ف

َ

: ترتيب 
 
ل عن أهلكم  ابدأ بنفسك فتصدق عليها،"صلى هللا عليه وسلم   قال رسول هللا: إلانفاقخامسا ضم

م
لم ش يٌء فألهلك،فإن ف ضم

م
فإْن ف

لم عن ذي قرابتك ش يٌء فهكذا وهكذا((. ش يءٌَ ِلذي قرابِتك، فإن فضم
م
  ف

َمن التصرفات  آلاتية: ي وما ال يعجبني ما يعجبنب

َ (      يعجبني  )                             .   يلتزم محمد بقائمة الحاجات اَلنزلية اَلكتوبة عند شرائه من الجمعية التعاونية -1

   (     يعجبني       )                                                                            ن ثم  على أسرتهينفق أحمد على اَلحتاجي -2

د نزولها لألسواق أحدثتحرص ميساء على اقتناء  -3     (     يعجبني اَل   .   )   ومن نفقة ألاسرة أنواع الهواتف اَلتحركة بمجر 

ا من مصروفه -4     (      يعجبني      )                                                      .   الشهري لوقت الحاجة  يدخر جاسم جزء 

َ(    يعجبنيال    )                                           .  الكمالياتنفسه بالديون من أجل إلانفاق بسخاء على  سعيديثقل  -5

َكيفية ترتيب ألاعمال: 

 صلحة العامة على اَلصلحة الخاصة. عند تعارض اَلصالح بعضها مع بعض نقدم اَلصلحة ألاهم. كتقديم اَل .1

 ( أخف اَلفسدتينإننا نختار أهون الشرين )مع بعض فعند تعارض اَلفاسد بعضها  .2

 لسجن أحب إلي مما يدعونني إليه" قال رب اما حدث لنبي هللا يوسف عندما اختار السجن على الوقوع في الفاحشة قال تعالى:مثال: 

تقديم فعل الصغائر لتحقيق فيمكن عند تعارض اَلصالح مع اَلفاسد نأخذ بعين الاعتبار نتائج  ألامور وعواقبها   .3

مثل قرار ألاطباء ببتر جزء مصاب )بالغرغرينا( من الجسم للحفاظ  مفسدةتعطيل مصلحة لتجنب ، أو كبرَىمصلحة 

 الجسم.  يعلى حياة باق
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بَم في آلاية الكريمة آلاتية: قال تعالى: "ترتيب ألاعمال صورة فقه استنبط: 
ْ
 ِفي ال

ونم
ُ
ل ْعمم اِكينم يم سم

م
ْت َِل

م
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م
ك

م
 ف

ُ
ة ِفينم ا السَّ مَّ

م
ْن أ

م
ْدُت أ رم

م
أ
م
ْحِر ف

هَم ِعيبم
م
اا َوأ ْصب 

م
ة  غ

ِفينم لَّ سم
ُ
 ك

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ ِلٌك يم ُهْم مم اءم رم انم وم

م
َ" ك

في السفينة أخف من فقدانها بمصادرتها  والاستيالء  ابسيط اعيبأن فوجود أهون الشرين وأخف اَلفسدتين، العبد الصالح اختار 

َ.عليها غصبا وظلما 

َأنشطة الطالب:

 :
 

ا أصِدْرَأوال َ حكم  بِبَ بياِنَ معم َ في الس  ِ
َ كل  َ مسألة  َ:آلاتيِةَ اَلسائِلَ منم

هَُ ينفُقَ -1
م
طوِع، صدقِةَ في أموال يِنَ سداِدَ عْنَ ويمتنُعَ الت  ذي الد 

 
َ.عليِهَ ال

َدين الذي عليه، وإعادة الحق ألصحابه أهم من إنفاق أمواله في صدقة التطوع ال يجوز؛ ألن سداد ال

ِنُعَ -2 ْمتم رَِ استخداِمَ عِنَ يم
ْ
ذي الِعط

 
هَُ كحوٌل، فيِهَ ال َ الهدايا يقبُلَ لكن 

م
مة َ.وظيفِتِهَ بسبِبَ لهَُ اَلقد 

رَِ استخداِمَك خالفيةالَو شكلية ال سائلألنه قدم الاهتمام باَل ال يجوز؛
ْ
ذي الِعط

 
اتفق العلماء على تحريمه  اَلأصوأهمل ،  كحوٌلَ فيِهَ ال

َ.وهو الرشوة واستغالل الوظيفة العامة

َ يترُكَ -3
م
ة هَُ العشاِءَ سن 

 
ي ألن

 
َ سُيصل راويحم

 
َ.الت

َ.ألن سنة العشاء سنة مؤكدة أكثر من التراويح ، فيجب تقديمها على التراويح  ال يجوز؛

َ

ا: ْلَ ثاني 
 
َ:يأتي ما عل

ِةَ غاُلَإلانش يجوُزَ ال -1
م
طوِعَ بصدق رَِ زكاةَِ وترُكَ الت 

ْ
 .الِفط

َ.ن زكاة الفطر واجبة، وصدقة التطوع نافة وحسب فقه ترتيب ألاعمال تقدم الفرائض والواجبات على النوافل أَل

ظرَِ وجوُبَ -2 َ.ونتائِجها ألافعاِلَ عواقِبَ في الن 

، مفسدة أعظم، هي تنفير الناس عن إلاسالم درءل اَلنافقين آثر عدم قتلالرسول ف ألنه قد يترتب على الفعل مفسدة أعظم ۔

َ.، وسيقولون إن محمدا يقتل أصحابهال يعلمون بنفاقه فكثير من الناس 

َ

َث
 
هما شاب يملك مال كاف لواحد من اثنين: الزواج أو الحج، ا:الث مَُ أي  َ يقد  َ برأِيكم

 
ال واِج؟ أمَم الحجََّ :أو  َالز 

قدم الحج  أمن من  الوقوع في الفاحشةإن على الحج، َو يقدم الزواج الزناالوقوع  في إن كان في حالة الخوف من نقدم ألاهم، ف

َ.على الزواج

َ
َا: رابعَ 

م
ُبَ كيف رتَّ

ُ
َ:آلاتيِةَ الحاالِتَ ت

َ مع بعِضها اَلفاسِدَ تعارِضَ عندمَ -1 َ.بعض 

َ.نختار أهون الشرين وأخف اَلفسدتين

َ اَلصالِحَ تعارِضَ عندمَ -2 َ.اَلفاسِدَ معم

َ
ُ
َ الاعتبارَِ بعيِنَ نأخذ ها،وعواق ألامورَِ نتائجم غائرَِ فعِلَ تقديُمَ فيمكُنَ بم ْبرَى مصلحة َ لتحقيِقَ الص 

ُ
ِبَ مصلحة َ تعطيُلَ أْوَ ك ، لتجن   مفسدة 

رَِ ألاطباِءَ قرارَِ :مثِلَ
ْ
َ جزء َ ببت َ.الجسِمَ يباقَِ حياةَِ على للحفاِظَ الجسِمَ من )بالغرغرينا( مصاب 

َ بعِضها اَلصالِحَ تعارِضَ عندمَ -3 َ معم َ.بعض 

ُم  ة۔ ِمَألاهمَّ ، كتقدياَلصلحة نقد  ة على اَلصلحة الخاص  َاَلصلحة العام 

َ

َ
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   .العوملة: الثامنالدرس 
     

 املشكلة في املصطلحات العاملية الجديدة ليست في املصلح ذاته بل باملفهوم الذي تعبر عنه وذلك لألسباب التالية: 

  متنوعة.أن هذه املصطلحات نشأت وتطورت في فترات زمنية مختلفة وفي أماكن وبيئات  .1

 متباينةأن هذه املصطلحات نتاج وجهات نظر متعددة   .2

  أن هذه املصطلحات انتقلت بطرق مختلفة ففهمت على غير حقيقتها. .3

 .لية، االستدامةالليبرااالحتباس الحراري، ؟  صطلحات التي يتم تداولها في وسائل اإلعالم والتي تشكل تحديا في فهمهااذكر بعض امل

  . والقدرة على التمييز الصحيح بين األمور  الفهم والوضوح زيادةأهمية إعادة النظر في املصطلحات واملفاهيم العاملية املتداولة؟ 

 

 فهي موجودة في الحضارات القديمة ليس من السهل تحديد فترة زمنية لنشأة العوملة متى نشأت العوملة؟ 

 . توسع شبكات النقل. 4. انتشار األفكار 3. تنقل السكان 2. التبادل التجاري 1 ما مظاهر العوملة التي كانت بين الحضارات القديمة؟

 األمور:ارتبط ظهور العوملة في العصر الحديث ببعض 

 املنظومة الشرقية لصالح الرأسمالية الغربية(  )انهيارالتحوالت السياسية التي طرأت في العالم  .1

 ق النقد الدولي/واملنظمة العاملية للتجارة( ندو )صاملناخ املناسب بمساعدة مؤسسات مالية عاملية  .2

 التطور التكنولوجي في وسائل التواصل واملواصالت.  .3

 تسارع الوتيرة في انتقال السلع واألفكار من خالل التبادل التجاري والعلمي .4

 

 ؟مفهوم العوملةما 

: من وجهة نظر املؤيدين 
ً
اإلنسانية من خالل عملية تبادل السلع واألموال زيادة درجة االرتباط والتعاون بين املجتمعات  للعوملة:أوال

 وانتقال األشخاص واملعلومات. 

 من وجهة نظر املعارضين للعوملة: 
ً
 فرض نمط حضاري معين فكرا وثقافة واقتصادا وسياسة وتعميمه على العالم. ثانيا

 

لعوملة وسيلة يرى اوالفريق الثاني فيه منفعة للجميع الفريق األول يرى العوملة تعاون اختياري ما الفرق الجوهري بين التعريفين؟ 

 .من الدول القوية على الدول الضعيفة وهيمنة سيطرة

 الفريق األول له نظرة تفاؤلية والفريق الثاني أكثر حذرا وتشاؤما. ما النظرة املستقبلية لكل منهما؟

 

 أشكال العوملة:

 للعوملة أشكال متعددة منها: 

عن  بين الدول دون عوائق. وينتجتنتقل السلع والخدمات واألموال حيث مبدأ حرية التجارة الدولية : تقوم على العوملة االقتصادية. 1

 ذلك: رفع مستوى املعيشة وتوفر السلع وسهولة الحصول عليها. 

