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 ىمارا جمع هللا عض وجو تٍه اإلوضاه واىفشضٍح ؟"  ُسوَرةٌ أَْنَزْلَناَها َوَفَرْضَناَها " قاه ذعاىً

 * ىثٍان أن اىغشض مىها ىٍظ مجشد اإلوضاه وإوما هى اإلوضاه اىمصحىب تىجىب اىرىفٍز .

 

 ؟ ما حذ اىضوً ومٍف ذثثد جشٌمح اىضوا -ط 

  -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "11 -1وقاٌة المجتمع من الجرائم األخالقٌة سورة النور اآلٌات" 

 جرٌمة الزنً     

 

 

 حــد الزنا

 

 كٌؾ تثبت جـــرٌمة الزنً

            للبكر ) العازب ( 

 الجلد مائة جلدة

 للمتزوج

 الرجم حتى الموت 

   

 "  اإلقرار   " االعتراؾ  

 

 الشهود -

 وٌشترط فٌهم :

 أن ٌكونوا أربعة -1

 أن ٌكونوا عدول -2

 الرؤٌة الحقٌقٌة -3

 

 

 

 

تقدٌم الزانٌة علً الزانً  فً قوله تعالً  " 

 والزانً فاجلدوا ..." الزانٌة

وأشنع وألنها  ألن فعل الزنً من المرأة أقبح  - 

 تؽري أكثر 

 وألنها أجرأ فً الزنا من الرجل 

 



 ؟ما اىقزف وما أوىاعه مع تٍان حنمه  -3ط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 القذؾ

 القذؾ الخاص   ) اللعان ( القذؾ العام                              

 احد من الناس بالزنً :هو اتهام 

 

  جسدٌة -  الجلد ثمانٌن جلدة  -1حده :   

 معنوٌة  -                   رد شهادته  -2

 دٌنٌة  -                وصفه بالفسق -3

 نً :هو اتهام الزوج لزوجته بالز

صفته : أن ٌشهد الرجل اربع شهادات باهلل   -

إنه لمن الصادقٌن والخامسة أن لعنت هللا 

علٌه إن كان من الكاذبٌن ، وتشهد المرأة 

أربع شهادات باهلل إنه لمن الكاذبٌن  

والخامسة ان ؼضب هللا علٌها إن كان من 

 الصادقٌن 

 األثر المترتب علٌه : الفرقة األبدٌة -

 حكم القذؾ ٌعم الرجل والمرأة 

فبم تخصص تعلل تخصٌص 

النساء بالذكر فً قوله 

ْرُموَن  تعالً"} ٌَ َوالَِّذٌَن 

 "  اْلُمْحَصَناتِ 

ألن المرأة تتضرر أكثر من  -

 الرجل "

 التشدٌد فً عقوبة القذؾ. -

صٌانة للمسلمٌن من كل ما  -

ٌخدش كرامتهم وحماٌة 

 ألعراضهم .

 الفرقة األبدٌة فً اللعان. -

النعدام الثقة بٌن الزوجٌن  -

والن الحٌاة الزوجٌة  مقامة 

 علً المودة  والرحمة

  
  

مخرجا للزوج لٌكون  –الحكمة من مشروعٌة اللعان 

زق الذي وقع فٌه ومخرجا للزوج من العقاب من المأ

 .إذا اتهمها زوجها بالزنً 

بب ظروؾ عدم اشتراط الشهود فً اللعان  بس -

الزوج الخاصة فقد ٌتفاجأ بزوجته ترتكب الزنً 

فٌشق علٌه اإلتٌان بأربعة شهود وال ٌستطٌع 

 امتهان لكرامتهلسكوت علً امر جلل ال ٌتحمله فٌه ا

مٌة عندما أٌة اللعان نزلت فً هالل بن أسبب نزول 

النبً  فحبسه رأي رجل مع زوجته فأخبر النبً 

وقال له بٌنة أوحد فً ظهرك فانزل هللا قوله تعالً " 

 نفسهمن أزوجهم ولم ٌكن لهم شهداء إألأوالذٌن ٌرمو



 أقش اٌَاخ اىنشٌمح ثم أجة عما ٌيً(  )-: مراجعة  

ِلَك  (4) َوُأولََِٰئَك ُىُم اْلَفاِسُقوفَ  ۚ  ََل َتْقَبُموا َلُيْم َشَياَدًة َأَبًدا َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَيَداَء َفاْجِمُدوُىْم َثَماِنيَن َجْمَدًة وَ  ِإَلَّ الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذََٰ
َواْلَخاِمَسُة  (6)ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقينَ  ۚ  ْم َفَشَياَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَياَداٍت ِبالمَِّو َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُيْم َوَلْم َيُكْن َلُيْم ُشَيَداُء ِإَلَّ َأْنُفُسيُ  (5) َوَأْصَمُحوا َفِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب المَِّو َعَمْيَيا ِإْن َكاَن  (8) َلِمَن اْلَكاِذبِينَ ِإنَُّو  ۚ  َوَيْدرَُأ َعْنَيا اْلَعَذاَب َأْن َتْشَيَد َأْرَبَع َشَياَداٍت ِبالمَِّو  (7) َأنَّ َلْعَنَت المَِّو َعَمْيِو ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبينَ 
اِدِقينَ    (10)َوَلْوََل َفْضُل المَِّو َعَمْيُكْم َوَرْحَمُتُو َوَأنَّ المََّو َتوَّاٌب َحِكيمٌ  (9) ِمَن الصَّ

 :* ضع المفظ القرآني المناسب أمام المعني من اآليات السابقة-أ  
 *................................ يتيمون النساء العفيفات بالزني.    

 *............................... الخارجون عن طاعة ا تعالي.    
 *..............................يدفع عنيا عقوبة الرجم.    
 .أحوال الزناة بالشدة والغمظةاألصل في اإلسالم الرأفة والرحمة ،لكن جآء األمر في  -بما تعمل -  
  ............................................................................................................... 
 :استخرج من خالل الجدول التالي أحكام التجويد التالية -  

 َأنَّ         َغُفوٌر َرِحيمٌ      ْرَبعَ أ        ُشَيَداءُ       الصَّاِدِقينَ       المفظ القرآني 
      حــــكم التجويد

 :                                                      أختار اإلجابة الصحيحة فيما يمي- 
 :" ىواْلَفاِسُقوفَ  حكم المد في قولو تعالي "* 
 كممي مثقل َلزم مد -                              مد عارض لمسكون               -               مد تمكين             -       مد لين               -   
 ":َأْن َتْشَيدَ  *حكم النون الساكنو في قولو تعالي" 
 إقالب  -                                إخفاء حقيقي            -             إظيار شفوي           -           إظيار حمقي           -  
 
 

          



 

 

 

 

 . ىو العمم الذي يتم بو فيم كتاب ا تعالى وبيان معانيو ، واستخراج أحكامو وحكمو بقدر الطاقة البشرية التفسير :

 : أىمية التفسير وفائدتو -

ىي استخراج أحكام القرآن وحكمو  فائدتومة وأساس كل فضيمة ، و بكالم ا تعالى الذي ىو ينبوع كل حكالتفسير من أجل العموم وأشرفيا ، ألنو متعمق 
 ، ومعرفة األدلة من آياتو من أجل الوصول إلى المعاني المرادة منو ، التي تحقق الفوز بالسعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة .

 :  ما يحتاج إليو المفسر -

 -نو يجب أن يكون مممًا بمجموعة من العموم والمعارف أىميا أن يكون :حتى يستطيع المفسر فيم كالم ا تعالى وبيان معانيو فإ

 عارفًا بمغة العرب وقواعد النحو واإلعراب . -1
 عارفًا باختالف القراءات . -2

 عالمًا بأحكام الشريعة . -3

 عارفًا بأسباب نزول اآليات . -4

 عالمًا بأصول الفقو . -5

 مناهج المفسرٌن               



 : مصادر التفسير -
 ستقى منيا المفسرون لتعرف معاني القرآن الكريم ودقائقو ، ومن أىم المصادر :تنوعت مصادر مصادر التفسير التي ا

 القرآن الكريم  -1
 النقل عن رسول ا  . -2

 .  -رضي ا عنيم–األخذ بقول الصحابة  -3

 األخذ بمطمق المغة . -4

 التفسير بالمقتضى من معنى الكالم والمقتضب من قوة الشرع .  -5
 : اتجاىات التفسير -

 -مصادر التفسير النقمية واَلجتيادية نشأ اتجاىان رئيسان لمتفسير ، ىما : وفقًا لتعدد

 وىو تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين . التفسير بالمأثور : -1
 ىواء .وىو التفسير باَلجتياد ، الذي يكون محمودًا إذا بني عمى العمم ، ويكون مذمومًا إذا قام عمى األ التفسير بالرأي : -2

.  )) الصراط المستقيم ((إن الناظر في كتب التفسير يجد اختالفًا في تفسير اآليات القرآنية ، مثالو : اختالفيم حول تفسير معنى مناىج المفسرين : -
ضاد ؛ ألن دين اإلسالم ىو ذاتو حيث قال بعضيم : ىو اتباع القرآن ، وقال بعضيم اآلخر : ىو دين اإلسالم وىذا اَلختالف ىو تنوع َل ت -6الفاتحة–

 اتباع القرآن ، ويعود ىذا التنوع في التفسير إلى أسباب عدة ،منيا :

 

 
 اَلختالف في القراءات

ف في المعنى اَلختال  اَلختالف في وجوه اإلعراب
 المغوي لمكممة

 

اَلشتراك في المفظ بين معنيين 
 فأكثر

 اَلختالف في الرواية عن الرسول



 : أىم مناىج المفسرين -

 التفسير المغوي                                                                   

 لكممات الغريبة والمفردات الغامضة في سور القرآن الكريم .ىو التفسير الذي يتناول القضايا النحوية ويعالج إيضاح ا

 من أشير كتبو : 

  

  
 

  التفسير الفقيي                                                   

 ىو تفسير القرآن في ضوء األحكام الفقيية .

 من أشير كتبو :

  

 

 

 ألبي حيان       

 لمراغب األصفياني    

 –البحر المحيط 

 –غريب القرآن 

 لمحمد عمي الصابوني –

 لإلمام القرطبي

 –الجامع ألحكام القرآن 

روائع البيان في تفسير 
 آيات األحكام 

 



 اَلجتماعي  لتفسيرا                                                  
 . ىو التفسير الذي يكشف عما تضمنو القرآن الكريم من أسس الحياة اَلجتماعية ومبادئ التشريع

 من أشير كتبو :

 لمشيخ العالمة محمد رشيد رضا  –                                 تفسير المنار 

 لسيد قطب  –                              في ظالل القرآن 

 التفسير العممي ا                                                  

 ىو الكشف عن معاني اآليات التي تتحدث عن اإلنسان والكون في ضوء ما ترجحت صحتو من نظريات العموم الكونية .

 من أشير كتبو 

 لمشيخ طنطاوي جوىري  –                       جواىر القرآن 

منيج المفسر : ىو الخطة المحددة التي وضعيا المفسر عند تفسيره لمقرآن الكريم ، والتي انعكست عمى تفسيره الذي كتبو مناىج المفسرين  

 لإلمام أحمد اإلسكندراني –      األسرار النورانية القرآنية كشف 

 التفسير األدبي  -3

 من أشير كتبو                                                        ىو التفسير الذي يقف فيو األدباء والبمغاء عمى الصورة األدبية في القرآن الكريم
 :مفيوم النلألستاذ محمد المبارك  –منيل األدب الخالد  -     بدالرحمن )بنت الشاطئ( لمدكتورة عائشة ع –التفسير البياني  :



 

مفهوم  التشدد والتطرؾ -  

 

الطرؾ وهو أجزاء الشئ عن وسطه والتطرؾ لؽة ترك الوسط ولزوم الطرؾ ومنها اخذا منها معنً التطرؾ فهو الخروج من  هأصل كلمة تطرؾ ماخوذ

فً امر من األمور واالعتدالعن الوسطٌة   

 الفرق بٌن الجهل والتعصب

مى خالف ما هو به فهو الجهل بما من شأنه أن يكون معمومًا ، فإن قارن اعتقاد النقيض أي الشعور بالشيء ع عممالجهل هو عدم ال -
  . المركب

اإلنسان الذي ال يعمم هذا جاهل بسيط ، أما اإلنسان الذي يتوهم الشيء عمى خالف ما هو عميه فهذا جاهل جهاًل مركًبا ، الذي ال يعمم 
المَُّو َعَمى ِعْمٍم ﴾﴿ َوَأَضمَُّو جهمه بسيط ، أما الذي يعمم معمومة خالف الواقع هذا جهمه مركب ، لذلك قال اهلل عز وجل  : 

 : ىغحاىجهو 

 غيره على وجهل ، أيضا واستخفو جاىال عده:  استجهلو و      بو، وليس الجهل نفسو من أرى تجاىل و.  عليو جهل و ، جهالة و جهال فالف جهلو وقد ، العلم نقيض:  الجهل 
 .1 العلم بغير فعال تفعل أف الجهل، والجهالة: إلى تنسبو أف جهيل:الت و ( جهوؿ) و          ( جاىل)  فهو أضاعو الحق وجهل وأخطأ، سفو

 

 

 

                                                           

. 



 :  اصطالحااىجهو 

 عرؼ الجهل بتعريفات عدة تتفاوت في عباراتها ، وتتفق في مضمونها النهائي ،  منها أف الجهل :

 . 2)ضد العلم( -1
 .3)صفة تضاد العلم عند احتمالو وتصوره ( -2
 . 4) عدـ العلم عما من شأنو العلم ( -3
 .5)اعتقاد المعتقد على خالؼ ماىو عليو في نفس األمر ( -4

  6)اعتقاد الشيء على خالؼ ما ىو بو (
 إلى قسمين : الجهل العلماء مقس
 جهل بسيط . -
 جهل مركب .  -

 تعرٌف التعصب لغة

اوئهم ظالمٌن كانوا أو التعصب:من العصبٌة.والعصبٌة:أن ٌدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتآلب معهم على من ٌن”قال ابن منظور:
 مظلومٌن.وقد تعصبوا علٌهم إذا تجمعوا فإذا تجمعوا على فرٌق آخر قٌل:تعصبوا

 :تعرٌف التعصب اصطالحا

                                                           

 
 
 
 
 



 .ٌمكن تعرٌف التعصب بؤنه شعور داخلً ٌجعل اإلنسان ٌتشدد فٌرى نفسه دائما على حق وٌرى اآلخر على باطل بال حجة أو برهان

 :ثانٌا:أنواع التعصب

منها مختلقةللتعصب أشكال  : 

ًِّ َفَمْن  ْشُد ِمَن اْلَغ َن الرُّ ٌَّ ٌِن َقْد َتَب التعصب الدٌنً أو الطائفً:وقد نفى هللا – عز وجل – اإلكراه على اعتناق اإلسالم بقوله:}ال إِْكَراَه ِفً الدِّ
ُ َسِمٌع   ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم لََها َوهللاَّ ٌُْإِمْن ِباَّللَّ اُغوِت َو ْكفُْر ِبالطَّ 656 َعلٌِم ]االبقرة:ٌَ ]. 

 التعصب العرقً أو القومً أو القبلً:وهو التعصب على أساس النوع البشري، سواء اختلفت األلوان أو اتفقت

التعصب الفكري: وهو التفكٌر دائما بصفة أحادٌة مع إلغاء الرأي اآلخر ورفض تقبله ونقاشه. وهو إلغاء العقل، واإلسالم دٌن وسطٌة 
ًة َوَسطاً لَِّتُكوُنوْا ُشهَ  ُكوَن وتوازن فً تناول األمور وعند التعامل مع البشر، ٌقول سبحانه وتعالى:}َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أمَّ ٌَ َداء َعلَى النَّاِس َو

ُسولَ  ِبُع الرَّ تَّ ٌَ َها إاِلَّ لَِنْعلََم َمن  ٌْ ُكْم َشِهٌداً َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبلََة الَِّتً ُكنَت َعلَ ٌْ ُسوُل َعلَ ِه َوإِن َكاَنْت لََكِبٌَرًة إاِلَّ َعلَى الَِّذٌَن  الرَّ ٌْ نَقلُِب َعلَى َعِقَب ٌَ ن  ِممَّ
ِحٌم  ]االبقرة:َهَدى هللّاُ َومَ  ٌُِضٌَع إٌَِماَنُكْم إِنَّ هللاَ بِالنَّاِس لََرُإوف  رَّ 341ا كاَن هللّاُ لِ ]. 

التعصب للنوع االجتماعً:كتعصب النساء للنساء، والرجال للرجال مع إلغاء مبدأ تفضٌل الناس على أساس التقوى والكفاءة والموهبة 
 .والمهارة كل بحسبه

التعصب الرٌاضً:وهو الحب الشدٌد لفرٌق أو رٌاضة دون غٌرها وعدم تقبل النقد له. وٌكفً فً بٌان ضرره أنه بال ثمرة.واأللعاب 
الرٌاضٌة وسٌلة ولٌست غاٌة فكٌف ٌتعصب لمتعاطٌها،ولو أن الناس استمتعوا بفوائدها وبقضاء الوقت فً مباحها لما وجدنا لها هذا الزخم 

تعصب لها بكافة فروعها تجارٌا وسٌاسٌاوالتفاعل معها،ولكن ثمت من ٌستفٌد من ال . 

.. 



 إلمر اهلل تعالي واجتناب  االمتثاؿأف العلم لو مكانو عظيمة علي اإلنساف مما يجعل اإلنساف يكب علي العبادة مع التذلل والخشوع هلل تعالي في  – أثر العلم علي العبادة
 عد عن التشدد .والب واالنفعاالت العصبيةنواىيو مما تنهي اإلنساف عن الميوؿ 

 مفيوم التطرف

 التطرف في المغة واَلصطالح: -1

فقط، واىرطشف مزىل : هى اىىقىف فً اىطشف ، هى عنظ اىرىعط واالعرذاه ومه ذم فقذ ٌقصذ ته اىرغٍة أو اىمغاالج ، وإن شاع اعرخذامه فً اىمغاالج واإلفشاط اىرطشف فً اىيغح

فٍه، وفً اىمصثاح اىمىٍش: غال فً اىذٌه غيىا مه تاب ذعذ أي ذعصة وذشذد حرى جاوص اىحذ. فاىرطشف هى اىمٍو عه اىمقصذ اىزي هى  ٌعىً اىغيى وهى اسذفاع اىشًء ومجاوصج اىحذ

 (.1اىطشٌق اىمٍغش ىيغيىك فٍه، واىمرطشف هى اىزي ٌمٍو إىى أحذ اىطشفٍه )

جرماعٍا ودٌىٍا دون أن ذشذثط ذيل اىمعرقذاخ تغيىمٍاخ مادٌح مرطشفح أو عىٍفح فً مىاجهح اىمجرمع أو ٌشذثط تأفناس تعٍذج عه ما هى مرعاسف عيٍه عٍاعٍا وا االصطالحاىرطشف فً 

  اىذوىح

 الفرق بين اإلرىاب والتطرف

سعم أوجه االخرالف تٍىهما مه نه إن اىرفشٌق تٍه اإلسهاب واىرطشف هى مغأىح جذ شائنح ، ورىل ىشٍىع اىرطشف واإلسهاب مىجهٍه ىعميح واحذج ، ومع رىل فرفشقح ضشوسٌح، وٌم

 خاله اىىقاط اىراىٍح:

 اىرطشف ٌشذثط تاىفنش واإلسهاب ٌشذثط تاىفعو مٍف رىل؟

ىمجرمع أو غيىمٍاخ مادٌح عىٍفح فً مىاجهح اإن اىرطشف ٌشذثط تمعرقذاخ وأفناس تعٍذج عما هى معراد ومرعاسف عيٍه عٍاعٍا واجرماعٍا ودٌىٍا دون أن ذشذثط ذيل اىمعرقذاخ واألفناس ت

  اىذوىح

 لتطرؾ ال ٌعاقب علٌه القانون وال ٌعتبر جرٌمة بٌنما اإلرهاب هو جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون ،



 مظاىر التطرف والغمو
ظيارىا بأنيا مميزة عن اآلخرين .             اإلفراط في التدين إلثبات الذات وا 

 فضٌلة فً نفسه وقد ٌلجأ للهروب من الواقع وٌتعاطى المخدرات والمسكرات كعالج لهذا الواقع المرٌر . التفرٌط الذي ٌؤدي إلى الكفر واإللحاد فال ٌبقى لإلنسان .1

 ذاء اآلخرٌن .التعصب للرأي وعدم اإلعتراؾ بالرأي اآلخر ، مما ٌؤدي إلى إلزام الناس بما لم ٌلزمهم هللا به وقد ٌؤدي ذلك إلى الؽلظة والخشونة وإٌ .2

 
 

 عالج اىرطشف واىغيى

وفرتح وال : البد من تمكٌن العلماء الربانٌٌن المخلصٌن والمشهود لهم بالعلم واإلخالص والتجررد وعردم التبعٌرة أو التعصرب مرن توجٌره الجمراهٌر أ

 القنوات اإلعالمٌة لهم وأن ٌكونوا مرجعٌة حقٌقٌة صادقة مخلصة للحاكم والمحكوم .

حمل فكرا فٌه ؼلو أو تطرؾ أو عرضت علٌه شبهة بقصرد تشرخٌص المشركلة ومعالجتهرا كما البد من إجراء حوارات ولقاءات ومناظرات مع من ٌ

 ، بعٌدا عن المزاٌدات والتشهٌر وكٌل التهم واستباق األحكام  والبحث عن مكاسب دنٌوٌة.

المٌرٌن لمعالجرة ظراهرة الؽلررو ثانٌرا : البرد مرن إنشراء لجران تضرم خبرراء مرن الشرررعٌٌن والنفسرانٌٌن واالجتمراعٌٌن واالقتصرادٌٌن واألمنٌرٌن واإلع

 والتطرؾ فً المجتمعات ، عبر دراسات علمٌة ومٌدانٌة جادة ؼٌر منحازة .

ن ثالثا : محاسبة المجتمع والدولة على ما ٌضخه اإلعالم من انحرراؾ خلقرً ومرا ٌخرالؾ العقٌردة واآلداب ومنرع المسراس بالردٌن وأهلره ومعرفرة أ

 ل منفلتة ؼٌر منضبطة .الحرٌات المنفلتة ال تولد إال ردة فع

ى رابعا : تحسٌن األوضاع السٌاسٌة الخارجٌة التً تجلرب علرى الردول مواقرؾ معادٌرة والداخلٌرة الترً تسرمى برالمواقؾ األمنٌرة بعردم التضرٌٌق علر

 عسؾ فً حقهم .حرٌات الناس المنضبطة واحترام المخالؾ وإلؽاء المحاكم الصورٌة التً تؽطً على رؼبات النظام فً تصفٌة الخصوم والت



ون خامسا : تحسٌن الوضع االقتصادي للشباب بتوزٌع الثروات بالشكل العادل وإتاحة فرص العمل واإلبداع والمشراركة وإعرادة تأهٌرل الشرباب لٌكر

قٌرق أهردافا وؼاٌرات فردا صالحا فً مجتمعه وأمته والقضاء على هاجس الرزق وانتظار الفتات واسرتؽالل هرذا الفقرر مرن قبرل الربعي لتجنٌرد الشرباب لتح

 ؼٌر مشروعة .

 سادسا : ضرورة العدل وإعطاء الناس حقوقهم :

قرد سواء كانت حقوقا مالٌة أو سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو شخصٌة والقضاء على الظلم أو تقلٌصه فإن المجتمعات ال ٌمكرن أن ٌترعررع فٌهرا األمرن و

ٌبهم ومصرادرة عقرولهم ، وعرد أنفاسرهم وأخرذهم بجرٌررة ؼٌررهم ، فرإن هللا ٌنصرر الدولرة ساد الظلم ومن الظلم سرقة أقوات الناس وأخرذهم بالظنرة وتعرذ

 العادلة ولو كانت كافرة وال ٌنصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة .

 سابعا : ملء الفراغ الروحً لدى الشباب من خالل :

 عقد الندوات والمؤتمرات التثقٌفٌة على مدار السنة . .1

 األندٌة . تنشٌط الرٌاضة ودعم .2

 تفعٌل دور المساجد والمراكز الدٌنٌة فً توعٌة الناس . .3

 إقامة المعسكرات الصٌفٌة للتثقٌؾ والتروٌح . .4

 
 أسباب التطرؾ والؽلو

م لمسرلالجهل بعدم معرفة حكم هللا تعالى مع الؽٌرة على دٌن هللا وتعظٌم الحرمات وشردة الخروؾ مرن هللا ، فرال ٌتحمرل اإلنسران أن ٌررى مرن أخٌره ا

 معصٌة كبٌرة ، وال ٌتصور أن تصدر هذه الكبٌرة من مسلم ، لذا فسرعان ما ٌنقله من دائرة اإلسالم إلى خارجها .

 ثانٌا : الهوى المؤدي للتعسؾ فً تأوٌل النصوص ولً أعناق اآلٌات واألحادٌث طلبا للشهرة والرٌاسة والزعامرة وقرد وافرق ذلرك نفسرٌة مرٌضرة

 ؾ والحدة واالنحراؾ مما ٌؤدي إلى إسقاط الثقة بالعلماء ، وٌستقل اإلنسان بنفسه وفهمه ورأٌه .منحرفة فهً تمٌل إلى العن

 الفراغ الروحً الذي ٌحٌط بالشباب :



ٌههم واستؽاللهم من قبل أي إنسان كان سهل توجإن عدم وجود ما ٌشبع رؼبات الشباب خاصة إذا وافق ذلك بطالة وعدم وجود سبل الرزق وكسب العٌش ، كفٌل فً ضٌاعهم وربما انحرافهم مما ٌ

 وحسب رؼبته وخططه وربما كان هذا الفراغ سببا للجرٌمة واإلفساد فً المجتمع

 

 دلٌل مشروعٌته مع بٌان حكمه عرؾ الطالق وما -س

 

 

 

 

 

 

 

 وأثناء الزواج .ألنه أكثر صبرا وتحمالً ولما ٌتحمله من تكالٌؾ مادٌة قبل  ما أسباب جعل الطالق بٌد الرجل ؟ -س

 ؟قال تعالً "فإن كرهتموهن فعسً أن تكرهوا شٌئاً وٌجعل هللا فٌه خٌراً كثٌراً ، أٌن ٌكمن الخٌر الكثٌر -س

 أو بإنفاقه علٌها مع صبره خالؾ مٌله فٌستحق علٌه الثواب الجزٌل فً اآلخرة -2إما بولد صالح  -1 -ج 

 س قارن بٌن الطالق السنً والبدعً ؟

 الطالق البدعً   الطالق السنً       م     

 الذي ٌقع علً خالؾ ما ندب إلٌه الشرع  الذي ٌقع علً الوجه الذي ندب إلٌه الشرع التعرٌؾ    

  
 اآلداب     

 تفرٌق الطالق وعدم جمعه فً لفظ واحد  -1

 أن ٌطلق فً طهر لم ٌجامع -2

 اإلشهاد علً الطالق -3

 حدة أو مجلس واحدإذا طلق أكثر من طالق بكلمة وا -1

 إذا طلق اثناء الحٌي -2

 عدم اإلشهاد علً الطالق . -3

 