بين املجتمعات متجاوزة الحدود عبر وسائل التواصل االجتماعي والسفر. وينتج انتقال األفكار والعادات والقيم : العوملة الثقافية .2

 عن ذلك: تشكيل مبادئ ومعارف تشاركية تؤدي إلى زيادة الترابط بين الشعوب 

 

 يوجد فرص ال؟ اروف الحالية؟ وملاذهل تعتقد أن حرية انتقال السلع والبضائع يمكن أن يتم وفق فرص متكافئة للجميع في ظل الظ

 .الطرف املستفيد من العوملة فتصبح الدول القويةإلن التفاوت االقتصادي بين الدول كبير متكافئة بين الدول 
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 ما أهم وسائل نشر الثقافة في الوقت الحاضر؟ 

 .  التعليم. 3. مواقع التواصل االجتماعي واالنترنت 2. وسائل اإلعالم )وتشمل األفالم واملسلسالت( 1

 .الدول القوية والشركات الكبيرةمن املستفيد بالدرجة األولى من العوملة االقتصادية؟ 

 

 ما إيجابيات وسلبيات العوملة؟

 اإليجابيات:

 عنه تحسين اإلنتاج الصناعي والزراعي والخدمي مما ينعكس أيجابا على األفراد.. تشجيع التنافس االقتصادي مما ينتج 1

 حل املشكالت اإلنسانية املشتركة ضمن استراتيجية موحدة )كالتلوث البيئي وتحديات املناخ(. 2

 . انتشار بعض القيم اإلنسانية كالتسامح والتعاون والتعايش.3

 . متناول الجميع. تجعل العلم واملعرفة والثقافة في 4

 

 إلن لدول ا بين متكافئة فرص يوجد الهل تعتقد أن مجال التنافس االقتصادي سيكون متكافئا بين دول العالم في ظل العوملة؟ 

 .العوملة من املستفيد الطرف القوية الدول  فتصبح كبير الدول  بين االقتصادي التفاوت

 

نعم موجودة حيث كان يعيش في املجتمع العربي الكثير من هل قيم التسامح والتعاون والتعايش موجودة في املجتمع قبل العوملة؟ 

 غير املسلمين ويشاركون في بناء أوطانهم ولهم حقوقهم وعليهم واجباتهم.

 

 السلبيات:

 . ذوبان الهوية الوطنية 1

 . تعطيل املصالح الوطنية2

 على األسواق املحلية من قبل الدول القوية.. السيطرة 3

 . فرض الهيمنة على قرارات ومقدرات الدول الضعيفة من قبل الدول الكبرى 4

 . زيادة انتشار املشكالت االجتماعية كالجرائم وتجارة املخدرات واإلرهاب.5

 . اتساع الفجوة االقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة. 6

 

زيادة الفوارق الطبقية وظهور نزاعات مسلحة وصراعات تساع الفجوة االقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة؟ ما نتائج املتوقعة ال

 داخلية.

 

 اقترح وسائل وأساليب عملية ملواجهة سلبيات العوملة؟ 

 تعزيز وتحصين الهوية الوطنية. 1

 . إحداث نهضة علمية وتربوية تواكب املستجدات العاملية. 2

 قوانين عادلة تنظم التجارة العاملية.وضع . 3

 تكثيف التعاون األمني بين الدول ملكافحة الجريمة.. 4
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 اإلسالم والعوملة: 

. سبب لقيام التعاون بين 2. التنوع كان مصدرا إلثراء اإلنسانية في املعارف 1 ما فوائد التنوع واالختالف بالعادات واألفكار بين البشر؟

 الناس لتبادل املصالح واملنافع. 

. كان املسلمون يتبادلون تجاريا مع 2. تعامل النبي مع غير املسلمين وتعاون معهم 1ما موقف اإلسالم من التعاون مع غير املسلمين؟ 

 غير املسلمين. 

 

 ال يختص بشعب أو أمة.  مي دين عالميالدين اإلسال 

حقيق سعادة اإلنسان، ومنع التسامح، وحفظ الحقوق، تقال تعالى )وما أرسلناك إال رحمة للعاملين(؟ ما مظاهر هذه الرحمة؟ 

 االستغالل والغش والعدوان. 

 

 أقارن بين مفهوم العوملة ومفهوم العاملية:

 العوملة العاملية وجه املقارنة

 /كالهما يحاول نشر قيم وأفكار حول العالمكالهما يستهدف اإلنسان في كل أنحاء األرض وجه الشبه

 نشر األفكار والقيم بالهيمنة والسيطرة نشر األفكار والقيم بالتعاون والرض ى وجه االختالف

 إلغاء اآلخر وطمس هويته  تقبل اآلخر والتعاون معه دون طمسه 

 األغنياء يسيطرون على الفقراء وفقراءحقوق الجميع محفوظة أغنياء  

 العوملة بشرية املصدر عاملية اإلسالم ربانية 

 

 )يوحد اإلسالم بين البشر في عدة قضايا، أهمها( ما الدليل املناسب لكل قضية مما يأتي:

 وحدانية الخالق الكرامة اإلنسانية أصل الخلق والنشأة

 وحدة القيم واملثل اإلنسانية العليا وعدم اإلكراهحرية االختيار  الحقوق اإلنسانية العامة

 

 عاملية االسالم في نظرته للبشر النص الشرعي

ِمِنينَ (.  وا ُمؤْ ونُ
ُ
ى َيك اَس َحتَّ ِرُه النَّ

ْ
ك تَ تُ نْ

َ
أ
َ
ف
َ
 قال تعالى: )) ...أ

 حرية االختيار وعدم اإلكراه

يحب الطيب، قال صلى هللا عليه وسلم: )) إن هللا جميل يحب الجمال، طيب 

 نظيف يحب النظافة ((. رواه الترمذي

 وحدة القيم واملثل اإلنسانية العليا

ى 
َ
ٍّ َعل

 ِلَعَجِمي 
َ

ٍّ ، َوال
ْعَجِمي 

َ
ى أ

َ
ٍّ َعل

ْضَل ِلَعَرِبي 
َ
 ف

َ
َم : )ال

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى اَّلل

َّ
قال النبي َصل

ْسَوَد 
َ
 أ

َ
ْسَوَد ، َوال

َ
ى أ

َ
ْحَمَر َعل

َ
 أِل

َ
ٍّ ، َوال

َوى(. رواه أحمدَعَرِبي  قْ  ِبالتَّ
َّ

ْحَمَر ِإال
َ
ى أ

َ
 َعل

 الكرامة اإلنسانية

ْن 
َ
اِس أ ْمُتْم َبْيَن النَّ

َ
ا َحك

َ
ْهِلَها َوِإذ

َ
ى أ

َ
اِت ِإل

َ
َمان

َ ْ
وا األ دُّ

َ
ْن ُتؤ

َ
ْم أ

ُ
ُمُرك

ْ
َ َيأ

َّ
قال تعالى:)) ِإنَّ اَّلل

َعْدِل ((. 
ْ
ُموا ِبال

ُ
ْحك

َ
 ت

 الحقوق اإلنسانية العامة

ْفسٍّ َواِحَدةٍّ ((. (قال تعالى:
َ
ْم ِمْن ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ُم ال

ُ
ك وا َربَّ

قُ اُس اتَّ َها النَّ يُّ
َ
 أصل الخلق والنشأة ) َيا أ

ٌه َواِحٌد 
َٰ
ْم ِإل

ُ
ُهك

َٰ
َما ِإل نَّ

َ
يَّ أ

َ
ْم ُيوَحٰى ِإل

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ٌر ِمث

َ
ا َبش

َ
ن
َ
َما أ ْل ِإنَّ

ُ
 وحدانية الخالق ((. قال تعالى: )) ق

 

ضعف وتراجع اقتصاد الدول الفقيرة وذلك لعدم قدرتها على منافسة الشركات  اذكر نتائج العوملة على اقتصاد الدول الفقيرة؟ 

 والدول القوية وتحويلها إلى دول مستهلكة غير منتجة.

www.almanahj.com



 . تنوع الثقافات في العالم3دول العالم لها    . معارضة بعض2. فشلها في إزالة الفوارق بين البشر 1ما العوائق والتحديات أمام العوملة؟         
 أنشطة الطالب:

 وضح مفهوم العوملة من وجهة نظر املؤيدين واملعارضين لها. -

زيادة درجة االرتباط والتعاون بين املجتمعات اإلنسانية من خالل عملية تبادل السلع  من وجهة نظر املؤيدين

 واألموال وانتقال األشخاص واملعلومات. 

 فرض نمط حضاري معين فكرا وثقافة واقتصادا وسياسة وتعميمه على العالم. وجهة نظر املعارضينمن 
 

 ولمنكم قال تعالى: ))لكلٍّ جعلنا  -
ً
 ومنهاجا

ً
 :خطورة طمس الهوية الوطنية أستنتج و شاء هللا لجعلكم أمة واحدة((.شرعة

 . التخلي عن العادات والتقاليد 2. ضعف االنتماء للوطن 1

 ثالث ايجابيات للعوملة:عدد  -

 تشجيع التنافس االقتصادي مما ينتج عنه تحسين اإلنتاج  .1

 انتشار بعض القيم اإلنسانية كالتسامح والتعاون والتعايش. .2

 . تجعل العلم واملعرفة والثقافة في متناول الجميع .3

 بين مظاهر عاملية االسالم من خالل اآلتي:  -

اُس (قال تعالى:. 1 َها النَّ يُّ
َ
ْفسٍّ َواِحَدةٍّ (()َيا أ

َ
ْم ِمْن ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ُم ال

ُ
ك ُقوا َربَّ

 وحدة األصل والنشأة )اجتماعية(.  اتَّ

عن أم سلمة رض ي هللا عنها قالت: " خرج أبو بكر رض ي هللا عنه في تجارة إلى بصرى الشام، قبل موت النبي صلى هللا عليه وسلم . )2

 (اقتصادية) بين املسلمين وغيرهمواملنافع والسلع  التجارةتبادل ( ومعه النعمان بن عمرو". ،بعام

قوقس ملك الحبشة، امل)، بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سفراءه يحملون الرسائل والهدايا الى عدد من امللوك والقياصرة. )3

 بين الدول )سياسية( ةالسياسي تعزيز العالقات( ملك الرومزعيم مصر، ملك البحرين، 

 بالعلم، وعقد املناظرات واملناقشات العلمية، وهو  املأمون  يعد عصر. )4
ً
رجمة عند املسلمين، وكان بنفسه شغوفا

 
أزهى عصور الت

نقل  (أول  من اهتم بترجمة كتب الحكمة. بعث بالهدايا مللوك أوروبا إلرسال كتب أفالطون وأرسطو وغيرهم، وأمر بترجمتها للعربية.