 الطالق

تعرٌفه : هو رفع قٌد النكاح 

 الصحٌح بلفظ مخصوص

دلٌله : قوله تعالً " الطالق مرتان فإمساك 

 بمعروؾ أوتسرٌح بإحسان 

ٌشرع عند حكمه : مباح و

إذا كان  -1الحاجه وٌحرم :

إذا قصد  -2  بدون سبب 

 اإلضرار بالزوجة



 ما الفاظ الطالق ؟ –س 

 كناٌة  : كقوله     ) الحقً بأهلك ( إن قصد الطالق . أي االفتقار إلً نٌة الطالق -2) أنت طالق (       –صرٌح : كقوله  -ج

 س عرؾ الطالق المعلق مع بٌان حكمه؟

 علق : هو أن ٌعلق الزوج  طالق زوجته علً أمر مستقبلً )كأن ٌقول : إن فعلت كذا فأنت طالق ( الطالق الم -ج

 اختلؾ الفقهاء فً وقوع الطالق عند حصول الشرط المعلق إلً مذهبٌن : –حكمه  -

 وقوع الطالق المعلق عند تحقٌق شروطه . –مذهب الجمهور  -1

 المعلق الً مذهبٌن أن قصد الطالق  وقع الطالق عند حصوله الشرط  -أن قصد الٌمٌن فحكمه الٌمٌن       ب -أ –قصد التعلٌق النظر فً م –مذهب ابن تٌمة وابن القٌم  -2

 النظر فً مقصد التعلٌق –مذهب ابن تٌمٌة وابن القٌم  -2وقوع الطالق المعلق عند تحقٌق شروطه      –مذهب الجمهور  -1

 إن قصد الطالق وقع الطالق عند حصول الشرط -ب     إن قصد الٌمٌن فحكمه حكم الٌمٌن -

 علل حصر االسالم الطالق فً مرات محددة وأحاط تكراره بشروط محكمة: -س -

 منعا من تساهل الناس وتعدٌهم علً األعراي والحقوق. -

 ماأنواع الطالق؟ -س

 األثر المترتب علٌه صفته                     نوع الطالق         

 ترجع والشئ علٌه ألنها زوجته إذا طلق الرجل زوجته مرة أو مرتٌن ثم راجعها ضمن العدة طالق الرجعًال -1

اذا طلق الرجل زوجته مرة أو مرتٌن وأراد أن ٌراجعها بعد  الطالق البائن بٌنونة صؽرى -2
 انتهاء العدة

 مهر وعقد جدٌدٌن والبد من رضاها

ال تحل له اال بعد ان تتزوج زوجا آخر وتبٌن عنه أو ٌموت  لق الرجل زوجته الطلقة الثالثةإذا ط كبرىالطالق البائن بٌنونة  -3
 عنها فله ان ٌتزوجها بمهر وعقد جدٌدٌن

 

 

 

 ماالحكمة من مشروعٌة الخلع؟

 إعطاء المرأة الحق التام فً إنهاء الحٌاة الزوجٌة إذا بدا  لها ان الرجل الٌصلح زوجا لها. -ج

 ؾ الخلع؟عر -س

 

 

 التفرٌق القضائً –الخلع  –الفراق بٌن الزوجٌن 



 

 

 

وال ٌحل لكم أن –مشروعٌته : قال تعالً  هو فراق الزوج لزوجته بعوي-تعرٌفه
تاخذوا شٌئا مما ءاتٌتموهن اإل أن ٌخافا أن 

 الٌقٌما حدود هللا

 الحاالت التً تجوز فٌها المخالعة

 إذا خافت المراة علً نفسها النشوز  -1

 تعسر الحٌاة الزوجٌة بسب كرهها للزوج -2

 ت  التً ال تجوز فٌها المخالعةالحاال

 إذا كان بدون سبب -1

 إذا قصدت اإلضرار بالزوج -2

 عرؾ التفرٌق القضائً مع بٌان صوره واألثر المترتب علٌه؟ -س

 التفرٌق القضائً                                       

تعرٌفه:هو التفرٌق الذي ٌوقعه القاضً 
 الزوجٌةألسباب تمنع استمرارا الحٌاة 

 األثر المترتب علٌه حاالته                 صوره              

 بسبب العٌب الجسدي - التفرٌق للعٌب -1
 المقصود من الزواج فً حالة المري الذي الٌتحقق معه -

 بائن بٌنونة صؽري

 رجعً فً حالة اإلعسار ب االمتناع عن اإلنفاق - التفرٌق لعدم اإلنفاق -2

 بائن بٌنونة صؽري ضرر الٌمكن معه دوام الحٌاة الزوجٌة رٌق للضررالتف -3

 طالق بائن بٌنونة صؽري – ثر المترتب علٌهاال الخلع 



تميزت شخصية الرسوؿ عليو السالـ بأنها 
حازت الكماؿ في جميع الجوانب وكانت 
القدوة والمثل األعلى لكل قائد وحاكم ،  

أىم المالمح السياسية في سيرتو  عليو السالـ  
 من خالؿ المجاالت التالية : 

 ؿ : بناء الدولةالمجاؿ األو 

 متى ازداد أذى قريش على الرسوؿ وصحبو ؟  

بعد وفاة زوجتو خديجة رضي اهلل عنها وعمو 
 أبو طالب .

 مالذي أدركو النبي حينها ؟

أف مكة التصلح كأرض لمنطلق الدعوة وبدأ 
 يفكر في إيجاد أرض أخرى .

ما أىم األماكن التي قصدىا الرسوؿ لهذا 
ألسباب  ئف :الطاالهدؼ ؟ ولماذا  ؟ 

استراتيجية : موقعها وقربها من مكة المكرمة  
/ وألسباب إقتصادية : فنظراً لخصوبة أرضها 
وتنوع محاصيلها تربطها عالقات تجارية مع 

مكة المكرمة / وألسباب بشرية : ففيها أكبر 

 

من حكمتو عليو السالـ السياسية أنو أعلن للجميع أف 
دعوتو المكاف فيها لإلنتهازي وال للنفعي ، دللي على 

 ذلك  ؟

صعو بأف يكوف لهم رفضو لمقترح رجاؿ عامر ابن صع
 األمر إذا أظهره اهلل .

من سياستو عليو السالـ أنو دعا أىل المدينة في باديء 
األمر إلى اإلسالـ من غير أف يذكر شيئاً عن الحماية ، 

 فبم تعللي ذلك ؟ 

إكتشف النبي بحنكتو السياسية إف طلب الحماية 
الجدوى منو من خالؿ تجاربو السابقة وذلك ألف العرب 

يد معاداة قريش كقبيلة معروفو لها وصايا على البيت التر 
الحراـ ، فامتنع عن طلب الحماية واكتفى بالدعوة إلى 

اإلسالـ حتى إذا تمكن اإلسالـ من قلوبهم رضوا بالحماية 
 وتفانوا فيها .

 أسس بناء الدولة :

ماىي أىم العوائق واألخطار والتحديات الداخلية  التي  
ؿ دولة إسالمية وتهدد أمنها كانت تعرقل إنشاء  أو 

  ع الوثيقة ) دستور المدينة (: وض2

لتنظيم الحقوؽ والواجبات بين أفراد المجتمع 
 المدني مع إختالفهم وتنوعهم 

مافئات المجتمع المدني بعد وصوؿ النبي 
 إليها؟

المسلموف ينقسموف إلى األوس والخزرج 
والمهاجرين  / المشركوف ىم أىل المدينة 

الذين لم يدخلوا في اإلسالـ / اليهود وىم 
 ثالث قبائل .

بين أثر وضع الوثيقة في مواجهة العقبات التي 
 كانت تواجو إقامة الدولة اإلسالمية  ؟

تحديد مفهـو األمة / توضيح أف الحكم هلل 
ورسولو / المسؤولية الجماعية / ضماف حررية 

المجتمع / بياف الحقوؽ المدنية والسياسية 
 لسكاف يثرب . 

بدأ ببناء  :: إنشاء المؤسسات التنظيمية  3
مسجد قباء ، ثم تدرج بعد ذلك حسب حاجة 

الدولة وتوسعها ككتاب الوحي ، النقباء ، 

أذكر موقفاً إستشار فيو النبي أصحابو . 
 غزوة بدر وأحد

طبقها رسوؿ اهلل في جميع  . الشورى :2
تصرفاتو وقراراتو السياسية  . مثاؿ : غزوة 

 بدر ، غزوة الخندؽ 

في  . الحكمة في معالجة األزمات :3
غزوة بني المصطلق تزاحم أجير لعمر بن 

 ى الماء فصاح الخطاب وأحد األنصار عل

 إالـ كاف يهدؼ ابن سلوؿ في مقولتو ؟

إلى إثارة الفتنة والبلبلة بين المهاجرين 
 واألنصار .

حدد مواطن الحكمة في القرارات التي 
 اتخذىا النبي في ىذه الواقعو ؟

لم يأخذ برأى عمر  رضي اهلل عنو في قتل  
عهم ابن سلوؿ /  أمر بتحرؾ الجيش ومن

من اإلستراحة خوفاً من خوض الناس في 
 مقولتو وحدوث فتنو .

ما النتائج التي تتوقعها لو أمر الرسوؿ بقتل 

 االجتماعيةحياة الرسوؿ

 



 القبائل بعد قريش ىوازف وثقيف .

من سمات شخصية النبي علو الهمة دوف يأس 
 للي على إجابتك .أو قنوط . د

عندما ذىب إلى الطائف وماالقى من تكذيب  
وسخرية وقذؼ صبيانهم لو بالحجارة حتى 

أدموا قدميو  ولكن لم يثني ذلك من ىمتو في 
تبليغ الدعوة وعاد إألى مكة وأخذ يعرضها 

 على القبائل في موسم الحج ويرسل الوفود .

متى كانت رحلة اإلسراء والمعراج ، وماسببها  
كانت بعد عودتو من الطائف ، مانتيجتها   و 

لمواساة الرسوؿ والتخفيف عنو بعد أف كذبو 
أشرافها وسادتها ، شحنت ىذه الرحلة عزيمتو 

بقوة عظيمة واستأنف نشاطو في الدعوة إلى 
 اهلل ، منتظراً موسم الحج ..

بيني موقف النبي من القبائل اليهودية التي  
ذه لتلك كانت تسكن المدينة وأسباب إتخا

 القرارات .

التعايش السلمي وإعطاءىم حقوقهم كاملة 
 لكن لما انتهكوا ،  وعدـ اإلعتداء عليهم  

  وإستقرارىا الداخلي 

تمكن اليهود وسيطرتهم على النواحي اإلقتصادية من 
تجارة وصناعة وزراعة / الخالفات والصراعات المستمرة 

بين األوس والخزرج / التحالفات القائمة / قدـو 
 المهاجرين كعنصر جديد على المجتمع المدني . 

ير التي عالج بها رسوؿ اهلل . ماىي الخطوات والتداب2
 ىذه العوائق 

: بناء مجتمع متماسك عن طريق المؤاخاة على أساس  1
 العقيدة 

بين اثر نظاـ األخوة في القضاء على بعض العقبات التي  
 كانت تواجو إقامة الدولة اإلسالمية ؟

كاف للمؤاخاة أثر عظيم في تجاوز الكثير من التحديات 
خاة بين المهاجرين أنفسهم وكاف على مرحلتين المؤا

وبينهم وبين األنصار فساعد ذلك على سرعة اإلندماج 
وتوحيد الصف ووقف اإلقتتاؿ بين األوس والخزرج 

وترسيخ مبدأ المشاركة والتعاوف والقدرة على مواجهة 
 الفقر والحاجة والتفرغ للتحديات األخرى ..

ية اإلسالـ والسالـ إلى : القبائل العربية واإلمبراطور 

  جامعي الزكاة

بدأ ببناء المسجد ثم :  : التخطيط المدني 4
قاـ بالتخطيط السكني ، ثم مد طرقاتها 

الداخلية ثم أقاـ المرافق العامة  فحدد مكاف 
 السوؽ كما حدد موضعاً لمصلى العيد .

 المجاؿ الثاني : السياسة الداخلية 

وضع الرسوؿ عليو السالـ األسس والقواعد 
التي يجب أف يتأسى بها كل قائد ، ومن ىذه 

 األسس :

بغض  . العدؿ بين جميع أفراد المجتمع :1
 النظر عن أديانهم وأصلهم .

أذكر حادثة قضى فيها النبي ليهودي على 
 مسلم .

ل من اليهود لما اختصم األشعث بن قيس ورج
إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم في أرض باليمن 

ولم يكن لعبد اهلل بيِّنة قضى فيها لليهودي 
 ..بيمينو 

 

 ابن سلوؿ ؟

تعاطف قومو معو وربما انتصارىم لو / 
 حدوث الفتنة وتوسعها .

. الموازنة بين المرونة والحـز في التعامل 4
 مع الناس : 

نة كاف الرسوؿ يحسن معاملة أىل المدي
على ختالؼ أجناسهم وأديانهم وفي نفس 
 الوقت كاف حازما إذا انتهكت محاـر اهلل .

أذكري موقف الرسوؿ من اليهودي الذي  
 كاف يطالبو بدينو .

،  دين على النبى بالمدينةيهودي لكاف 
فجاء يتقاضاه قائاًل: إنكم يا بنى عبد 

فرأى عمر بن  ، المطلب قـو مطل
طاوؿ على مقاـ الخطاب أف يؤدب ىذا المت

فقاؿ  ، ، يبغى قتلو ، وىم بسيفو الرسوؿ
 : " أنا وىو أولى منك بغير ىذارسوؿ اهلل ً 

، وتأمرنى بحسن  تأمره بحسن التقاضى ،
 .، فكاف ذلك سببا في إسالمو . األداء



 . أجالىم عن المدينةحرمات المسلمين 

 المجاؿ الثالث : السياسة الخارجية

بنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عالقاتو 
الخارجية على مجموعة من األسس والمباديء 

 : الهامة منها

جعل السلم  . تقديم السلم على الحرب :1
أساس التعامل في عالقاتو الخارجية إمتثاالً 

لقولو تعالى " وإف جنحوا للسلم فاجنح لها " 
دليل ذلك : أنو لم يبادر أى القبائل حوؿ 

المدينة بالحرب بل بنى معها الكثير من 
 الروابط والعالقات السلمية .

بي وقريش مع عللي : إندالع الحروب بين الن
حرصو عليو السالـ على السلم في تعاملو مع 

السترداد أموالهم التي تركوىا في اآلخرين .
مكة ولو بالقوة / ثم إف قريش كانت ىي 

المعتدية في اللقاءات التي دارت بينهم ولهذا  
كانت اللقاءات كلها خارج مكة وحوؿ 

 المدينة .

 

 البيزنطية والفارسية والحبشة ومصر .

 مانتائج ىذه السياسة ؟

ابتكار إسلوب جديد في التعامل الدولي / التعريف 
باإلسالـ كرسالة سماوية / كشفت نوايا بعض ىؤالء 
وخططهم ضد اإلسالـ / وضعت ىذه المبادرة النبي 

 موضوع اإلحتراـ والقوة عند الجميع .

 ؟مالذي أظهرتو ىذه النتائج 

قوة النبي عليو السالـ وشجاعتو وحنكتو وعزيمتو الثابتو 
 في تبليغ دعوة اإلسالـ ، وإيمانو المطلق بتأييد اهلل .

 . المرونة مع الحفاظ على الثوابت :4

أ : تميزت ىذه المفاوضة بمرونة تامة من قبل النبي عليو 
السالـ مع رعاية الثوابت واألصوؿ الدينية . وضحي ذلك 

 لجدوؿ التالي :من خالؿ ا

 الثوابت واألصوؿ المرونة

اإلصرار على عنونة  استجابتو للصلح
 الوثيقة باسم اهلل

التأكيد على نبوتو شفويا الموافقة على إسقاط 

ج : من خالؿ الحوار السابق نجد أف ىم 
الرسوؿ عليو السالـ اإلنتصار لدينو وأىدافو 
العليا ، بينما كاف ىدؼ سهيل ىو اإلنتصار 

 لنفسو وسمعة قبيلتو .

 لعبارة من خالؿ فهمك للحوار :ناقش ىذه ا

كاف ىم النبي صلى اهلل عليو وسلم وغايتو رفع 
العبودية هلل  راية اإلسالـ خفاقة وتحقيق مبدأ

وحده بينما كاف سهيل بن عمر يسعى جاىدا 
والخوؼ مما قد  إلرضاء شهوة الكبر الزائف

يقاؿ عن قريش أفَّ قريش خضعت لضغوطات 
عليو وسلم مرنا  المسلمين لذلك كاف صلى اهلل

في األمور التي تقبل المرونة مع المحافظة 
للوصوؿ إلى ىذه الغاية  على الثوابت واألصوؿ

  . العظيمة

  : النشاط األوؿ

الذىاب إلى مكة  استخدـ عنصر المفاجأة في
واستعرض الكتائب أماـ أبي سفياف لينقل ما 

عن المواجهة  رأى إلى أىل مكة فيجبنوا
لسالمة لكل من لـز بيتو أو وأغرى أىل مكة با

  المسجد الحراـ

 : النشاط الثالث

صلى اهلل عليو وسلم رجل سياسة  نعم كاف
من الطراز األوؿ وأكد أنو أفضل من أجاد  

السياسية في التاريخ ولكن  كسب المعارؾ
قطعا لم يكن النبي صلى اهلل عليو وسلم 

فقط بل إف ىذا جانب  مجرد زعيم سياسي
من جوانب شخصيتو التي جاءت بنظاـ 

 سماوي متكامل شامل من مصدر

 : النشاط الرابع

 يقدـ السلم على الحرب -

المرونة مع المحافظة على الثوابت  -
 واألصوؿ

 ف لالنتهازي في سياستوال مكا -

 يعدؿ بين أفراد المجتمع -

 يطبق مبدأ الشورى -

 األزمات الحكمة في معالجة -

 : الخامس النشاط 

المجاورة  مراسلتو إلى القبائل والدوؿ
يعرض عليهم دخوؿ اإلسالـ أو السالـ أي 

يلجأ  البقاء على دينهم مقابل الجزية وال
 إلى الحرب إال إذا اضطر لذلك



] حتى يأمن المسلموف  . إعداد الجيوش2
ولتهم اإلسالمية في المدينة وحتى على د

تتمتع بالقوة ويكوف لها ىيبة في قلوب 
وبناء التحالف مع الكثير من أعداءىا [ 

] بقصد الدفاع  القبائل العربية الغير مسلمة
عن ىذه الدولة وحماية رعاياىا وتحقيق األمن 

 والسالـ [

 سلمية وإرساؿ الرسل . المبادرة بالعالقات ال3

على إقامة عالقات سلمية مع  عمل رسوؿ اهلل
 القوى اإلقليمية المجاورة . وضحي ذلك .

أرسل الرسل والسفراء إلى الملوؾ واألمراء 
 يحملوف رسائل 

 

بعض المفردات من 
بعض الجمل 

 والعبارات

 وإف لم تكتب كتابة

الموافقة على تأجيل 
دخوؿ المسلمين مكة 

 للعاـ المقبل

مكة  اإلصرار على دخوؿ
 ولو العاـ المقبل

عدـ قبوؿ الدنية في  قبوؿ بعض الشروط
 الدين

ب : ماداللة قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم حينما رد 
 على سهيل بن عمرو " واهلل إني لرسوؿ اهلل وإف كذبتموني 

التأكيد على نبوتو صلى اهلل عليو وسلم وأف قريشا تعلم 
 . ذلك ولكنها تكذب على نفسها

 

 

 : النشاط الثاني

اختارىم صلى اهلل عليو وسلم من كبار 
الذين يجيدوف القراءة والكتابة وكاف  الصحابة

يجلسهم بجانبو في المسجد النبوي وجعل 
واحد منهم إذا غاب يقـو مقامو  خليفة لكل

وكاف يأمرىم بكتابة اآليات فور نزولها وينبههم 
 .  عدـ جعل الخط ملتبسا على أحد إلى

 

 

 

 

 : سادس ال النشاط

وسط المدينة مكانا لبناء أسباب اختيار  -
داللة على أىمية جعلو مرتكز المسجد : 

الحياة الدينية واإلجتماعية واإلقتصادية 
يسهل على المسلمين ووجوده في الوسط 

 .  الوصوؿ إليو من كل جهة

المسجد : تؤدى فيو  وضح أدوار -
الصلوات الخمس وكاف صلى اهلل عليو 

ويرسل  منو شؤوف الحكم وسلم يدير
الغزوات والرسل إلى الملوؾ وفيو يستقبل 
 الوفود ويقضي في الخصومات وكاف مدرسة

لطلب العلم وملتقى اجتماعي يزيد من 
 . روابط المحبة واأللفة بين المسلمين



   تدريبات على أحكاـ التجويد

َوْلَيْستَػْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَف ِنَكاًحا َحتَّى (  32)  ِئُكْم ِإف َيُكونُوا فُػَقَراء يُػْغِنِهُم اللَُّو ِمن َفْضِلِو َواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم ُكْم َوِإَماِمْن ِعَبادِ َأنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّاِلِحيَن و َ  قاؿ تعالى :
ا َملَ  ًرا َوآتُو يُػْغِنيَػُهْم اللَُّو ِمن َفْضِلِو َوالَِّذيَن يَػْبتَػُغوَف اْلِكَتاَب ِممَّ ًنا مَّاِؿ اللَِّو الَِّذي آتَاُكْم َواَل ُتْكرُِىوا فَػتَػَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْف َأَرْدَف َتَحص   ُىم مِّنَكْت َأْيَمانُُكْم َفَكاتُِبوُىْم ِإْف َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيػْ

نْػَيا َوَمن يُْكرِىه نَّ فَِإفَّ لَِّتبْ  َناٍت َوَمَثاًل مَِّن الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قَػْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَّقِ (  33) ْعِد ِإْكَراِىِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ن بػَ اللََّو مِ  تَػُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الد   ( 34) يَن َوَلَقْد َأنَزْلَنا ِإلَْيُكْم آيَاٍت م بَػيػِّ

 ؟ استخرج أحكاـ التجويد التالية من اآليات مع بياف نوع الحكمأ : 

 : ................. إخفاء حقيقي –............... عارض للسكوف : ..مد  - ........بغنة : ............... إدغاـ –.......... ظهار شفوي عادي : ...........إ -

 .....إدغاـ بال غنة : ......................... –

 ب: أكمل الجدوؿ التالي :

 أنواع المد بسبب الهمز يكوف اإلظهار الشفوي الشديد في الميم الساكنة مع حرفين ىما : حروؼ اإلظهار الحلقي ىي 

 

 

 

  

 

 



َر َمْسُكونٍَة ِفيهَ ج: قاؿ تعالى : )   (   ا َمَتاٌع لَُّكْم َواللَُّو يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموفَ لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأف َتْدُخُلوا بُػُيوتًا َغيػْ

 اختر حكم التجويد الصحيح لما تحتو خط فيما يلي :

 * غنة مطلقة                         * إخفاء حقيقي                              * إدغاـ متماثل                       إخفاء شفوي            :   *  مسكونة فيها* 

 * قلقلة صغرى                           * مد صلة صغرى                              * مد بدؿ                     * قلقلة كبرى                          تدخلوا :* 

 (اهلل نور السماوات  )

َأَلْم تَػَر َأفَّ اللََّو ُيَسبُِّح َلُو َمن ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض كل قد علم صالتو وتسبيحو واهلل عليم بما يفعلوف   صافاتواألرض والطير قاؿ تعالى " ألم تر أف اهلل يسبح لو من في السماوات 
ُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُو َوَتْسِبيَحُو َواللَُّو َعِليٌم ِبَما يَػْفَعُلوَف َولِلَِّو ُمْلُك  َنُو اْلَمِصيُر السََّماَواِت َواأَلْرِض َوِإَلى اللَِّو َوالطَّيػْ َيْجَعُلُو رَُكاًما فَػتَػَرى  ثُمَّ َأَلْم تَػَر َأفَّ اللََّو يُػْزِجي َسَحابًا ثُمَّ يُػَؤلُِّف بَػيػْ

 " ِو َمن َيَشاء َوَيْصرِفُُو َعن مَّن َيَشاء َيَكاُد َسَنا بَػْرِقِو يَْذَىُب بِاألَْبَصاِر اْلَوْدَؽ َيْخُرُج ِمْن ِخالِلِو َويُػنَػزُِّؿ ِمَن السََّماء ِمن ِجَباٍؿ ِفيَها ِمن بَػَرٍد فَػُيِصيُب بِ 
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 فظ الـ الجاللة مفخمة)   ( ل . يفعلوف3

 )   ( إخفاء شفوي . واهلل4

 )   ( حكم الراء مرققة 

 )   ( لفظ الـ الجاللة مرقق 

 : أكمل الجمل التالية :

 .......................................................................................................................* مقدار المد الالـز المثقل الكلمي : ......

 ......................................................................................................................* حروؼ المد العارض للسكوف : ..........

 .................................................................................................................. :* ينقسم المد الفرعي الزائد بسبب الهمز إلى 

ُلُغوا اْلُحُلَم ِمنكُ قاؿ تعالة "  َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَف ثَِياَبُكم مَِّن الظَِّهيَرِة َوِمن بَػْعِد َصالِة  ْم َثالَث َمرَّاٍت ِمن قَػْبلِ يَا َأيػ َها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم َوالَِّذيَن َلْم يَػبػْ
 "آليَاِت َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم ى بَػْعٍض َكَذِلَك يُػبَػيُِّن اللَُّو َلُكُم ااْلِعَشاء َثالُث َعْورَاٍت لَُّكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح بَػْعَدُىنَّ َطوَّاُفوَف َعَلْيُكم بَػْعُضُكْم َعلَ 



 

 أ : إستخرج أحكاـ التجويد التالية من اآليات مع بياف الحكم :

 إدغاـ بال غنة إظهار حلقي إخفاء حقيقي مد جائز منفصل إدغاـ متماثل إظهار شفوي  الحكم

       الحل من اآليات

 الجدوؿ التالي : ب: أكمل

 المد الزائد بسبب السكوف ينقسم قسمين ىما : ظهار الشفوي الشديد في الميم الساكنة  مع حرفين ىما يكوف اإل حروؼ القلقلة ىي 

   

 ج : أكمل الجمل التالية :

  مقدار المد الالـز الكلمي المثقل

  حروؼ المد العارض للسكوف

  قسمين ىما :إلى ينقسم المد 

 فيما يأتي : حكم التجويد د: بين

  ََعَلْيُكم بَػْعُضُكمْ  -:....................... ِمن قَػْبلِ  -:......................  َعِليٌم َحِكيمٌ  -........................ : َأْيَمانُُكْم َوالَِّذين ...............: 

 



 

 األدب مع الرسوؿ
ْأَذنُوَؾ لِبَػْعِض َشْأنِِهْم َحتَّى َيْسَتْأِذنُوُه ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك ُأْولَِئَك الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوَرُسوِلِو فَِإَذا اْستَ  َلْم يَْذَىُبواَرُسوِلِو َوِإَذا َكانُوا َمَعُو َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع بِاللَِّو وَ  آَمُنوانََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن إِِ 

ُهْم  َنُكْم َكُدَعاء بَػْعِضُكم بَػْعًضا  َواْستَػْغِفْر َلُهُم اللََّو ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِّحيٌم فَْأَذف لَِّمن ِشْئَت ِمنػْ يَػْعَلُم اللَُّو الَِّذيَن يَػَتَسلَُّلوَف ِمنُكْم ِلَواًذا فَػْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَف  َقدْ ال َتْجَعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِؿ بَػيػْ
َنٌة َأْو ُيِصيبَػُهْم َعَذاٌب َألِيٌم َأال ِإفَّ ِللَِّو َما ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َقْد يَػْعَلُم َما َأنُتْم َأف ُتِصيبػَ  َعْن َأْمرِهِ   .َعِمُلوا َواللَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  فَػيُػَنبِّئُػُهم ِبَماَعَلْيِو َويَػْوـَ يُػْرَجُعوَف ِإلَْيِو ُهْم ِفتػْ

 خط :حكم التجويد فيما تحتو  بين

 السبب الحكم                             الكلمة

   آمنوا

   لم يذىبوا

   عن أمره

   قد

   فينبئهم بما

 

 

 



 

 

  
 

مالمقصود بالسنن الربانية ؟ مع 
 ذكر مثاؿ .