 )علمية( العلميةالخبرات واملعارف 

www.almanahj.com



   .(45-35وات واألرض )النور اهللا نور السم: األول الدرس 
ذين خلو ولقد أنزلنا إليكم ءايات مبينات ومثال من ال) السابقة اآليات في تعالى قولهو ( واألرض واتاالسم نور  هللا: )تعالى قولهبين داللة 

هللا سبحانه وتعالى موجد كل نور في السماوات واألرض ومن نور هللا عز وجل آيات القرآن التي تبين أن ؟ من قبلكم وموعظة للمتقين(

 للناس طريق الهداية. 

 تفسيرها املفردة تفسيرها املفردة

 باسطات أجنحتها في الهواء صافات تجويف أو كوة في الحائط غير نافذة املشكاة: كمشكوة

 يسوق ويدفع برفق يزجي اللؤلؤمض يء متأللئ والدر هو  دري 

 مجتمعا بعضه فوق بعض ركاما جمع غداة والغداة أول النهار بالغدو

 املطر الودق جمع أصيل واألصيل آخر النهار واآلصال

 الضوء واللمعان سنا أرض مستوية قاع:جمع  بقيعة

   بحر عميق كثير املاء بحر لجي

 

 إليه، ون املؤمن اهتدى وبنوره كله، الكون  استنار فبنوره ومعنوي، حس يّ  نور  بكل مّنورهما أي واألرض(؟  تما معنى )هللا نور السماوا

 (وموهبه وهاٍد إليه)هللا خالق كل نور حس ي أو معنوي = = نور، واإليمان نور.  وأحكامه نور، فكتابه

 . النور املعنوي.2. النور الحس ي 1ما أقسام النور اإللهي؟  

 في موضوع افيالص الزيتون  زيت أنواع بأجود يوقد متأللئ مض يء زجاجي بمصباحبم شبه هللا تعالى نور اإليمان في قلب العبد املؤمن؟ 

 حوله. ما فينير منه النور  ينبعث جدار في كوة

. الهداية 2 عباده من يشاء مناإليمان  لنور  يهديهو مصدر الهداية  هللا تعالى ن. أ1؟ داللة قوله تعالى )يهدي هللا لنوره من يشاء(بين 

 بعقولهم.  ويتدبرون بعيونهم ينظرون الذين ولك من هللا أل 
 

 كيف ينعكس نور اإليمان في القلب على جوارح اإلنسان وسلوكه عند تعامله مع كل مما يلي: وضح:

 ... ويطيعهما بهما يبر األبوين

 يزعجهم أو يؤذيهم بما يتسبب وال جيرانه إلى يحسن  الجيران

  .ويدعو له أوامره يطيع  األمر ولي
 

 النص القرآني اآلتي من كتاب تيسير اللطيف املنان في خالصة تفسير القرآن  أفسر:

ٍة  النص القرآني
َ
  قال تعالى )َزْيُتون

َ
ٍة  ال ْرِقيَّ

َ
  ش

َ
ٍة  َوال ْرِبيَّ

َ
 (غ

هي وال غربية فقط فال تصيبها الشمس أول النهار فشجرة زيتون ال شرقية فقط فال تصيبها الشمس آخر النهار   املعنى

 متوسطة من األرض تصيبها الشمس أول النهار وآخره فيكون زيتها أحسن وأصفى

 

 . لتقريب املعنى. 2    . ألخذ العبرة1  قال تعالى )ويضرب هللا األمثال للناس(؟، ضرب األمثال في كتاب هللا تعالىمن  الحكمةأستنتج: 

 املساجد ؟ هللا إلى البقاع أحبما 

 يوت هللا تعالى؟تجاه بما واجب املؤمن  تعالى )في بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال ...(  قالأوضح: 

: عمارتها بالصالة والذكر  .1
ً
 العلوم الشرعيةدراسة القرآن و وتالوة معنويا

: )بنائها واملحافظة عليها 2
ً
 وعلى نظافتها(. ماديا
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 باحا ومساء. صونسبحه املساجد وأن نعظمها ونرفع من شأنها ونذكره فيها  نبني أنبماذا أمرنا هللا تجاه املساجد؟  من خالل اآلية الكريمة.

 اإلمارات العربية املتحدة وضح بناء املساجد ورعايتها في دولة 

  اهتمت دولة اإلمارات كثيرا ببناء املساجد وتزويدها باملوظفين واملرافق الالزمة :
ً
 ماديا

  :
ً
 الحرص على إقامة الصلوات فيها ودروس القرآن والخطب ومجالس الذكر. معنويا

 

 ذهبت إلى مسجد الحي لتصلي املغرب جماعة 

 املصلينوفي أثناء الصالة كان مجموعة من األوالد يتكلمون ويزعجون 

 ينصحهم بااللتزام بآداب املسجد وووو.... إمام املسجد واجب

 الجهل بآداب املساجد  سبب تصرفات األوالد بهذه الطريقة

 املدرسة-اإلمام  –أولياء األمور  عن تصحيح هذا السلوك  ةاملسؤول الجهات

 وذكر هللا.  االنشغال فيها بالصالةقلوبنا وااللتزام بآدابها و ضرورة تعظيم بيوت هللا في  عالجة هذا املوقفملسورة النور توجيهات 

 

  قال تعالى )ِرَجال  
َ

ِهيِهْم  ال
ْ
  ُتل

 
  ِتَجاَرة

َ
رِ  َعْن  َبْيع   َوال

ْ
ِ  ِذك

َّ
اِم  اّلل

َ
ِة  َوِإق

َ
ال اةِ  َوِإيَتاِء  الصَّ

َ
ك وَن  الزَّ

ُ
اف

َ
ُب  َيْوًما َيخ

َّ
ل
َ
َتق

َ
وُب  ِفيِه  ت

ُ
ُقل

ْ
بْ  ال

َ ْ
َصار( استخر  َواأل

 (.الرجال املؤمنينأهل املساجد )وصف هللا بها الصفات التي من اآلية 

  أوقاتها، يف الصالة إقامة عنو  ربهم ذكر عنوال البيع والشراء  الدنيا تشغلهم الف إخالصب هللا يعبدون املؤمنون الصادقون الذين 

 ملستحقيها الزكاة دفع وأ

   يخافون  
ً
  يوما

ً
 هللا ئهميكاف يعملون لينالوا رضا ربهم ويطمعون أنو  وأبصارهم الناس قلوب وفزعه هوله شدة من تضطربعظيما

 .الجزاء بأحسن أعمالهم على

 

 الظلمات في وتخبطه عتقادهواملثل الثاني: ال . 2. لعملهاملثل األول: . 1، اذكرهما؟  مثلين )الكافر( من ال يؤمن بههللا تعالى لحال  ضرب

 ودعوة الناس إلى الكفر باهلل وجحود نعمه. 

، وال ماءً  ير لم إليه وصل إذا حتى ماءً  بعيد من العطشان يظنه الذي كالسراب؟ في اآلخرة بم شبه هللا أعمال الكفار
ً
يشعر ف شرابا

  يجد لم ربه على وقدم مات إذا حتى ينفعه عمله أن يحسب الكافر ، فكذل بالحسرة والندامة
ً
 باءً صارت ه ألنها األعمال من شيكا

 
ً
 .منثورا

 وافيا. هللا على كفره يحاسبهما معنى قوله )فوفاه حسابه(؟ 
ً
 حسابا

 

 (؟ الحساب سريع وهللاما داللة قوله تعالى )

 آخر. عن واحد محاسبة تشغله فهو يحاسب الناس جميعا على كثرتهم وكثرة أعمالهم وال الخلق بحساب يعجل.1

   كان هذا شأن قدرته )سريع الحساب(تحذير من اإلخالل بطاعة من . ال2

 فوق  عضهب متالطم مو  يعلوه عميق بحر في كظلماتبم شبه هللا عقيدة الكافر وضالله ومن عطل عقله ولم يستجب لدعوة الحق؟ 

 ظلمة من يتهارؤ  يستطع لم يده الظلمات هذه في الواقع اإلنسان أخر  إذا متراكمة، متكاثفة ظلمات في كثيف سحاب فوقه ومن بعض،

 ظلمات يف يتخبط الكافر شأن فكذل  إليه، ش يء أقرب رؤية عنه حجبت حتى الظلمات هذه تكاثفت فقد والسحاب، واملو ، البحر،

 . والضالل، ال يرى نور اإليمان والهداية الكفر

 .الدهر أبد يهتد مل اإلسالم بنور  قلبه وينور  اإليمان إلى هللا يهده لم ومن؟  ما داللة قوله تعالى )ومن لم يجعل هللا له نورا فما له من نور(
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ل داللة على تخبطهم في ظلمات الكفر والضالل وتعطيل العقو ؟ بالظلمات ومرة بالسراب، مرةوضح داللة تشبيه حال من ال يؤمن باهلل 

 السراب أن أعمالهم في اآلخرة ال قيمة لها فهي كو عن نور الحق 

 والسحاب واملو ، ظلمة البحر،ما املقصود بالظلمات في قوله تعالى )ظلمات بعضها فوق بعض(؟ 

 أقرب رؤية عنه حجبت حتى الظلمات هذه تكاثفت قدظلمات بعضها فوق بعض إذا أخر  يده لم يكد يراها(؟ ما داللة قوله تعالى )

 الكفر، ال يرى نور اإليمان والهداية.  ظلمات في يتخبط الكافر شأن فكذل  إليه، ش يء
 

 التي ذكرت في اآليات: دالئل قدرة هللا وعظمته 

  ه هللا إليها.ي هدايسبح ويتعبد ربه بالطريقة الت مخلوق  وتعبده،وكل ربها في السماء تسبح حتى الطيور  تسبيح كل املخلوقات هلل .1