ىي الطريقة ) السنة أو المنهج  
المتبعو في معاملة اهلل تعالى 

للبشر بناء على سلوكهم 
من شرع وأفعالهم ومواقفهم 

اهلل وأنبيائو ومايترتب على ذلك 
 من نتائج في الدنيا واآلخرة .

يقع المؤمنوف في مثاؿ : 
الشدائد وتشتد بهم المحن 

ويوضعوف  في محكات البالء 
، فيتساءؿ بعضهم متعجبا : لم 

/ يكثر البالء على المسلمين 
ىي سنة اهلل سبحانو مع عباده 

المؤمنوف يختبرىم  ويبتليهم 
إيمانهم بالبالء ليرى ويمتحن 

لخيرات كثرة ااإلستقامة ( واألخرى جزاًء ) ل إحداىما شرطا)( تمث
كثرة الخيرات اإللهية ( يكوف نتيجة اإللهية ( وتحقق الجزاء )

 ( حتمية لتحقق الشرط ) اإلستقامة
 أتدبر  

قاؿ بين الشرط والجزاء المترتب عليو كما حدده الحديث الشريف 
يهن .. مانقص ماؿ ثالثة أقسم علرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم " 

 ". اهلل عليو باب فقر ........من صدقة والظلم عبد مظلمة 

 الجزاء الشرط

 زيادة الماؿ ونماءه الصدقة

 زاده اهلل عزا الصبر على الظلم

 الفقر سؤاؿ الناس

يا معشر قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :    أتأمل وأجيب :
باهلل أف تدركوىن: لم تظهر  المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ

 "...... اهلل بأسهم بينهم الفاحشة في قـو قط 

 بين الشرط والجزاء المترتب عليو كما حدده الحديث الشريف

 أبين :

:  تػػػؤدي ىػػػذه الظػػػواىر إلػػػى اإلضػػػرار بالمقاصػػػد 1
: ضػػعف الػػدين  حفػظ الػػدينالشػرعية . وضػػح ذلػػك 

فػػي النفػػوس وارتكػػاب المحرمػػات والمجػػاىرة بهػػا  / 
: انتشػػػػػار القتػػػػػل وتفشػػػػػي األمػػػػػراض  حفػػػػػظ الػػػػػنفس

ياع المػػاؿ /حفػػظ المػػاؿ : ضػػواألوبئػػة وقلػػة الغػػذاء  
وسػػػػػيطرة العػػػػػدو علػػػػػى اإلقتصػػػػػاد ونهػػػػػب خيػػػػػرات 

 المسلمين 

. قاؿ ابن قيم الجوزية " تاهلل ماعدا عليك العدو 2
إال بعد أف تولى عنك الولي ، فال تظن  أف 

 الشيطاف غلب ولكن الحافظ أعرض " اشرح ذلك

عندما أعرض المسلمين عن نصرة اهلل ورسولو 
 أعرض اهلل عنهم وتركهم لعدوىم .

 . بم تعلل نزوؿ الغيث مع وجود المعاصي ؟3

وجود الضعفاء من الشيوخ والنساء واألطفاؿ 
 والبهائم 

عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ "   أبين :

 المنكر ومحاسبة المفسدين واألخذ على أيديهم .

 أقرأ واستنتج :

أ : ماذا يحدث لو تركهم الباقوف لما خططوا لو ،  
 والتزموا الصمت حياؿ فعلهم ؟

 سقوط البناء وىلكوا جميعا .

شار ب: ما النتيجة الحتمية المترتبة على انت
 المنكرات وصمت المجتمع ؟

 فساد المجتمع ، قلة الدين ، قلة عمل الخير .

 :أقرأ وأفكر 

  من خالؿ األحاديث التالية استنتج الشرط والنتيجة

 النتيجة الشرط

عدـ ترؾ المعاصي . 1
 مع قدرتهم على التغيير 

 نزوؿ العقاب

 الحرماف من الخير . عدـ الرفق2

 درس السنن الربانية



مدى صبرىم وقوة إيمانهم ، 
قاؿ تعالى : " أحسب الناس 
أف يتركوا أف يقولوا آمنا وىم 

 اليفتنوف "

لحكمة اإللهية اقتضت تدبير ا
ىذا الكوف من خالؿ جملة من 
السنن والقوانين واألسباب التي 

التتبدؿ والتتغير  والتحابي 
 أحداً .

 ما المقصود بالسنن الشرطية ؟
 مع ذكر مثاؿ 

ىي التي ترد على شكل حادثتين 
مترابطتين تمثل إحداىما شرطاً واألخرى 

جزاء وتحقق الجزاء فيها يكوف نتيجة 
 حتمية لتحقق الشرط.

مثاؿ : قاؿ تعالى : " وألو إستقاموا 
 على 

ألسقيناىم ماًء غدقا "  الطريقة
 ىنا حادثتاف مترابطتاف )

 اإلستقامة و كثرة الخيرات

 الشرط 

 ) المظاىر السلبية (

 الجزاء ) النتائج ومن مظاىرىا (

الممارسات الجنسية 
 المحرمة الزنى واللواط

 أزمة صحية : من مظاىرىا : الطاعوف
 واألوجاع واألوبئة المهلكة

أزمة إقتصادية وسياسية : ومن مظاىرىا  نقص الكيل والميزاف
 : الجدب وجورالسلطاف

 منع الفقراء الزكاة

 ) الغش اإلقتصادي (

أزمة غذائية : ومن مظاىرىا : قلة 
 األمطار والجفاؼ

ترؾ الواجبات وارتكاب 
 المحرمات والمجاىرة بها

:  من مظاىرىا أزمة سياسية دولية : و 
 دخوؿ العدو بالد المسلمين ونهبو 

 

والذي نفسي بيده لتأمرف بالمعروؼ ولتنهوف عن 
المنكر أو ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عقابا منو 

 ". ثم تدعونو فاليستجاب لكم

د في المجتمع نقد بناء كاف ذلك حفظا إذا وج -
للمجتمع من األفكار الفاسدة وعدـ الخروج عن 

نشر الخير  -الدين وتميز الحق من الباطل  
 وصالح الفرد  / حفظ المجتمع  من الزلل 

  أنفسهم ..ُحُدوِد اللَِّو َواْلَواِقِع  المداىن في َمَثُل "
. 

مالرابط المشترؾ بين ىذا الحديث والحديث 
 السابق 

كال الحديثين يحثاف على األمر بالمعروؼ والنهي 
 عن 

 من البالء الوقاية . أعماؿ الخير 3

 الخراب والدمار . اليمين الكاذبة4

 الهالؾ .التنافس على الدنيا5

. عدـ تزويج صاحب 6
 الخلق والدين

 انتشار الفتنة والفساد

 أبين : 

البيعاف بالخيار مالم يتفرقا ، قاؿ رسوؿ اهلل " 
 " ............ وكذبا  محقت بركة بيعهم

 ية ؟ماذا تتوقع أف يحدث في المواقف التال

 أ : انعداـ البركة في البيع والشراء .

 ب: انعداـ الثقة بين الناس وعدـ البركة .

 ج : تتحقق البركة وزيادة الخير .



 

 

 السنن الشرطٌة

 ما المقصود بالسنن الربانٌة ؟ 

 من شرع هللا و أنبٌائه و ماٌترتب على ذلك من نتائج فً الدنٌا واآلخرة . هً الطرٌقة المتبعة فً معاملة هللا تعالى للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم ومواقفهم السنن الربانٌة :

 أقسام السنن الربانٌة : اذكر 

 . سنن شرطٌة / ترتبط بفعل اإلنسان و إرادته.6. سنن حتمٌة / إجبارٌة /ال اختٌار لإلنسان فٌها 3تنقسم إلى قسمٌن : 

 ما المقصود بالسنن الشرطٌة ؟ مع ذكر مثال 

 رد على شكل حادثتٌن مترابطتٌن تمثل أحدهما شرط واألخرى جزاء وتحقق الجزاء فٌها ٌكون نتٌجة حتمٌة لتحقق الشرط.هً التً ت

 قال تعالى : " وألّو استقاموا على الطرٌقة ألسقٌناهم ماًء غدقا " مثال :

 الشرط هو : ) اإلستقامة ( و الجزاء هو ) كثرة الخٌرات اإللهٌة (

صبر علٌها إال رتب علٌه كما حدده الحدٌث الشرٌف :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: " ثالثة أقسم علٌهن .. مانقص مال من صدقة والظلم عبد مظلمة فالشرط والجزاء المت
 زاده هللا عزاً والفتح باب مسؤلة إال فتح هللا علٌه باب فقر "

 الشرط
 

 الجزاء

 الصدقة
 

 البركة و الزٌادة فً المال

 لى الظلمالصبر ع
 

 زاده هللا عزا

 السؤال و الطلب من الناس
 

 الفقر

 

 



 

 

 ٌن الشرط والجزاء المترتب علٌه كما حدده الحدٌث الشرٌؾ التالً:ب 

بها إال فشا فٌهم الطاعون  ٌا معشر المهاجرٌن خمس إذا ابتلٌتم بهن وأعوذ باَّلل أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فً قوم قط حتى ٌعلنوا قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :
م، ولم ٌمنعوا زكاة أموالهم إال واألوجاع التً لم تكن مضت فً أسالفهم الذٌن مضوا، ولم ٌنقصوا المكٌال والمٌزان إال أُخذوا بالسنٌن وشدة المئونة وجور السلطان علٌه

ا من غٌرهم فؤخذوا بعض ما فً أٌدٌهم"منعوا القطر من السماء ولوال البهائم لم ٌمطروا، ولم ٌنقضوا عهد هللا وعهد رس  وله إال سلط هللا علٌهم عدّوً

 الجزاء ) النتائج ومن مظاهرها ( الشرط ) المظاهر السلبٌة (

 أزمة صحٌة : من مظاهرها : الطاعون واألوجاع واألوبئة المهلكة انتشار الزنى

 ب وجورالسلطانأزمة إقتصادٌة وسٌاسٌة : ومن مظاهرها : الجد نقص الكٌل والمٌزان

 أزمة غذائٌة : ومن مظاهرها : قلة األمطار والجفاف منع الفقراء الزكاة

ترك الواجبات و ارتكاب المحرمات و 
 المجاهرة بها

 أزمة سٌاسٌة دولٌة : ومن مظاهرها :  دخول العدو بالد المسلمٌن ونهب خٌراته

علٌه تعطٌل كتاب هللا وسنة رسوله 

 السالم
 سٌاسٌة و من مظاهرها الحروب الطائفٌة و التناحر فٌما بٌنهم أزمة اجتماعٌة و

 

 ذلك اإلضرار بالمقاصد الشرعٌة . وضح تؤدي هذه الظواهر ) المذكورة فً الحدٌث السابق ( إلى 

ضٌاع المال وسٌطرة  حفظ المال :بئة وقلة الغذاء  /انتشار القتل وتفشً األمراض واألو حفظ النفس :ضعف الدٌن فً النفوس وارتكاب المحرمات والمجاهرة بها  /  حفظ الدٌن :
 العدو على االقتصاد ونهب خٌرات المسلمٌن .

  ذلك. اشرح " التحسبن أن العدو ؼلب ولكن الحافظ أعري "قال ابن قٌم الجوزٌة 

 كهم لعدوهمعندما أعرض المسلمون عن نصرة هللا ورسوله و تركوا االلتزام بطاعة هللا و رسوله أعرض هللا عنهم و تر

 نزول الؽٌث مع وجود المعاصً ؟ بم تعلل 

 بؤن هللا ٌرحمنا بوجود الضعفاء من الشٌوخ والنساء واألطفال والبهائم .



 ستجاَب لكم "." والذي نفسً بٌده لتأمرّن بالمعروؾ ولتنهوّن عن المنكر أو لٌوشكّن هللا أن ٌبعث علٌكم عقابا منه ثم تدعونه فالٌ عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

  

 الجزاء الشرط

 عقاب هللا وعدم إجابة الدعاء ترك فرٌضة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر

 :أكمل ما ٌلً وفق السنة التً أشار إلٌها إلٌها الرسول صلى هللا علٌه و سلم فً الحدٌث الشرٌؾ 

ه كان ذلك حفظاً من للمجتمع من األفكار السائدة و عدم الخروج عن الدٌن و تمٌٌز الحق من إذا وجد فً المجتمع نقد بّناء تجاه األخطار الصادرة من أفراده و مإسسات -
 الباطل.

  –تطبٌق ما ٌؤمر به و اجتناب ما ٌنهى عنه .    -              األمر بالمعروف و النهً عن المنكر فرٌضة اجتماعٌة ٌترتب على القٌام بها:                               -
 حماٌة و حفظ المجتمع من الزلل.

 ن الذي فً أسفلها ٌمرون بالماء قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم :" مثل الـُمدِهن فً حدود هللا و الواقع فٌها مثل قوم استهموا سفٌنة و صار بعضهم فً أعالها فكا
لى ٌدٌه أنجوه و نّجوا أنفسهم  فً أعالها فتأّذوا به فأخذ فأساً فجعل ٌنقر أسفل السفٌنة فأتوه فقالوا : ما لك؟ قال : تأذٌتم بً و البد لً من الماء ، فإن أخذوا ععلى الذٌن 

 معنى المدهن : هو المحابً الذي ٌضٌع الحقوق و ال ٌغٌر المنكر.، و إن تركواه أهلكوه و أهلكوا أنفسهم " 

 الرابط المشترك بٌن هذا الحدٌث السابق " و الذي نفسً بٌده ..... ؟ ما 

 كال الحدٌثٌن ٌحثان على األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ومحاسبة المفسدٌن واألخذ على أٌدٌهم .

 األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر فرٌضة إجتماعٌة . ماذا ٌترتب على القٌام بها ؟ 

 وصالح الفرد والمجتمع وحفظ الدٌن  .إنتشار الفضٌلة والخٌر 

 عة دون أن ٌؤبهوا بحق بناء كبٌر مكون من أدوار عدة ، أراد ساكنو الدور األرضً توسعة مكانهم فوضعوا خطة إلزالة بعض األعمدة و الجدران من أجل إحداث التوس
 من فوقهم أو المباالة بحٌاتهم.

 لتزموا الصمت حٌال فعلهم؟ماذا ٌحدث لو تركهم الباقون لما خططوا له ، و ا 

 الهالك و سقوط البناء

 

 



 

 

 . قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : من خالل األحادٌث التالٌة استنتج الشرط والنتٌجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متن الحدٌث
 

 النتٌجة الشرط

مامن قوم ٌعمل فٌهم بالمعاصً ، ثم ٌقدرون على أن ٌغٌروا ، ثم ال ٌغٌروا إال ٌوشك أن ٌعمهم هللا  .3
 بعقاب" . منه

عدم ترك المعاصً 
مع قدرتهم على 

 التغٌٌر

 نزول العقاب

 الحرمان من الخٌر عدم الرفق " من ٌحرم الرفق ٌحرم الخٌر " .6

الوقاٌة من البالء و سوء  أعمال الخٌر " صنائع المعروف تقً مصارع السوء " .1
 الخاتمة

 الخراب والدمار الكاذبة الٌمٌن معنى بالقع : خربة "الٌمٌن الفاجرة تذر الدٌار بالقع " .4

"و هللا ما الفقر أخشى علٌكم ، و لكن أخشى علٌكم أن تبسط الدنٌا علٌكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها  .5
 كما تنافسوها و تهلككم كما أهلكتهم"

 الهالك و الدمار التنافس على الدنٌا

عدم تزوٌج صاحب  كن فتنة فً األرض و فساد عرٌض"" إذا خطب إلٌكم من ترضون دٌنه و خلقه فزوجوه إال تفعلوا ت .6
 الخلق والدٌن

 انتشار الفتنة والفساد

ٌّنا بورك لهما فً بٌعهما ، و إن  .7 " البٌعان بالخٌار مالم ٌتفرقا ، أو قال حتى ٌتفرقا ، فإن صدقا و ب
 كتما ، و كذبا ُمحقت بركة بٌعهم"

 

 البركة عدم الغش فً البٌع



: بين دعوة اإلسالـ في تفريغ ثورة الغضب بإختيار المجاؿ 3 سؤولية اإلنساف بين اإلرادة والغرائز م( 1)
 المناسب 

 لها ، وجهاز مانعة الصواعق أوجو للتشابو . ماىي ؟
ىذا الجهاز اليوقف التيار الكهربائي بل يستقبلو ويتلقاه ويصرفو بعيدا 

ف الغضب عو ىدفو األوؿ فكذلك نستطيع التصرؼ في موق
البمصادمة الغريزة نفسها وال بمقاومة حركتها  الطبيعية في بداية 

إندفاعها وإنما بتوجيو ىذه الحركة وتحويل خط سيرىا  على النمط 
 . الذي رسمو الرسوؿ

 ( األساس الذي تقـو عليو المسؤولية في اإلسالـ2) 

قع ماداـ ىناؾ تكليف فهناؾ ت بالخالفة في األرض .  التكليفأمانة 
 مسؤولية والمسؤولية عند إرتفاع التكليف 

 أبين  ::
 ولماذا ؟ من الذين رفع عنهم القلم فخرجوا من دائرة المسؤولية  

النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنوف حتى 
 يعقل ، إرتفعت عنهم المسؤولية الرتفاع التكليف .

 ( المسؤولية تشريف انساني 3) 

حدد اهلل لها بالفطرة طريقا معينا تسير فيو الخيرة لها جميع العوالم 
في سيره والحيلة لها في الخروج عنو ألنها التملك من أمر نفسها 

 شيئا .
 أفكر  :

 ما أوجو اإلختالؼ بين اإلنساف وغيره من في ىذا العالم ؟ 
مجهز بما يمكنو من اإلرادة والتصرؼ والفهم والبياف ألف اإلنساف 
 .رادة والحرية واإل

 ( أنواع المسؤولية  4) 

قلبو مسؤولية كل فرد عن نفسو وعقلو وعن أعماؿ  المسؤولية الفردية :

 ( أقساـ المسؤولية الفردية   5) 
: ماىو موقف كل من المذاىب الفلسفية واإلسالـ من 1

 اإلنساف ؟
. ذىب بعضهم إلى أف اإلنساف مخلوؽ مسخر في جميع 1

 أحوالو تسيره الفطره وتحكمو الطبيعو .
عض األخر إلى أنو سيد مطلق اليدين يتصرؼ . وذىب الب2

 بملء حريتو مختارا في كل شىء .
. أما اإلسالـ وقف في رؤيتو لإلنساف موقفاً وسطا ، اعترؼ 3

بسلطة النزعات الفطرية ولكن ليس على إطالقها فللهمم 
 والعزائم واإلرادة مجاال في ايقاؼ تلك النزعات عند حدىا .

 أفكر وأجيب 
لها جانبين أحدىما داخل في الجبلة  ظاىرة الغضب .

اإلنسانية التي السلطاف لإلنساف عليها واآلخر خاضع 
 للتفكير واإلرادة اإلنسانية . 

 أذكر مظاىر كل من الجانبين ، مبينا موقع المسؤولية فيهما ؟
:  يتمثل فيما يصحب الغضب من ثورة في  الجانب الفطري

ت الوجو وىذه الدـ وارتفاع الحرارة وتقلصات في عضال
الظواىر السلطاف لإلنساف عليها وال مسؤولية فيها . 

ويتمثل فيما يتبع  ىو الجانب اإلراديوالجانب اآلخر 
الغضب من لواحق كالجهر بالقوؿ والبطش باليدين وتحرؾ 

القدـ باألذى وىي ظواىر خاضعة للتفكير واإلرادة وبإمكاف 
 ؿ عنها . اإلنساف توجيهها إلى حيث يريد لذلك ىو مسؤو 

: دعا اإلسالـ إلختيار السلوؾ البدني المناسب الذي 2
يخفف من ضغوط اإلنفعاالت  .دللي على ذلك من السنة 

 البنيوية ؟
قوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم : " إذا غضب أحدكم وىو 

 ؟ىي فما تنقسم المسؤلية الفردية في اإلسالـ إلى ثالثة أقساـ . 
تعني أف كل فرد خاضع  ىي األصل في المسؤولية الفردية .و :  أ : المسؤولية الدينية

 لمساءلة دقيقة أماـ اهلل وقتها يـو القيامة  وىي شاملة لجميع أعمالو  .
: فالمسلم يخضع لمساءلة أماـ  ب: المسؤولية األخالقية أماـ الضمير األخالقي

 } إقرأ كتابك كفى بنفسك اليـو عليك حسيبا {ضميره كما قاؿ تعالى 
فالمسلم  : ج : المسؤولية اإلجتماعية أماـ السلطة الحكومية وسلطة الرأى العاـ

 مسؤوؿ أماـ مجتمعو يراقب أفعالو ويصدر عليها أحكامو .
) المسؤولية الدينية  التخونوا اهللإجتمعت ىذه المسؤوليات الثالث في قولو تعالى } 

ة الحكومية وسلطة الرأى العاـ ( ) المسؤولية أماـ غير اهلل السلط والرسوؿأماـ اهلل ( 
 ) المسؤولية أماـ الضمير األخالقي ( . وتخونوا أماناتكم

رفض يوسف عليو السالـ الخروج من السجن وقبوؿ أمر الملك إال بعد فتح   استنبط 
. أى نوع من المسؤولية في موقف يوسف ؟؟ باب التحقيق في التهمة التي سجن بها 

 ـ السلطة الحكومية وسلطة الرأى العاـ المسؤولية اإلجتماعية أما
 ( مراحل المسؤولية  6) 

يكوف مسؤوؿ في المجاؿ الذي  : أ : قبل القياـ بالعملماىي مراحل المسؤولية ؟ 
 يملك السلطة وحرية التصرؼ ويكوف مطالبا بحسن اإلختيار ومسؤوال عن إختياره .

المرحلو عن كيفية أدائو لألمر  يكوف اإلنساف مسؤوال في ىذه : ب : بعد القياـ بالعمل
الذي اختاره  وكيف قاـ بتأديتو وماىي آثاره وتبعاتو فالمسؤولية مسؤولة استجواب 

 ومحاسبة .
 حدد مسؤوليتك القبلية والبعدية في كل مما يأتي : :  أطبق

حسن إختيار الوظيفة والنظر لها من جميع جوانبها  القبلية :البحث عن عمل وظيفي .
 اإلخالص واإلتقاف وحسن األداء . البعدية : ابياتها وسلبياتها .وماىي إيج

 حسن إختيار الزوجة والسؤاؿ عنها وكل مايتعلق بها  القبلية :اإلقداـ على الزواج .
يتحمل مسؤولية إختياره ، أداء   البعدية : ) الدين ، األخالؽ ، الشخصية ، الصفات (
 ى الحياة الزوجية  .ماعليو من واجبات ، مسؤولية المحافظة عل



قائم فليجلس فإذا ذىب عنو الغضب وإال فليضجع  " 
 الغضباف . فالحديث يدؿ على تغيير الحالة التي عليها 

 
 ( مجاالت المسؤولية الفردية  7)  

 : نفسو عن اإلنساف مسؤولية .1
حفظ نفسو بحفظ حياتها  ، تلبية إحتياجاتها متمثلة في : 

األساسية ، حمايتها من موارد الهالؾ ، القياـ بحقوقها 
الشرعية ، وقايتها من المعاصي ، تجنيبها لبواعث الشر 

، تنمية قدراتها وتطوير طاقاتها ،  والفساد ، تزكيتها وتهذيبها
 صونها عن الذؿ والهواف .

 علل لما يلي 
قوؿ الرسوؿ لعبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما  -

ألنو مسؤوؿ عن حفظ نفسو /  " فصم وافطر ونم وقم " 
بحفظ حياتها من خالؿ تلبية إحتياجاتها األساسية والقياـ 

 بحقوقها الشرعية .
مسؤوؿ عن /  الميتة لمن أوشك على الهالؾ . إباحة أكل -

نفسو بالحفاظ عليها من الهالؾ ومن خالؿ تلبية حاجتها 
 األساسية للحالؿ الطيب .

مسؤوؿ عن نفسو من خالؿ حمايتها  تحريم اإلنتحار  . -
 من موارد الهالؾ .

 :  وأقربائو أسرتو عن الفرد مسؤولية .2
أسرتو وفق موقعو من على كل مسلم تقع واجبات تجاه أفراد 

 األسرة 
تنشئة أبناءه على طاعة اهلل وتقديم  مسؤوؿ عن : باإل

القدوة الحسنة لهم في سلوكو وأخالقو  واإلنفاؽ عليهم دوف 

 وجوارحو وآثارىما وىي مسؤولية خاصو اليشاركو في حملها أحد غيره 
ىي إلتزاـ الجماعو تحقيق مصالح المجتمع  المسؤولية الجماعية :

 ودفع الضرر عنو .
 :  اقرأ واستنبط 

يث الشريف مسؤوليات حرص عليها أبو الدرداء وأخرى في الحد
 قصر فيها ، حددىا ؟

حرص على مسؤليتو الدينية عن نفسو أماـ اهلل وقصر في مسؤوليتو 
 تجاه بيتو وأسرتو

انطلقت حكمة سلماف الفارسي رضي اهلل عنو " أعط كل ذي حق 
 حقو " عن فهم صحيح لمنهج اإلسالـ في ذلك . وضح ذلك 

لم يهتم بمطالب الروح فقط وإنما أحدث توازف بين  أف اإلسالـ
 مطالب الروح والجسد .
  : المهنية الفرد مسؤولية .3

تقع على كل فرد مسؤوؿ تجاه عملو المهني مسؤولية ىي أدائو 
 بإخالص واتقاف مستوفيا جميع شروطو المطلوبو  ملتزما بأخالقيات المهنو .

 :  أطبق 
 تجاه : تخيل أنك رئيس قسم مامسؤليتك

حفظ أمنها ونظامها وما ماتوجبو عليو الوائح والنظم  بيئة العمل :
ومسؤوؿ عن المحافظة عليها ماديا من العدواف أو اإلفساد أو 

 استغالؿ أموالها لمصالحو الخاصو .
النصح لهم والعدؿ بينهم وتطوير :  من يشرؼ عليهم من الموظفين

 .مهاراتهم 
 :  وطنو تجاه الفرد مسؤولية .4

حماية وطنو والذود عنو ، القياـ بخدمتو وتحقيق مصالحو ، حفظ أمنو 
واستتباب نظامو ، اإللتزاـ بقوانينو ونظمو ، يراقب أحواؿ المجتمع 

 ويساىم في حل مشكالتو بنقد بناء أو مقترح ىادؼ .