 ومصير الخالئق إليه يحاسبهم ويقض ي بينهم يوم القيامة  هللا تعالى هو املال  للكون واملتصرف فيه. .2

 يجعلهو  تفرقه بعد يجمعه ثم يشاء، حيث إلى السحاب بقدرتههللا  يسوق (: كونية ظاهرة): تكوين السحب ونزول األمطار .3

 
ً
  كثيفا

ً
نسان نعمة لإلفيكون  الكثيف، هذا السحاب والبرد من كأمثال الجبال، ثم ينزل املطر)السحب الركامية(  متراكما

 أخرى.
ً
 والزرع والدواب أحيانا ويكون نقمة ومصيبة أحيانا

 والبرد.  والحر والنور، والظلمة والقصر، بالطول  اختالف الليل والنهار .4

5.  
َ
 خ
ْ
 كالطير، رجلين على يمش ي من ومنهم كالحّية، بطنه على يزحف من فمنهم وحركاتها الدواب كلها من ماء وتنوع أشكالها ُق ل

 كاألنعام. أربع على يمش ي من ومنهم

 ؟ داللة قوله تعالى )يخلق هللا ما يشاء إن هللا على كل ش يء قدير(بين 

 .من املخلوقات وبما شاء من الصفات مما علمتم ومما لم تعلموا هللا تعالى قادر على خلق ما يريد

 

 كل قد علم صالته وتسبيحه(؟ ما داللة قوله تعالى )

 بالطريقة التي هداه هللا إليها.مخلوق يسبح ربه ويعبده  كل

 ؟ وهلل مل  السماوات واألرض وإلى هللا املصير(ما داللة قوله تعالى )

 هللا تعالى هو املال  للكون واملتصرف فيه. ومصير الخالئق إليه يحاسبهم يوم القيامة

 (؟ ه عن من يشاءفينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفما داللة قوله تعالى )

 أخرى. الكثيف، السحاب والبرد من ينزل املطر
ً
 فيكون نعمة لإلنسان والزرع والدواب أحيانا ويكون نقمة ومصيبة أحيانا

 ما داللة قوله تعالى )يقلب هللا الليل والنهار(؟ 

 والبرد.  والحر والنور، والظلمة والقصر، يتصرف هللا تعالى في الليل والنهار بالطول 
 

 أكمل الجدول التالي بذكر أمثلة تدل على ذل  رياح نعمة لإلنسان وقد تكون نقمة، تكون األمطار وال قد

 نقمة وبالء  نعمة وخير 

 قد تتسبب بالسيول والغرق والطوفان ....../يستفاد منه للشرب وسقي الزرع األمطار

 .....األعاصير تقتلع األشجار/إثارة الغبار/ لطيران/حركة اتلقيح النباتتساهم في  دفع السفن الشراعية/ الرياح
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  1400الحقائق العلمية التي ذكرها القرآن الكريم منذ أكثر من  علل: 
ً
سنة والتي أثبتها العلم التجريبي في هذا العصر تزيد املؤمن إيمانا

 على صدق النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
ً
 لفترة. في زمنه بالوسائل املتاحة في تل  االستحالة أدراكها  ؟ وتقدم لغير املؤمن دليال

 

 1لحقائق العلمية املذكورة في القرآن؟ إثبات العلم لماذا يستفاد من 
ً
 على صدق النبي محمد 2. تزيد املؤمن إيمانا

ً
 . وتقدم لغير املؤمن دليال

 

 ومن الحقائق التي ذكرتها اآليات الكريمة السابقة ما يلي: 

 ظلمة البحار واملحيطات.  .1

 تشكل السحب الركامية كأمثال الجبال .2

 املاء عنصر أساس ي من مكونات كل الحيوانات. .3

 

 ن الكريم وأثبتها العلم التجريبي؟ أبحث عن حقيقة علمية ذكرها القرآ

نقص األوكسجين في األماكن املرتفعة: منذ اكتشاف الطيران ظهرت للعلماء ظاهرة طبيعية، وهي نقص األوكسجين في طبقات الجو 

ق اإلنسان وارتفع فإنه يشعر بضيق الصدر وصعوبة التنفس، هذه الظاهرة العلمية أشار إليها القرآن الكريم قبل 
ّ
العليا، فكلما حل

ِم َوَمن ُيرِ 
َ
رَْح َصْدَرُه ِلإِلْسال

ْ
ن َيْهِدَيُه َيش

َ
ُ أ

ّ
َمن ُيِرِد اّلل

َ
 اختراع الطيران بقرون طويلة، كما في قوله عز وجل: )ف

َّ
ن ُيِضل

َ
ْدَرُه ُه َيْجَعْل صَ ْد أ

َماء(،  ُد ِفي السَّ عَّ َما َيصَّ نَّ
َ
أ
َ
 َحَرًجا ك

ً
 «125سورة األنعام، آية »َضيقا

 

 النور الحس ي .1 وات واألرض ايقصد بنور السم

 النور املعنوي  .2

 نور اإليمان .1 مثال النور املعنوي 

 .نور القرآن/نور الهداية/نور الطاعة .2

 في كوة في موضوع الصافي الزيتون  زيت أنواع بأجود يوقد متأللئ مض يء زجاجي بمصباح شبه هللا نور اإليمان بـــــ

 حوله. ما فينير منه النور  ينبعث جدار

 )كمشكاة فيها مصباح املصباح في زجاجة .....(

: عمارتها بالصالة والذكر  .1 واجب املسلم تجاه بيوت هللا 
ً
 العلوم الشرعيةدراسة القرآن و وتالوة معنويا

: )بنائها واملحافظة عليها وعلى نظافتها(2
ً
 . ماديا

  الزكاة أو دفع الصالة إقامة ربهم وعن ذكر وال البيع والشراء عن الدنيا تشغلهم ال-1 صفات رواد املساجد

 ويعملون لينالوا رضا ربهم يوم القيامة  يخافون  -2 

 ..... بالسرابمرة  .1 بـــــحال من ال يؤمن شبه هللا 

 ..... بالظلماتومرة  .2

 تسبيح كل املخلوقات هلل  .1 من دالئل قدرة هللا وعظمته  

 تكوين السحب ونزول األمطار:  .2

 والبرد.  والحر والنور، والظلمة والقصر، اختالف الليل والنهار بالطول  .3

ُق الدواب كلها من ماء وتنوع أشكالها .4
ْ
ل
َ
  خ
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 نور السموات واألرض( )هللاأوال: فسر قوله تعالى 

اإليمان نور. نور، و  وأحكامه نور، فكتابه إليه، املؤمنون  اهتدى وبنوره كله، الكون  استنار فبنوره ومعنوي، حس يّ  نور  بكل مّنورهما أي

 (وموهبه وهاٍد إليه)هللا خالق كل نور حس ي أو معنوي = = 

: تناولت
ً
 .منها ثالثا اذكر صنعه وعجائب تعالى هللا قدرة على تدل التي الطبيعية الظواهر من العديد اآليات ثانيا

 ظلمة البحار واملحيطات.  .1

 تشكل السحب الركامية كأمثال الجبال .2

 املاء عنصر أساس ي من مكونات كل الحيوانات. .3

: االشتغال بالتجارة 
ً
     التي تدل على املعنىحدد اآليات الكريمة  سبب لوفرة الرزق. والحفاظ على العبادة ثالثا

 ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا ...... وهللا يرزق من يشاء بغير حساب(( )رجال 38-37)اآليات 

 :
ً
  نور(  من له فما نورا له هللا يجعل لم بين داللة قوله تعالى )ومنرابعا

 .الدهر أبد يهتد لم اإلسالم بنور  قلبه وينور  اإليمان إلى هللا يهده لم ومن

 : أفسر معاني املفردات التالية.
ً
  خامسا

 املعنى الكلمة م

 أصحاب البصائر  ألولي األبصار 1

 مساجد  بيوت   2

 أمر أذن 3

 ماء جامد ينزل من السحاب قطعا صغيرة  برد 4

 

 

   .(57-46)النور  الطاعة واالمتثال طريق اإليمان: الثانيالدرس 
بِ اعن 

ْ
ل
َ
 من كان في ق

َ
ة َجنَّ

ْ
ُل ال

ُ
 َيْدخ

َ
ٍة من ِكْبرٍ بن َمْسُعوٍد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: " ال رَّ

َ
اُل ذ

َ
ق
ْ
ُجَل ِه ِمث ِحب  يُ ، قال َرُجل  : ِإنَّ الرَّ

َح 
ْ
ُر ال

َ
ِكْبُر ؛ َبط

ْ
َجَماَل ، ال

ْ
َ َجِميل  ُيِحب  ال

َّ
 ، قال : ِإنَّ اّلل

ً
ُه َحَسَنة

ُ
ْعل

َ
ْوُبُه َحَسًنا َون

َ
وَن ث

ُ
ْن َيك

َ
 أ

ُ
ْمط

َ
 . رواه مسلم  . " الناس ّقِ ، َوغ

 .رده وعدم القبول بهبطر الحق: ///   احتقارهم غمط الناس: 

 

 إلى رد الحق وعدم القبول به.الناس  بعض األسباب التي تدفعما 

 اتباع الهوى.. 4   الحسد . 3   التقليد األعمى والتعصب. 2    طمعا في مصلحة شخصية .1

 

 تفسيرها املفردة تفسيرها املفردة

 شكوا  ارتابوا موضحات مبينات

 يجور ويظلم يحيف ويبتعد يعرض يتولى 

 أي اجتهدوا في الحلف وهو كناية عن أغلظ األيمان  جهد أيمانهم مجموعة فريق

 ما كلف به  ما حمل  طائعين ومنقادين  مذعنين

 

ْد  ما داللة قوله
َ
ق
َ
ا تعالى )ل نَ

ْ
َزل نْ

َ
َياٍت  أ

َ
اٍت  آ نَ ُ  ُمَبّيِ

َّ
اءُ  َمْن  َيْهِدي َواّلل

َ
ى َيش

َ
ِقيٍم( ِصَراٍط  ِإل  ؟ُمْستَ

لذي فيه ااملستقيم مرشدات إلى الحق بينت ووضحت للناس الطريق آيات واضحات في القرآن الكريم بعباده إنزاله  ة هللارحم من