 مامسؤولية المسلم تجاه وطنو اإلسالمي الكبير ؟
الوقوؼ مع قضاياه ، العمل على وحدتو ، إزالة الفوارؽ بين شعوبو ، إخماد مايثار بينهم 

   .اإلىتماـ بشؤوف المسلمين و  ،  من نزعات
 ( حدود المسؤولية 8) 

نو مباشرة بل ممتدة إلى آثارىا مسؤولية اإلنساف ليست قاصرة على أعمالو الصادرة ع
  أطبق   وتوابعها . 

 ىناؾ ثالث حاالت يجازي فيها اإلنساف على أعماؿ غيره  . وضحيها ؟ :1
 أ : إذا وقع الفعل من اآلخرين بإيحاء أو أمر منو . 

 : أفتى سائال بغير علم فأحل لو حراما . 1مثاؿ 
 ب : إذا وقع الفعل من اآلخرين إقتداء بو .

 : إبتكرت لباسا ينافي القيم اإلسالمية فقلدىا الكثير من النساء .مثاؿ 
 ج : إذا وقع الفعل من اآلخرين بسبب سكوتو عنو وىو قادر على منعو .

 اليشرب الخمر لكنو يقدمها للناس من خالؿ عملو 
 من سكت عن الحق فهو شيطاف أخرس ، فبم تعللي ذلك ؟عللي :: : 2

 بسبب سكوتو عنو وىو قادر على منعو .ألف الفعل وقع من اآلخرين 
 المسؤولية درجات(  9) 

تتفاوت مراتب المسؤولية ودرجاتها ، فكلما كانت المصلحة أكبر والمجاؿ المطلوب 
 أوسع كانت المسؤولية أعظم .

 :  أبين
 إقرأ الحديث ورتب درجات المسؤولية الواردة . 

 خادـ / الرجل في ماؿ أبيو / المنفردمسؤولية : اإلماـ / الرجل في أىلو / الزوجة / ال
ما أوجو اإلختالؼ بين مسؤولية فرد تجاه وطنو حينما كاف طالبا ، ومسؤوليتو بعد أف 

 أصبح موظفا ؟
 حينما كاف طالبا مسؤوليتو ىي : الجد واإلجتهاد والحرص على التفوؽ .

 بعدما أصبح موظفا : يسخر كل ماتعلمو لخدمة وطنو  .
 واختلفت تبعا الختالؼ حجم مسؤولية ىذا الطالب بعد أف أصبح موظفاً   فالمسؤولية اتسعت



 

 

 إسراؼ وال تقتير .
واجباتو تجاه زوجتو وعن قيامو بحقوقها  الزوج مسؤوؿ عن :

 وحسن معاملتها 
القياـ بواجباتو أداء حقوؽ الزوج و  الزوجة  مسؤولو عن :
 وحفظ نفسها ومالو .

 من المسؤوؿ في :
عدـ التزاـ الفتيات المسلمات بالحجاب الشرعي . ) 

 الوالدين (
انتهاؾ بعض الشباب حدود العفة .)ضعف الوازع الديني  ، 

 األىل ( 

 : أتعاوف مع زمالئي 
أوجد  أكبر عدد ممكن من األطراؼ المشتركة في مسؤولية أمن 

جميع فئات المجتمع وكل المقيمين على واستقرارىا .مع  التعليل .  الدولة
 أرضها .



األساس الفقهي للمسؤوليات الفردية 
 والجماعية

 مجاالت المسؤولية الجماعية
جميع المصالح العامة والخاصة تنطلق من الحفاظ 

على  المقاصد الخمسة وىي : حفظ : الدين 
قاؿ  اإلماـ والنفس والعقل والعرض والماؿ وىي كما 

وتصنف مجاالت الشاطبي: ) أصل المصالح ( . 
 إلى : المسؤوليات الجماعية وفقا لهذه المصالح 

 أوالً  : المسؤولية الجماعية في مجاؿ حفظ الدين :

 كيف تكوف مسؤولية الجماعو عن حفظ الدين ؟ 
بإقامة أركانو وتثبيت قواعده ودرء كل احتالؿ واقع 

 .أو متوقع عليو 
عن طريق قياـ األمة بمجموعو   ف يتم ذلك ؟: كي2 

ماىي ىذه المسؤوليات من المسؤوليات الكفائية . 
 ؟؟
تقـو الدعوة على   : الدعوة إلى اهلل تعالى :1 

 أساسيين ىما :
: البصيرة تقتضي رصيدا من  األوؿ : البصيرة العلمية

العلـو الشرعية والعلـو اإلجتماعية والعلـو المهارية 
 بلغات العالم والمعرفة 

ىو البالغ المظهر لما  الثاني : البالغ المبين :
أرسلنا للكل ويستوجب البالغ توظيف كل الوسائل 

والمقروءة للدعوة إلى  والمرئية الممكنة المسموعو
 اهلل 

بالحكمة والموعظة الحسنة  والجداؿ بالتي ىي 
 أحسن 

 اجتهاد يحفظ الدين  . 
 ىناؾ نوعين من اإلجتهاد . ماىما  ؟و 

ص واحد تحققت يقـو بو شخ إجتهاد فردي :
 .فيو شروط اإلجتهاد 

يشترؾ فيو مجموعو من  اجتهاد جماعي :
الشرعية التي  العلماء من أجل استنباط األحكاـ

 .تكوف محل اتفاقهم جميعا بعد التشاور عليها 

 : 51قيم : الكتاب : صفحة أ
يقترح أحد العلماء المعاصرين ثالثة مستويات 

ر وعلى لإلجتهاد الجماعي ، على مستوى القط
مستوى األقاليم وعلى مستوى العالم اإلسالمي  

 ؟. مارأيك في ىذا التقسيم ؟ ولماذا 
تقسيم موفق / ألف الدولة لها خصوصيتها  

 وكذلك اإلقليم وكذلك العالم اإلسالمي .

ثانيا : المسؤولية الجماعية في مجاؿ حفظ 
 النفس 

 كيف يتم حفظ النفوس ماديا ؟
هلكات الجوع بإحيائها وتخليصها من م

والمرض والحوادث .  وىي مسؤولية جماعية 
 تقع على مؤسسات مختلفة .

ماالمؤسسات المجتمعية  التي يقع افكر :  
  عليها مسؤولية الحفظ المادي للنفوس ؟

ىيئات اإلغاثة وفرؽ اإلنقاذ وفرؽ اإلطفاء 
 والممرضين واألطباء والمشرعين القانونيين . 

على من تقع مسؤولية توفير الحاجات األساسية : أبين 
 ألفراد المجتمع ؟

ف كانت عاجزة انتقل الوجوب لفئة أواًل على الدولة وإ
األغنياء واف رفضوا أجبرتهم الدولة وىناؾ مسؤولية 

جماعية غير مباشرة على أصحاب المهن والمهارات 
 والصناعات األساسية .

 ماالمقصود  بحفظ النفوس معنويا ؟
الجانب المعنوي ىو مكمل للحفظ المادي ويمثل سدا 

 لذريعة النيل من أصلها الضروري 
نتج  : أىم الحقوؽ التي يحفظ بها الجانب المعنوي است

 للنفوس و تقع مسؤولياتها على الجماعو ؟
حق التكافل اإلجتماعي ، حق العلم والتعليم ، حق 

 اإلرشاد والتوجيو ، حق األمن اإلجتماعي . 
 يحفظ النفوس من الهالؾ .ماىي أىمية التبرع بالدـ ؟  

 اؿ حفظ العقل :ثالثا :  المسؤولية الجماعية في مج

1:العقل مناط التكليف وحفظو يأتي من جانبين ، 
 وضحيهما ؟

 أ : الحفظ المادي من المفسدات المادية والمعنوية .
ب: الحفظ المعنوي للعقوؿ : بالعلم والمعرفة والبحث 

 العلمي 
أبين : ما المفسدات المادية  والمعنوية التي تفتك 

بالعقوؿ ؟ المادية : الخمور / المخدرات / اإلصابات 
 التي تسببها اإلعتداءات الجنائية أو الحوادث المرورية أو 

 

}  المسؤولية في اإلسالـ بدوف تكليف 
: المجنوف غير مكلف  مثاؿ ذلك

وبالتالي المسؤولية عليو نتيجة تصرفاتو 
} كذلك التكليف دوف مسؤولية  { 

تو  فاإلنساف الغير مسؤوؿ عن تصرفا
  كالصبي والمجنوف  التكليف عليو {

والتكليفات الواجبة في الشرع بالنسبة 
 للمكلفين تنقسم إلى : 

 ) فرض عين ( :الواجبات العينية : 1
ىي تكليفات عينية تتعلق بذمة كل 
مسلم والتسقط عنو إال بقيامو بها 

شخصيا وىي أساس كل مسؤولية فردية 
. 

 مثاؿ: تعلم الصالة وأحكامها
(   ) فرض كفاية : لواجبات الكفائيةا: 2

ىي تتعلق بذمة الجماعو المسلمة 
لتحقيق المصالح العامة لألمة إذا قاـ بها 

البعض سقط عن البعض اآلخر وإال 
بقيت في ذمة الجماعو ووقع عليها إثم 

 التقصير في كفايتها 
مثاؿ : تعلم العلـو الدنيوية كالطب  

 والهندسة والفيزياء 



 أتدبر : 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم "  قاؿ

وفرض عليكم فرائض فال تضيعوىا " ما 
الفروض التي ينهانا الرسوؿ عن إضاعتها 

 في الحديث ؟
الشريف  الفرائض ىنا تشمل العينية 

  والكفائية
 األخطاء الطبية أو الحروب وغيرىا 

الجهل / األمية / التضليل المعنوية :  
 الفكري

 : أفكر وأجيب :
ما مسؤولية الجماعو المسلمة في حفظ 

 العقل من خالؿ الجوانب التالية :
حفظ أصل العقل : إيجاد الخبرات 

الطبية لعالج أمراضو الحسية والنفسية / 
حفظ أصلو باألمر بالمعروؼ والنهي عن 

 المنكر .
الحفظ الوقائي للعقل : سن التشريعات 

الحافظة للعقل من كل فساد  
ة الطب كالتشريعات الضابطة لمهن

وقوانين السير وبيئات العمل 
والتشريعات العقابية لمرتكبي جرائم 

 العقوؿ .
الحفظ التنموي للعقل : إنشاء دور 

بهدؼ تطبيقها  : تعلم وتعليم العلـو الشرعية :2
 واقع وإنزالها للحياة لتحكم السلوؾ اإلنساني على ال

 حتى يكوف بصدد كل حادثة جديدة  : اإلجتهاد : 3
4: كيف تحفظ الجماعو المسلمة العقوؿ من 

 الهجرة ؟
تغيير المناخ الثقافي واإلقتصادي الطارد لتلك 

األدمغة إلى مناخ داعم لإلستقرار واإلنتاج وتوفير 
 الدعم المالي لها .

المسؤولية الجماعية في مجاؿ حفظ النسل  :  رابعاً 
: 

كيف من مسؤوليات المجتمع حفظ النسل بالزواج .  
 يتم ذلك ؟

من خالؿ العمل على تيسير أمره / إزالة مايعترضو 
من عقبات مالية أو إجتماعية تعطل إتماـ مقاصده 

فتؤدي بالتالي إلى إغالؽ باب العفة وتيسير الوقوع 
 . في الحراـ وإضاعة النسل 

 : أفكر :
ما األدوار التي تناط بمؤسسات المجتمع لتيسير أمر 

 الزواج وإزالة عقباتو 
الدعم المالي / الدعم السكني / تحمل جزء من 

تكاليف الزواج / وضع تشريعات ضابطة تقلل من 
 عقباتو / بث الوعي المجتمعي .

ماالمقصود بالكثرة في قوؿ الرسوؿ عليو السالـ  " 
 ا فإني أباىي بكم األمم يـو القيامة " تناكحوا تكاثرو 

يات المجتمع من : أتدبر وأجيب : مامسؤول
 أجل تحقيق الحفظ الصحي للنسل ؟

 
 
 : أقرأ واستنتج: 
: مانوع الرعاية التي حظيت بها الطفولة 4

 والناشئة في المجتمع اإلسالمي من خالؿ :
أ: لم يمنع رسوؿ اهلل دخوؿ األطفاؿ المسجد 

 بل جعل لهم صفوفا خاصة خلف الرجاؿ . 
 ( التربوية) الرعاية  

عمر بن الخطاب رضي اهلل  ب : كاف الخليفة
عنو يفرض للمنفوس ) المولود ( مائة درىم ، 
 فإذا ترعرع بلغ بو مائتي درىم ، فإذا بلغ زاده 

 ) الرعاية المادية واإلجتماعية (
ج : جعل صالح الدين في أحد أبواب قلعة 
دمشق ميزابا يسيل منو الحليب وميزابا يسيل 

مهات منو الماء المذاب بالسكر تأخذ منو األ
 (  الصحية)الرعاية المادية و ألبنائهم 

د : كاف الخليفة عمر يعتنب بالصحابي الناشىء 
عبداهلل بن عباس ويدخلو مجالس الشورى 

) رعاية وأعماؿ الدولة مع اشياخ بدر . 
 ( الموىوبين

 :  المسؤولية الجماعية في مجاؿ حفظ الماؿ : خامساً 

جميع العاملين في المجتمع اإلسالمي على اختالؼ مجاالتهم 
النفعية يقوموف بفريضة كفائية يحققوف بها : مصلحة عامة 

 باإلضافة لمصالحم الخاصة .
لماذا دعا اإلسالـ المجتمع إلى : تهيئة فرص العمل للعاطلين 

واإلعتراؼ بحقوقهم مع متابعتهم لإلطمئناف على يسرىم 
 ورخائهم ؟ 

ألىمية العمل في كسب الماؿ الذي بو تخدـ مصالح الفرد 
 والمجتمع .