 .سعادتهم في الدنيا واآلخرة
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 وضح حال املنافقين وبعضا من صفاتهم التي ذكرت في اآليات الكريمة؟

 :(أعرضوا عن آيات هللا وأحكامه ولم يهتدوا بهامن صفات املنافقين الذين )

 :
ً
 ن هلل ولرسوله ثم يخالفون ذل  بأفعالهم.و يقولون بألسنتهم أنهم طائعأوال

: يرفضون 
ً
 إال إذا كان في ذل  مصلحة لهم فيقبلوا به.قضاء رسول هللا ثانيا

 :
ً
 وتهربهم من الحق أنفسهم بشكهم  ن ظلمو يثالثا

 :
ً
 .  لخداع الناسيحلفون باهلل األيمان املغلظة رابعا

      

  املؤمنين الصادقين وبعضا من صفاتهم التي ذكرت في اآليات الكريمة؟وضح حال   

 :
ً
  التسليم والرضا بأمرأوال

ً
 وعمال

ً
 هللا ورسوله قوال

 :
ً
 الفالح وقبول الحق فاستحقوا الفوز و لتزام بطاعة هللا االثانيا

 

 أخرى: إعراض املنافقين عن علل: 
ً
 وقبوله أحيانا

ً
 قضاء النبي أحيانا

أظهروا الخضوع ليقض ي لهم رسول هللا وهم يعلمون  لهم الحق كان وإذا ،بالحق يحكمهم يعلمون أنه ألناعرضوا  عليهم الحق كان إذا

 فهم يبحثون عن مصالحهم فقطأنه ال يحيف على أحد 

 

 ما مخاطر التهرب من الحق على العالقات واملعامالت التجارية؟

 خسائر مالية وضياع حقوق الناس .1

   الثقة بين الناس انعدام .2

 ضعف االقتصاد  .3

ِفياستنتج 
َ
وِبِهْم  من اآلية الكريمة )أ

ُ
ل
ُ
ِم  َمَرض   ق

َ
اُبوا أ

َ
مْ  اْرت

َ
وَن  أ

ُ
اف

َ
ْن  َيخ

َ
  أ

َ
ُ  َيِحيف

َّ
ْيِهْم  اّلل

َ
هُ  َعل

ُ
ِكَ   َبْل  َوَرُسول

َ
ول

ُ
وَن( ُهَم  أ

ُ
امِل
َّ
 الظ

 أسباب إعراض املنافقين عن طاعة هللا ورسوله 

  لها الزم مرض قلوبهم في .1

  الدين في ش  لهم أو عرض .2

 القضاء. في عليهم ورسوله هللا يجور  أن أو يخافون  .3
 

 ؟(جزاءه) عاقبته وما ؟القضاء العادل إلى دعي إذا املؤمن موقفوضح 

  . بالجنةالفوز و  الفالحوعاقبته: ، دون ترددوالتسليم قبول الحق 

 

 النص القرآني اآلتي من كتاب التحرير والتنوير ألبن عاشور  فسر 

 (قال تعالى )قل ال تقسموا طاعة معروفة النص القرآني

 هذا من قبيل التهكم بهم أي طاعتكم معروفة عندي أي أعرف عدم وقوعها.  املعنى 

 

 ليستخلفنهم في األرض ....(؟ما سبب نزول قوله تعالى )وعد هللا الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 

رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا ال يبيتون إال في السالح، وال يصبحون إال فيه،  ،وأصحابه املدينة وآوتهم األنصارملا قدم النبي 

 .فأنزل هللا هذه اآلياتفقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمكنين ال نخاف إال هللا؟ 
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 ؟الوعد هذاحملت هذه اآليات وعد وبشارة عظيمة، ما 

 واالستخالف والتمكين هللا النبي وأصحابه بأن يتحقق لهم األمن واالستقرار والعزة وعد 

 

 ، ما هذه الطريق؟ الوعدالطريق الذي يتحقق به هذا الكريمة بينت اآليات 

 وطاعة هللا ورسوله بمفهومها الواسع والشامل  العبادة الخالصة هلل تعالى

 

 ما داللة قوله تعالى )ال تحسبن الذين كفروا معجزين في األرض ومأواهم النار ولبئس املصير(؟

  ال يعجزون هللا، بل هم في قبضته عز وجلفهم ، هما أوتوا من قوة وبسطة من املالهون هللا تعالى على املؤمنين من شأن العدو م

 

 الناس؟ح أثر االستقرار على حياة وض

 العمل واإلنجاز واإلبداع والتطور العلمي واالقتصادي وسهولة الحياة والشعور بالطمأنينة. 
 

 ية تحقيق عمارة األرض فيما يلي: كيفوضح 

 عدم تلويثها  ماء األنهار

 االبتعاد عن الصيد الجائر صيد األسماك

 عدم قطع األشجار والحفاظ عليها من امللوثات والحرائق الغابات

 

 معوقات الحفاظ على الكرة األرضية ومواردها لألجيال القادمة.بين 

 الجهل بأهمية التنمية املستدامة   .1

 السعي لتحقيق األرباح الضخمة .2

 استنزاف املوارد الطبيعية بشكل غير رشيد.  .3

 م تنظم االستخدام األمثل للموارد.عدم االتفاق على قوانين موحدة لكل دول العال. 4

 

 ى الحد من اآلثار البيئية الضارة.العربية املتحدة تهدف إل تملشاريع قامت بها دولة اإلمارااذكر أمثلة 

 /// ....مدينة مصدر 
 

َماوضح داللة قوله تعالى )أوال:  ِإنَّ
َ
ْيِه  ف

َ
َل  َما َعل ْم  ُحّمِ

ُ
ْيك

َ
ُتْم  َما َوَعل

ْ
ل ِطيُعوهُ  َوِإْن  ُحّمِ ُدوا تُ ى َوَما َتْهتَ

َ
ُسوِل  َعل   الرَّ

َّ
  ِإال

ُ
غ

َ
َبال

ْ
ِبيُن( ال

ُ ْ
 امل

ينالوا لأن الرسول صلى هللا عليه وسلم كلف بتبليغ رسالة اإلسالم وليس عليه إال التبليغ والناس كلفوا باالستجابة لدعوته وطاعته 

 الهداية من هللا. 

: وضعت
ً
  السورة هذه من( 52) اآلية ثانيا

ً
 .اذكرها اآلخرة، في للفوز  شروطا

 . الخوف من هللا 4. تقوى هللا 3. طاعة الرسول 2طاعة هللا  .1

: قال
ً
ِكَ   َوَما: )تعالى ثالثا

َ
ْول

ُ
ْؤِمِنيَن  أ

ُ ْ
 الكريمة؟ اآليات تظهرها كما املنافقين عن اإليمان انتفاء دالئل ما .(ِبامل

 . في قلوبهم نفاق وش  وريبة.3. ال يقبلون قضاء رسول هللا 2عدم طاعة هللا ورسوله  .1

 :
ً
ِطيُعوارابعا

َ
ُسوَل  بين داللة قوله تعالى )َوأ ْم  الرَّ

ُ
ك
َّ
َعل

َ
(  ل

  ُتْرَحُمونَ

 سبب لنيل رحمة هللا. وجوب طاعة النبي ألنها
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ً
  : أفسر معاني املفردات التالية.خامسا

 التبليغ الواضح البالغ املبين طريق صراط  

 ال تظنن ال تحسبن يخافه فيمتثل ألمره ويتجنب ما نهى عنه ويتقه  

 

   .تسامح مع املخالفين في العقيدةال: الثالثالدرس 
 ما الحكمة من االختالف في عالم اإلنسان؟ 

 )فالغني يختبر هللا إنفاقه والفقير يختبر هللا صبره ...(االختبار واالمتحان للناس  .1

 ...( قدراته املالية)العامل يسخر قدراته البدنية والتاجر يسخر  تسخير بعضهم البعض بما يعود بالنفع على الجميع .2

 عديدة، منها: 
ً
 . اللغة والثقافة والعقيدة. 3. الشكل واللون 2. الجنس والعرق 1االختالف في عالم اإلنسان اتخذ أشكاال

 

 التمييز في العمل والتعليم وضعف األسرة   ماذا يمكن أن يترتب على الصراع في حال اختالف الجنس )ذكر وأنثى(؟ 

 الحروب والدمار وظهور اإلرهاب... في حال اختالف الدين والعقيدة بين الناس؟  الصدامماذا يمكن أن يترتب على 

 ما موقف اإلسالم من اختالف املذاهب والعقائد؟

 .وحكمة إلهية أمر طبيعيعلى أنه االختالف ينظر اإلسالم إلى  .1

 يجب أن ال يتحول االختالف إلى كراهية وحقد  .2

 والتعدد والتنوع بين البشر باق إلى يوم القيامةاالختالف  .3

 املجتمع املسلم ال يعيش بمعزل عن غيره من املجتمعات. وذل  من هدي النبي صلى هللا عليه وسلم. .4

 

ألن ذل  يناقض واقعية اإلسالم ورسالته العاملية التي تدعو للسماحة ؟ علل: املجتمع املسلم ال يعيش بمعزل عن غيره من املجتمعات

 والرحمة.

 ما الفرق بين االختالف والخالف بين البشر

التكامل ظاهرة إيجابية وضرورية ويجب أن تؤدي إلى ) االختالف

 واالنسجام والحوار(

ية املقاصد والطاقات الفكر سببه التفاوت في األفهام و )

 والبدنية(

 يؤدي أمر  الخالف
ً
مذموم ويجب تحاشيه واالبتعاد عنه ألنه غالبا

 (الكراهية والصراعإلى )

التعصب والحرص على املصلحة سببه الهوى و )

 (الشخصية والتقليد األعمى

 

 ما أسباب الخالف والصراعات بين أصحاب العقائد والديانات املختلفة؟

 على وجهة نظره. الهوى والتعصب: .1
ً
 )ال إكراه في الدين( منهج اإلسالم فال يتقبل الرأي اآلخر ويقص ي غيره إصرارا

نهج مفمن يحكم بالعلم والعقل غير من يحكم بالخرافات والشعوذة. في الحكم على األمور:  اختالف املوازين واملعايير .2

 فاألصل هو الحجة والدليل.اإلسالم )قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين( 

 بسبب اختالف مصادر املعرفة واختالف طرائق االستدالل ومنهج البحث والتفكير. املوازين واملعايير في الحكم على األمور؟ علل: اختالف 

دون أي اعتبار للقيم واملبادئ واألخالق فيتحول كل خالف إلى صراع : الحرص على املصالح الخاصة على حساب مصالح اآلخرين .3

 وبينكم هللا يجمع بيننا وإليه املصير(ومنهج اإلسالم )لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وكل مخالف إلى عدو. 

الم ذم ومنهج اإلس، ومنشأه الغلو في تعظيم األفراد ووضعهم موضع العصمة وتبني رأي السفهاء والجهال التقليد األعمى: .4

ال يعقلون  أباءهمأولو كان  أباءناوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ) قال تعالىالتقليد األعمى. 

 وال يهتدون(. 
ً
  شيكا
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 الجهل وقلة العلم.اذكر أسباب أخرى قد تؤدي إلى الخالف؟ 

 علل: اختالف االنتماءات الدينية والعقائدية بين الشعوب يجب أن ال تؤدي إلى صراع بينها؟

 ال بالقوة والصراع. ويجب التقريب بين الشعوب بالحوار واالقناعسنة كونية واقع حتمي و اختالف االنتماءات 

 

 .واملرونة في التعامل وتقبل اآلخرين والتعاون معهم بما فيه الخير للجميعاللين والتساهل. التسامح: وضح مفهوم 

 

 أهمية التسامح في التعامل مع املخالفين؟

 (األمن واالزدهار)تحقيق  يؤدي إلى التعاون والتآلف ونبذ العنف والصدام. .1

 يعيش الفرد بأمان وطمأنينة ف واملعتقد.حرية التدين احترام  .2

 )تحقيق مصالح مشتركة( تبادل الخبرات والتجارب مما يثري حياة الناس ويسهلها .3

 )تقديم صورة مشرقة لإلسالم(انتشار اإلسالم في األرض.  .4

 

 /// نشر قيم الخير في املجتمع.  أمن واستقرار املجتمع.أخر للتسامح؟  ابين أثر 

 

التسامح مع املخالف بشرط عدم التفريط في ش يء من أصول الدين أو فروعه أو الوطن أو العرض.  للتسامح؟ضابط الشرعي ال

 وعدم قبول الظلم والهوان والعدوان من اآلخرين. 

 

و احتالل أفي حال العدوان على األنبياء بالسب أو التحقير أو االستهزاء. اذكر حالة ال يجوز فيها للمسلمين التساهل والتنازل لآلخرين؟ 

 أجزاء من أرض الوطن.

 

 يتجلى ذل  في:ما مظاهر التعايش والتسامح مع املخالفين في العقيدة؟ 

 . السماحة في املعاملة. 2. السماحة في العقيدة والعبادة    1

 

 يلي:السماحة في العقيدة والعبادة تتجلى فيما 

 فلنفسه ومن أساء فعليها(لهمحرية االختيار . تأصيل 1
ً
 ، فال إكراه في الدين.  )من عمل صالحا

 . )ادع إلى سبيل رب  بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن(الحوار معهم بالتي هي أحسنتأصيل مبدأ . 2

 . . احترام الخصوصية الدينية والتعبدية لهم3

 

 احترام الخصوصية الدينية لغير املسلمين من خالل العهدة العمرية ألهل إيلياء.دلل على 

 على أنفسهم ولكنائسهم وصلبانهم. 
ً
 فال تهدم الكنائس وال ينتقص منها.أعطاهم أمانا

 تواجد دور العبادة لغير املسلمين في كثير من البالد اإلسالمية على مر العصور؟علل: 

  عقائدهم بل ضمن لهم حرية العبادة واحترم خصوصيتهم الدينية.ألن اإلسالم لم يقم على اضطهاد اآلخرين أو تحويلهم بالكره عن 

 ابحث عن سبب نزول )ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(

 فيهم كان يرالنض بنو أجليت فلما تهوده، أن ولد لها عاش إن نفسها على تجعلفكانت املرأة التي ال يعيش لها ولد  األنصار، في نزلت 

  الغي. من الرشد تبين قد الدين في إكراه ال تعالى: هللا فأنزل  أبناءنا ندع ال فقالوا: األنصار أبناء من كثير
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 السماحة في املعاملة تتجلى في:

 . املصاهرة 5   .قبول الهدية 4. حسن الجوار والضيافة 3. حسن املعاملة ولين القول 2.البر واإلحسان والعدل والوفاء بالعهد.  1

 . مناداتهم بأسمائهم املحببة. 9. التهنكة بما تشرع فيه التهنكة   8. زيارة املرض ى   7. املواساة عند املصائب   6

 

 النصوص التاليةاستنتج الحكم الشرعي من 

 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي فسألته: أأصلها؟ قال نعم. 

 صلة الرحم القريب غير املسلم: يجوز 

 عن أنس بن مال  أن مل  ذي يزن أهدى إلى رسول هللا جرة من املّن فقبلها. 

 قبول هدية غير املسلم: يجوز 

 ذل  بأن هللا يقول )وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها  عن ابن عباس قال: ردوا السالم
ً
 أو مجوسيا

ً
على من كان يهوديا أو نصرانيا

 أو ردوها(

 السالم على غير املسلم: يجوز.

 قال تعالى )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على هللا إنه هو السميع العليم(

 العالقات الديبلوماسية مع غير املسلمين: يجوز. 

 

 ذكر ما يدل على موقف دولة اإلمارات من التسامح مع املخالفين في العقيدة؟ ا

 في التعايش بين الجنسيات الحتضانها 
ً
 جنسية مختلفة.  201حصلت اإلمارات على املرتبة األولى عامليا

 

 أدت إلى الخالف بين أصحاب الديانات والعقائد املختلفة؟ التي سباباأل اذكر 

 والجهل الهوى والتعصب:  .1

 اختالف املوازين واملعايير في الحكم على األمور  .2

 الحرص على املصالح الخاصة على حساب مصالح اآلخرين .3

 التقليد األعمى .4

 عدد ثالثة آثار للتسامح مع املخالفين في العقيدة:

 )تحقيق األمن واالزدهار( يؤدي إلى التعاون والتآلف ونبذ العنف والصدام. .1

 يعيش الفرد بأمان وطمأنينة ف واملعتقد.حرية التدين احترام  .2

 )تقديم صورة مشرقة لإلسالم(انتشار اإلسالم في األرض.  .3

 استنتج مظاهر التسامح مع املخالفين في العقيدة من خالل النصوص التالية: 

 قال رسول هللا )أوفوا الحلفاء عهودهم التي عقدت أيمانكم( 

 الوفاء بالعهد معهم

 من 
ً
 فأتها النبي يعودهعن أنس أن غالما

ً
 اليهود كان مريضا

 زيارة مرضاهم 

 اختصم مسلم ويهودي إلى عمر بن الخطاب فرأى عمر أن الحق مع اليهودي فقض ى له.

 العدل وعدم ظلمهم 

 دا رسول هللا إلى خبز شعير وإهالٍة سنخٍة فأجابه. )اإلهالة: ما أذيب من الشحم واإللية، والسنخة:تغيرت
ً
 (رائحته عن أنس أن يهوديا

 قبول هداياهم وأجابة دعوتهم للطعام. 
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   .آداب اإلسالم في الرؤى واألحالم: الرابعالدرس 
 وضح معنى )رؤيا األنبياء حق(؟ 

 فتحدث في الواقع كما جاءت في املنام. رؤيا األنبياء حق وصدق ألنها وحي من هللا. 

 والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين(؟
ً
 بين تفسير رؤيا سيدنا يوسف )إني رأيت أحد عشر كوكبا

 ؤياالر  هذه تفسير وقع وقد وأبيه. أمه عن عبارة والقمر والشمس سواه، رجال عشر أحد وكانوا إخوته، عن عبارة كوكبا عشر األحد

 . يديه بين وإخوته سريره، وهو العرش على أبويه رفع حين سنة أربعين بعد

 

ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في  )إن الرؤيا ثالث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بهااستخر  من الحديث الشريف أنواع الرؤى؟ 

 من النبوة(
ً
 يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا

 .وجلَّ  عزَّ  هللا من حٍقّ  رؤية 1

يطان تهويل من أحالم أضغاث فهي باطلة؛ ُرؤيا 2
َّ
 .آدم نالب وتحزينه الش

ث ما 3 ُجل بها ُيحِدّ  .املنام في فيراه اليقظة في نْفسه الرَّ

 

 قارن بين الحلم والرؤيا من حيث الفرق بينهما:

 كاذبة فيه حزن وهم من الشيطان  الحلم

 صادقة فيه سرور وبشارة  من هللا الرؤيا

 

 ما يراه النائم أثناء نومه )ويطلق عليه الحلم(. ما معنى الرؤيا: 
 

 أنواع الرؤى عند العلماء: 

 . )أضغاث األحالم( . حديث النفس3                               .)الحلم( . الرؤيا السيكة2                         . الصادقة الصالحة.1
 

 إليه وتدخل الفرح إلى النفسما الرؤيا الصادقة؟ 
ً
 محببا

ً
 وتكون من هللا.  هي مشاهدة النائم أمرا

 ؟الرؤيا الصادقة من حيث الوضوح والخفاء نوعان، ما هما

 . واضحة ال تحتا  إلى تأويل )مثل: رؤيا سيدنا إبراهيم أنه يذبح ابنه(1

 . خافية تحتا  إلى من يعبرها )يفسرها( )مثل: رؤيا صاحبي السجن مع يوسف عليه السالم(2

 الرؤيا الصادقة من حيث داللتها نوعان، ما هما؟

 بالثواب والخير1
ً
 . تبشيرا

 . تحذيرا من املعصية والشر. 2

 أن يحدث بها من يحب له الخير وال يخبر من يضمر له الشر عادة أو يحسدهما آداب الرؤيا الصادقة؟ 

 

 هي الرؤيا السيكة املحزنة وتكون من الشيطان. ما الرؤيا السيكة )الحلم(؟ 

 ؟ السيكة)الحلم(ما آداب الرؤيا 

 . وال يطلب تفسيرها من أحد 4.  ويتفل عن يساره ثالث مرات         3     ويتعوذ باهلل من شر ما رأى ثالث مرات.2     أن ال يحدث بها.1

لة وال وهي متناقضة متداخ هي ما يراه النائم مما كان يحدث به نفسه في يقظته ويفكر فيه.ما هي أضغاث األحالم )حديث النفس(؟ 

  تعبير لها. 

 . أن ال يتوقع األمور السيكة. 2. أن ال يحدث بها        1    ؟أضغاث األحالم )حديث النفس(ما آداب 
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 لخص آداب كل نوع من أنواع الرؤى؟

 أن يحدث بها من يحب له الخير وال يخبر من يضمر له الشر عادة أو يحسده الرؤيا

     .2أن ال يحدث بها  .1 الحلم
ً
 . وال يطلب تفسيرها من أحد 4  .  ويتفل عن يساره ثالث مرات3ويتعوذ باهلل من شر ما رأى ثالثا

 . أن ال يتوقع األمور السيكة.2. أن ال يحدث بها        1 أضغاث األحالم

 

 أكمل الجدول بما يناسب:

 أضغاث األحالم الرؤيا السيكة الحلم الرؤيا الصادقة 

 حديث النفس من الشيطان من هللا املصدر

  التعريف
ً
 محببا

ً
مشاهدة النائم أمرا

 فتدخل الفرح إلى النفس.إليه 

سيكة ومحزنة فال يطلب تفسيرها 

 وال يحدث بها

ما يراه النائم مما كان يحدث به نفسه في 

يقظته ويفكر فيه. وهي متناقضة متداخلة 

 وال تعبير لها. 

 

 حديث نفس( –حلم  –صنف نوع الرؤى التالية )رؤيا صالحة 

 نوع الرؤيا الحالة

 .
ً
 حلم رأى شخص في منامه أنه يسقط من فوق جبل مرتفع فقام مذعورا

 بالحدائق
ً
 محاطا

ً
 جميال

ً
 رؤيا صالحة رأى راشد في املنام والده قد بنى منزال

 حديث نفس )أضغاث أحالم( رأى أحدهم في منامه أن يسبح ثم رأى نفسه في مباراة وأشياء أخرى لم يتذكرها

 رؤيا صالحة كعبة مع والدتها وتدعو هللا عز وجل رأت جواهر أنها تطوف بال

 

 ضوابط الرؤى؟ 

 اإليمان الجازم بأن النفع والضر بيد هللا. -

 وهو لم يره. علل ذل ؟ ألنه كذب على هللا.  -
ً
 التزام الصدق فيحرم أن يدعى املسلم أنه رأى مناما

 اتباع السنة في التعامل مع الرؤى   -

 تجنب إخبار الجاهل بالرؤيا فربما فسرها بسوء فتقع كما فسرت.  -

 النوم: لوضوء والذكر واالستعاذة من الشيطان والنوم على الجانب األيمن( )آداباالقتداء بالنبي عند النوم  -

 فقد تتحقق بعد فترة طويلة. تحقق الرؤيا ثقة اإلنسان بربه يجب أن تكون قوية إذا تأخر  -

 احبها وتفسيرها خاص به. كل رؤيا خاصة بص -

 من رأى النبي في املنام فهي رؤيا حق ولكن ال ينبني عليها حكم شرعي. -

 فال يعلم الغيب إال هللا. )ولنعلمه من تأويل األحاديث( تفسير الرؤى علم من هللا فقد امتن به على يوسف  -

 

 الدوافع لكل حالة ما رأي  في الحاالت التالية
ً
 : مبينا

 في الرؤى دون علم.نصب نفسه 
ً
 (والشهرة كسب املاديجب أن يكون عنده علم/ ودافعه: البل ي)ال يجوز   مفتيا

 كسب املادي(/ ودافعه: الوال يكون التفسير بالعلن باألحالم )غير مقبول فال يجب االنشغال كثيرا  أطلق محطة فضائية لتفسير األحالم.

ه  يعلم الغيب إال هللا/ودافع)ال يجوز فاليعلن في بعض وسائل األعالم عن قدرته على تفسير األحالم وقراءة الطالع ورد الغائب. 

 كسب املادي(ال
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 على التصرفات التالية مع بيان السبب: 
ً
 أصدر حكما

 فس(االنشغال كثيرا باألحالم ألن أغلبها من حديث الن، فال ينبغي )غير مقبول  يحرص بعض الناس على معرفة تفسير كل ما يرى في منامه.

 (جب أن يكون عنده علم كما أنه ال ينبغي االنشغال كثيرا باألحالمال يجوز بل ي)يفسر األحالم من باب التسلية وتمضية الوقت. 

 

 أخطاء يجب تجنبها: 

 تعظيم شأن الرؤيا، واالنشغال بها ألوقات طويلة .1

 األحالم ثم تحولها إلى قراءة الكف والفنجان.إقامة مجالس لتفسير  .2

 دفع أموال مقابل تفسير األحالم واتخاذها وسيلة للتكسب .3

 تفسير األحالم على العلن  .4

 الترويج لكتب تفسير األحالم بقصد تحقيق األرباح .5

 السؤال أكثر من مرة عن تفسير الحلم نفسه  .6

 

 ينبغي ملن يفسر األحالم:

 في هذا العلم  .1
ً
 )عنده علم في تفسير االحالم(أن يكون حاذقا

 أن يتحلى بالتقوى والعفة  .2

 أن يتذكر أنه محاسب على ما يقول  .3

 إلى هللا دون مقابل مالي .4
ً
 أن يفعل ذل  تقربا

 أن يصون أسرار الناس وال يجاهر بها. .5

 

 نشاط أناقش وأحلل )إثرائي( 

 

 وضح معنى ما يلي: 

 ما يراه النائم أثناء نومه مما فيه هم وحزن وتكون من الشيطانالحلم: 

  ما يراه النائم أثناء نومه مما يدخل الفرح على النفس وتكون من هللاالرؤيا: 

 

 الفرق بينها 
ً
 اذكر أنواع الرؤى مبينا

 أضغاث األحالم الرؤيا السيكة الحلم الرؤيا الصادقة أنواع الرؤى

 حديث النفس الشيطانمن  من هللا الفروق

 متناقضة متداخلة  سيكة ومحزنة  فيها فرح وسرور

 

 ؟حدد ما ينبغي عمله تجاه الرؤيا السيكة

 . وال يطلب تفسيرها من أحد 4.  ويتفل عن يساره ثالث مرات         3.ويتعوذ باهلل من شر ما رأى ثالث مرات     2أن ال يحدث بها     .1 

 ؟املترتبة على تفسير األحالم دون علمبين أهم األخطار 

. وقوع بعض الناس في 4. ربما فسرها بسوء جهال منه فتقع على ما فسرت به. 3إضالل الناس. . 2.الخصام والقطيعة بين الناس   1

 الخوف والقلق 

  التواضع/التقوى/العفة/الصدق/الورع/األمانةح أخالق من يتصدى لتفسير األحالم؟ وض
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   .النظام االقتصادي في اإلسالم: الخامسالدرس 
 أمثلة متعلقة بنظم األحوال الشخصية في اإلسالم. 

 حقوق األوالد كالنفقة والحضانة والوصاية ///         الطالق وآثاره////                 الزوا  أركانه وشروطه وما ينتج عنه 

 

؟ 
ً
 عرف االقتصاد لغة واصطالحا

 )وهذا مضمون علم االقتصاد وجوهره وهدفه(: التوسط واالعتدال االقتصاد لغة

 .وإنفاقه املالأوجه كسب  تنظمالتي  ةيالشرع القواعدو  األحكامهو النظام االقتصادي في اإلسالم: 

 هو العلم الذي يبحث في طرائق زيادة اإلنتا  واستثمار املوارد وتطويرها بأقل التكاليف. علم االقتصاد: 

 ما العالقة بين النظام االقتصادي اإلسالمي وعلم االقتصاد؟  

 النظام االقتصادي اإلسالمي يرتبط بالعقائد واملبادئ واألفكار ويحدد ما يصح أخذه من علم االقتصاد وما ال يصح أخذه. 

 ماذا يترتب على الخلط بين النظام االقتصادي اإلسالمي وعلم االقتصاد؟ 

 اك أسباب املشكالت االقتصادية وطرائق عالجها. يترتب خلل كبير في إدر 

 

 النظم االقتصادية:

 النظام الرأسمالي: 

 حرية امتالك األفراد والشركات ملوارد اإلنتا  ملكية خاصة.يقوم على: 

 سلبياته:

 . غياب الجانب القيمي واألخالقي عن نظرياته االقتصادية1

 . عجز عن معالجة الكثير من املشكالت االقتصادية 2

  الطبقية الفوارق  وزادت الفقر زاد انتشاره بعد. 3

 

 النظام االشتراكي: 

 فكرة االقتصاد املوّجه. حيث تمتل  الدولة جميع جوانب اإلنتا . يقوم على: 

 سلبياته:

 . انعدام الحافز 1

 . تدني اإلنتا 2

 املستوى االقتصادي واالجتماعي. . ثبت فشله بعد تطبيقه على3

 

 النظام االقتصادي املختلط: 

 الجمع بين بعض سمات النظام الرأسمالي وبعض سمات النظام االشتراكي.يقوم على: 

 

 بعد األزمات املالية واالقتصادية املتالحقة في العالم لم يتأثر النظام االقتصادي اإلسالمي مما أدى إلى:

 في البحوث االقتصادية. الدعوة إلى جعل 1
ً
 الجانب القيمي واألخالقي أساسا

 . . دراسة النظام االقتصادي اإلسالمي وتبني مبادئه وأفكاره واالستفادة من فقه املعامالت املالية اإلسالمية2
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 االقتصادي؟  النظام عليها يقوم التي األسسما 

:
ً
                  االعتقادية.   األسس أوال

ً
            .األخالقية األسس: ثانيا

ً
 التشريعية األسس: ثالثا

 
ا
 :عتقاديةال ا األسس: أوال

 أهم أساس يبنى عليه االقتصاد اإلسالمي هو األساس االعتقادي.  -

 االقتصادية املسلم بحياة مرتبطة عقائد من إليه تشير ما وضح التالية، النصوص خالل من

 " قدير ءيش  كل على وهو فيهن اوم واألرض السماوات مل  هلل" :تعالى قال - 

 (للمال الحقيقي املال  هوتعالى  هللا)

 "وأسبغ عليكم نعمه ما في السماوات وما في األرض لكم سخر هللا أن تروا مأل"قال تعالى:  -

 املال نعمة مسخرة من هللا لإلنسان وعليه واجب شكرها( )

 "  فيه مستخلفين جعلكم مما وأنفقواقال تعالى: " -

 وعليه أن يؤدي حق هللا فيه( المؤتمن على امل اإلنسان)

 " حساب بغير يشاء من يرزق هللاقال تعالى: " و  -

 )اإلنسان يسعى في طلب رزقه من هللا ويرض ى بما قسمه هللا له فال يحسد وال يحقد( 

 وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه"  .... أربع عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول القال النبي صلى هللا عليه وسلم "  -

 فعليه: أن يبتعد عن املال الحرام وينفقه فيما يرض ي هللا( ماله على محاسب اإلنسان)

 

 
ا
 ة: األخالقي األسس: ثانيا

 ته.تصرفاته ومعامالأوجدت رقابة ذاتية في نفس املسلم على ؟ اإلسالمي االقتصادي في النظامما أهمية األسس األخالقية            

 :التالية النصوص خالل من اإلسالمي االقتصادي النظام في واألخالقية القيمية الجوانب استخر 

 كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتض ى"  -
ً
 قال رسول هللا: "رحم هللا عبدا

 والبعد عن الغضب واالنفعال  السماحة في البيع والشراء 

 "   ميسرة إلى فنظرة عسرة ذو كان إن"و قال تعالى  -

 والتيسير في املعاملة.  املعسر إمهال

  قط طعاما أحد أكل ما"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  قال -
ً
 " يده عمل من........  خيرا

 .والتعفف عن سؤال الناس النفس على الحث على العمل واالعتماد

 ..."النبيين مع األمين الصدوق  التاجر"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال  -

  املالية املعامالت في واألمانة الصدق

 "مابيعه بركة محقة وكتما كذبا وإن بيعهما في لهما بورك وبينا صدقا فإن ما لم يتفرقا بالخيار البيعان" :هللا رسول  قال -

 ( ومنع الكذب والغش. العيب إخفاء وهو) التدليس منع

 

 
ا
 :التشريعية األسس: ثالثا

 تنظم النشاط االقتصادي وتحقق له االستقرار.أهمية األسس التشريعية؟ 

 ة:التالي النصوص خالل من اإلسالمي االقتصادي للنظام التشريعية القواعد وضح

 " منكم تراض عن تجارة تكون  أن إال بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ال آمنوا الذين أيها يا"  تعالى قال -

   .توفر الرضا في التجارة 

  .تحريم أكل األموال دون وجه حق كالرشوة والغش واالحتكار 
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 " ضرار وال ضرر  ال: " وسلم عليه هللا صلى الق -

 )الرحمة التيسير على الناس والعدل وترك الظلم( .والعامة الفردية امللكية واحترام واملجتمع الفرد بمصالح اإلضرار عدم

 قال تعالى )وأحل هللا البيع وحرم الربا(  -

 البيع حالل والربا محرم ألن فيه ظلم

 

 :اإلسالمي االقتصاد في التشريعية األحكام أقسام

 :األحكام من نوعين إلى اإلسالم في التشريعية األحكام تنقسم

 (لزكاةا كوجوب)من الكتاب أو السنة  قطعي بدليل ثبت ماوتشمل كل  واملكان الزمان بتغير تتغير الأحكام : الثابتة األحكام. 1

ن املد )كتغير وحدات قياس األوزان موأهل االختصاص  العلماء الجتهاد أحكام قابلة للتغير بتغير األحوال وتخضع: املتغيرة األحكام. 2

 والصاع إلى وحدات قياس األوزان املعاصرة وما يترتب على ذل  من أحكام شرعية كصدقة الفطر مثال(

 

 .ذل  في السبب بينام متغيرة وأحكام ثابتة أحكام إلىالتالية  االقتصادية املسائلصنف 

 السبب متغيرة أحكام ثابتة أحكام االقتصادية املسائل

 بتغير األحوال وتخضع الجتهاد العلماء وأهل االختصاص تتغير قد ألنها √  التسعير

  قطعي بدليل ثابتةألنها   √ الرشوة

 بتغير األحوال وتخضع الجتهاد العلماء وأهل االختصاص تتغير قد ألنها √  التأمين

  قطعي بدليل ثابتةألنها   √ االحتكار

  قطعي بدليل ثابتةألنها   √ أنصبة املواريث

 بتغير األحوال وتخضع الجتهاد العلماء وأهل االختصاص تتغير قد ألنها √  الشروط الجزائية على العقود

 : اإلسالمي االقتصادي النظام أهداف

  .اإلنسان وسعادة االقتصادي الرفاه تحقيق. 1

 االقتصادية للموارد األمثل التخصيص. 2

 الحرية االقتصادية تحقيق. 3

 واملعنوية للدولة املادية القوة تحقيق. 4

 

 توجه إليه اآلية الكريمة(؟ما داللة قوله تعالى )قل من حرم زينة هللا التي أخر  لعباده والطيبات من الرزق(؟ )ما الذي 

 بإزالة أسباب املشقة واملصاعب. املاديو واملعنوية  تحقيق السعادة والحياة الطيبة لإلنسان وتحسين ظروفه

  :اإلقتصادية للموارد األمثل اإلستغالل يتم بها التي الشرعية الضوابط أهم الستخراج التالية النصوص حلل

 ."مألي بعذاب فبشرهم هللا سبيل في ينفقونها وال والفضة الذهب يكنزون والذين" تعالى الق -

  االنتا  عن وتعطيله اكتنازه عن والنهي واعتباره عصب التنمية االقتصادية، املال أهمية تقدير .1

 "ضواألر  السماء من بركات عليهم لفتحنا واتقوا ءامنوا القرى  أهل أن ولو"  تعالى الق -

 ارد.املو في هذه  بركةحصول الو  الخير عموم في سببأوامره في التعامل مع املوارد االقتصادية  والتزام باهلل اإليمان .2

 "  تعالى قال  -
ً
 ".والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذل  قواما

ي االعتدال فتحقيق التنمية املستدامة وتلبية احتياجات الحاضر دون املساس باحتياجات األجيال املقبلة من خالل  .3

 استخدام املوارد

 تحقيق التكافل االجتماعي وسد حاجة الفقراء من خالل )الزكاة والصدقة والوقف(  .4
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 على الجانب االقتصادي؟  اإلسالمية وضح أهمية تشريعات امليراث وغيرها من التشريعات

 االجتماعية.. والتخفيف من حدة الفوارق 3. وزيادة فرص العمل   2. توسيع النشاط االقتصادي 1

 

 على أساس من الحرية اإلنسانية. على ماذا تقوم الحرية االقتصادية في اإلسالم؟ 

 من طاعة هللا ورسوله وطاعة ولي األمر(1ما قيود حرية اإلنسان االقتصادية في اإلسالم؟ 
ً
 . مقيدة بضوابط اإلسالم وتعاليمه )انطالقا

  

 مما يلي: اإلسالمي االقتصادي النظام في االقتصادية الحرية حدوداستخر  

   " أموالهم إليهم فادفعوافإن ءانستم منهم رشدا "  تعالى الق -

 إدراك وجه الخير فيما يفعل. و  الرشدالتصرف مقيد ب 

 قال تعالى " وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب املسرفين" -

 إسراف دون  هللا بنعم االنتفاع.  

  أبي أعطانيحديث النعمان بن بشير قال "  -
ً
ة ت عطيَّ

َ
ي فقال   أّمِ

ُ
  بنُت  َعمرة

َ
ى ال َرواحة ى أرض َ ِهَد  حتَّ

ْ
ش

ُ
ي: اَل فق النبي فأتى. النبي ت ِ

ّ
 إن

  ِمن ابني أعطيُت 
َ
  َعمرة

ً
ة قوا: قاَل  ال، قاَل  هذا؟ مثَل  ولِدَك  كلَّ أعطيت : قاَل  فأمرتني أن أشهدك. عطيَّ َ  فاتَّ

َّ
  بيَن  واعِدلوا اّلل

ُ
 " مأوالِدك

 باآلخرين اإلضرار وعدم حقه حق ذي كل وإعطاء العدل 

 

 قارن بين النظام االقتصادي وعلم االقتصاد؟ 

رتبط ي أما النظام االقتصادي اإلسالمي يبحث في طرائق زيادة اإلنتا  واستثمار املوارد وتطويرها بأقل التكاليف علم االقتصاد

 بالعقائد واملبادئ واألفكار ويحدد ما يصح أخذه من علم االقتصاد وما ال يصح أخذه. 

 

 صنف حسب الجدول:

 اآلثار النظام

 .األخالق وانهيار الرذيلة شيوع واالحتكار الربا شيوع الرأسمالي

  وازدياد ثراءً  األغنياء ازدياد والحرمان البطالة انتشار
ً
 فقرا

 للعمل الهمة وفقدان الكسل شيوع والتنافس االبتكار روح على القضاء االشتراكي

  الفقرانتشار 

 

 استنتج املبدأ الذي يدل عليه كل نص من النصوص اآلتية فيما يتعلق بالنظام االقتصادي؟ 

 .االجتماعي التكافل   -----------------( ءاتاكم الذي هللا مال من ءاتوهم و) 

 .بالباطل اأكله وتحريم ألصحابها الحقوق  أداء ---------------(   عنه يقض ى حتى بدينه معلقة املؤمن نفس)قال صلى هللا عليه وسلم 

 . التجارة في والصدق األمانة    -----------(   وصدق وبر اتقى من إال فجارا القيامة يوم يبعثون  التجار إن)

 

  ، اذكرها؟أنفسهم كفاية على يقدرون ال للذين املعيشية الكفاية تحقيق في تسهم التي املوارد من مجموعة اإلسالم شرع

 . الوقف3. الصدقة 2  .الزكاة . 1
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