 ما المقصود بعملية تدوير الماؿ ؟ ومانتائجها ؟
حبس واإلحتكار إلى دائرة ىي عملية إخراج الماؿ من دائرة ال

التدوير والمشاركة اإلجتماعية حيث ينتفع بو الجميع . يمنع 
اآلخرين منو تكدسو في يد فئة من الناس وحرماف   

 : أبين ، أقرأ وأقيم 
اذكري ثالثة أعماؿ مجتمعية يتم من خاللها تدوير الماؿ بين 

 أفراد المجتمع ؟
 أعماؿ اكتسابية : زراعو وتجارة وصناعو .

أعماؿ استثمارية : كالشركات وصناديق اإلستثمار والمصارؼ 
 اإلسالمية 

 كيف تتم حماية الماؿ العاـ ؟
الكسب المباح وأداء  واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ب  

الحقوؽ المالية والترشيد في استهالؾ الممتلكات  واألمواؿ 
ساد / العامة / الرقابة المالية لحماية النزاىة ومكافحة الف

الحجر على السفيو / وضع تشريعات ضابطة لحمايتو  /  
 تطبيق العقوبات على مرتكبي جرائم الماؿ .



التعليم ومراكز البحوث ورعاية 
الموىوبين واألندية العلمية وإعادة تأىيل 

 المدمنين .
ما العلـو الكفائية التي ترى  أحلل :

مجتمعك في حاجة إليها ، وتجد من 
 بناء المجتمع تقصيرا عن طلبها ؟أ

والهندسية والتقنية  العلـو الطبية
 والتكنولوجية 
 أقرأ وأجيب :

3:كيف تحقق الجماعو المسلمة حفظ 
الحقوؽ الفكرية لألفراد ؟ بوضع أنظمة 

قانونية لحماية الملكية الفكرية وبراءة 
اإلختراع وبث الوعي المجتمعي بحقوؽ 

 الملكية الفردية .

المقصود بها الكثرة الصالحة القادرة على حمل 
أعباء الرسالو لتبليغها للناس جميعا وىذا يعني وجود 

 أبواف على درجة من الوعي لتربية جيل معافى .
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبارك  سمو الشٌخة فاطمة بنت    

 الكتبً

 سمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك الكتبً

 من موالٌد الهٌر بمدٌنة العٌن بإمارة ابوظبً

 اقترنت بصاحب السمو الشٌخ زاٌد بن سلطان آل نهٌان رئٌس دولة

 ارات العربٌة المتحدة خالل عقد الستٌنات بٌنما كان سموه آنذاكاإلم

  ..حاكما للمنطقة الشرقٌة

 وقفت سموها إلى جوار صاحب السمو رئٌس الدولة فً مختلؾ المواقؾ

 الصعبة خاصة فً بداٌة تأسٌس دولة اإلمارات ومساعً سموه المبكرة

  .لتحدٌث الدولة وإنشاء البنٌة التحتٌة
 

 مدٌنة أبوظبً منذ تسلم صاحب السمو الحكم فً اإلمارة انتقلت إلى

 م ، ومنذ ذلك التارٌخ بدأت رحلة تعلٌمها من ا 1966أؼسطس عام  6فً 

 البداٌة مع القرآن والسنة ودراسة التارٌخ واللؽات الحٌة ومجاالت العلوم

 اإلنسانٌة والتحقت سموها ببعي الدراسات الحرة وتنوعت ثقافتها

 جاالت إلى جانب قٌامها بمسؤولٌاتها كزوجة لحاكملتشمل شتى الم

  .إمارة أبوظبً وتربٌة أوالدها خالل هذه المرحلة االنتقالٌة الدقٌقة

 ومن هنا بدأت فكرة إنشاء جمعٌة نسائٌة لتلتقً

 خاللها بسٌدات إمارة أبوظبً وتحاول ان تشجع النساء وتدفعن إلعداد

 الوطن والمجتمع الكبٌر أنفسهن بما ٌساهم فً نجاح رسالتها تجاه

  .واألسرة الصؽٌرة

 
 

 أعمالها ؟
وأطلقت سموها حملة واسعة لمحو األمٌة وطالبت بضرورة تعلٌم البنات وكانت 

  .تقول أن األمٌة عدونا األول

 م ، أنشأت جمعٌة نهضة المرأة الظبٌانٌة كأول تجمع 1973وفً عام *

 اس لإلنجازات العظٌمةنسائً فً الدولة بدأت من خالله وضع حجر األس

 التً حققتها للمرأة ، وبعد إعالن دولة اإلمارات ـ هذا الكٌان الوحدوي الراسخ ـ

م ، بدأ العمل النسائً ٌشكل قوة باعتبار أن المرأة تمثل  1971دٌسمبر  2فً *

نصؾ المجتمع والمرأة هً التً تحمل على عاتقها تربٌة األجٌال الجدٌدة وتحقٌق 

  .ة الحدٌثةحلم بناء الدول

 ومن هنا بدأت سمو الشٌخة فاطمة فتح مجلسها لتلتقً بسٌدات البالد*
 وتشارك فً تحقٌق الحلم فً بناء الدولة الحدٌثة وألن سمو رئٌس

 الدولة زاٌد بن سلطان آل نهٌان بدأ رحلة البناء داعٌاً إلى ضرورة مشاركة
 المرأة والرجل فً عملٌة بناء الدولة الحدٌثة

 

موها منذ البداٌة سفٌرة المرأة لدى رئٌس الدولة ، وكانت س*

وكانت تجتمع مرتٌـن أسبوعٌاً بسٌدات ورائدات العمـل النسائً 

 م ،1975قبـل ان تعلن قٌام االتحاد النسائً فـً عام 

 أوالدها ؟

 نهٌان وسموها أم للفرٌق الركن طٌار سمو الشٌخ محمد بن زاٌد آل-

 وسمو الشٌخ حمدان بن زاٌد آل نهٌان ،- 

 وسمو الشٌخ هزاع بن زاٌد آل نهٌان-

 وسمو الشٌخ طحنون بن زاٌد آل نهٌان- 

 وسمو الشٌخ منصور بن زاٌد آل نهٌان- 

 وسمو الشٌخ عبدهللا بن زاٌد آل نهٌان- 

 وسمو الشٌخة شماء بـنت زاٌد آل نهٌان- 

  .د آل نهٌانوسمو الشٌخة الٌازٌة بنت زاٌ- 
 



م وهو لقب استحقته عن جدارة2115مارس  21أُطلق على سموها لقب "أم الشٌوخ"، ثم حصلت على لقب "أم اإلمارات" بمناسبة ٌوم المرأة العالمً فً . 

اومنهتولت سمو الشٌخة فاطمة تأسٌس ورئاسة جمعٌات محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة عدٌدة،  

 

 
1973فبراٌر 8أة الظبٌانٌة فً تأسٌس جمعٌة نهضة المر  

 ً1975أؼسطس 27تأسٌس االتحاد النسائً العام ف  
  ً1977أؼسطس12تأسٌس فرع جمعٌة نهضة المرأة الظبٌانٌة فً البطٌن فً أبوظبً ف . 

 ً1978إبرٌل23تأسٌس فرع جمعٌة نهضة المرأة الظبٌانٌة فً مدٌنة زاٌد بإمارة أبوظبً ف . 
 (. ٌهدؾ المركز إلى تنمٌة مهارات المرأة الٌدوٌة وتشجٌع جهودها فً الحفاظ على التراث المحل1978ًالبٌئٌة فً االتحاد النسائً العام)تأسٌس مركز الصناعات الٌدوٌة و . 

 ً1979تأسٌس فرع جمعٌة نهضة المرأة الظبٌانٌة فً أبوظب . 
  ً1981العامتأسٌس فرع جمعٌة نهضة المرأة الظبٌانٌة فً الوثبة بإمارة أبوظبً ف . 

 1987إنشاء شاطئ السٌدات التابع لالتحاد النسائً العام بمنطقة الرأس األخضر فً أبوظبً فً العام . 
 1988رئاسة دار زاٌد للرعاٌة الشاملة منذ العام . 

 ً1991سبتمبر 1تأسٌس ورئاسة مكتب سمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك لشؤون المواطنات والخدمات االجتماعٌة ف . 
 1994تنسٌق العمل النسائً فً الخلٌج والجزٌرة العربٌة رئاسة لجنة . 

 1995رئاسة نادي أبوظبً للسٌدات منذ العام . 
 1997لتابع لالتحاد النسائً العام فً أبوظبًإنشاء شاطئ الراحة للسٌدات ا . 

 1998تأسٌس فرع جمعٌة نهضة المرأة الظبٌانٌة فً الهٌر . 
 2111تأسٌس صندوق المرأة الالجئة بالتعاون والتنسٌق مع المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالجئٌن . 
 ً2111دٌسمبر19مدٌنة الضباط بأبوظبً فً  تأسٌس المركز الثقافً االجتماعً التابع لالتحاد النسائً العام ف .. 
 2114تأسٌس مركز الشٌخة فاطمة بنت مبارك الثقافً االجتماعً التابع لالتحاد النسائً العام فً منطقة الهٌر . 

 2114تأسٌس مركز اإلرشاد الصحً فً االتحاد النسائً العام  

 
 

 :حصلت سمو الشٌخة فاطمة على العدٌد من الرئاسات الفخرٌة

 1975شدات منذ العامالرئٌسة الفخرٌة لجمعٌة المر . 
 ( 1997 - 1983الرئٌسة الفخرٌة للجنة المرأة بجمعٌة الهالل األحمر ). 

 1985الرئٌسة الفخرٌة لمجلس أمهات منطقة أبوظبً التعلٌمٌة منذ العام  . 
 1988القائدة األولى والرئٌسة الفخرٌة لجمعٌة مرشدات اإلمارات منذ العام  . 

 ٌ1995دات منذ العامالرئٌسة الفخرٌة لنادي أبوظبً للس  . 
 1997الرئٌسة الفخرٌة لهٌئة الهالل األحمر منذ ٌونٌو . 

 2111الرئٌسة الفخرٌة ألكادٌمٌة الشٌخ زاٌد الخاصة بالبنات منذ العام  . 
 2111الرئٌسة الفخرٌة لمجلس سٌدات أعمال أبوظبً منذ العام  . 



 2118البشر منذ العامالرئٌسة الفخرٌة لمراكز إٌواء النساء واألطفال ضحاٌا االتجار ب  . 
 :تبنت سمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك العدٌد من المبادرات والمشارٌع الرامٌة إلى تمكٌن المرأة محلٌاً واقلٌمٌاً ودولٌاً، ومن أبرزها

 1975إطالق إستراتٌجٌة محو األمٌة وتعلٌم المرأة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة . 
 1997ذ العامرعاٌة مهرجان األسر المنتجة من . 

  1998رعاٌة مشروع المسح الوطنً لخصائص األسرة المواطنة . 
 1999رعاٌة مهرجان دعم سكان كوسوفو . 

 2111جئٌنتأسٌس صندوق الشٌخة فاطمة لرعاٌة المرأة الالجئة والطفل بالتعاون مع هٌئة الهالل األحمر والمفوضٌة العلٌا لألمم المتحدة لشؤون الال .. 
 2119تأسٌس دار الشٌخة فاطمة للطالبات المسلمات فً كولومبو بجمهورٌة سٌرالنكا . 

 رٌةرعاٌة االحتفاالت السنوٌة لخرٌجات جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة وكلٌات التقنٌة العلٌا وجامعة زاٌد ومدرسة خولة بنت األزورالعسك . 

 
 

تبدي سمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك اهتماماً كبٌراً باألسرة والطفل،وهً تواصل بذل الجهود لضمان االستقرار األسري مع أولوٌة توفٌرالحماٌة والرعاٌة لألطفال. وقد أطلقت 
 سموها العدٌد من المبادرات على هذا الصعٌد،منها

  لى األعمال الخٌرٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌةم الذي ٌعود رٌعه إ1982إطالق مشروع طبق الخٌر فً العام . 
  عاماً لمحو أمٌة المرأة1988إعالن العام . 

 عاماً للعمل التطوعً فً المٌادٌن االجتماعٌة والصحٌة والعسكرٌة1991إعالن العام . 
 1997إطالق جائزة الشٌخة فاطمة بنت مبارك لألسرة المثالٌة . 
 1997ً لألسرة منذ العامرعاٌة احتفاالت الدولة بالٌوم العرب . 

 1997إطالق جائزة البر . 
  ً2111ماٌو29إطالق حملة لمكافحة التدخٌن ف . 

  ً2117فبراٌر 2إطالق حملة توعٌة صحٌة حول مري السكري ف  . 
  ً2117فبراٌر 25إطالق حملة وطنٌة للسالمة المرورٌة ف  . 

  2118نوفمبر 9فً  لعالج أمراي البصروتشوهات األطفال -إطالق مبادرة أٌادي العطاء . 
 2111 - 2119حدةالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )الٌونٌسٌؾ( إلعداد اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لألمومة والطفولة فً دولة اإلمارات العربٌة المت . 

 على مخٌمات صبرا وشاتٌال وعٌن الحلوة فً لبنان تموٌل مشروعات إؼاثة ورعاٌة األٌتام والمشردٌن من األطفال الفلسطٌنٌٌن من ضحاٌا االعتداءات الصهٌونٌة . 
 دعم منظمات العمل اإلنسانً والخٌري فً الوطن العربً والعالم. 

 

قامت سمو الشٌخة فاطمة برعاٌة عدد كبٌر من المؤتمرات والندوات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة ،وشجعت على مشاركة االتحاد النسائً العام بشكل فعال فٌها. نذكر من هذه 
 :المؤتمرات ماٌلً



 1975مؤتمرالمرأة العالمً فً المكسٌك . 
 1977مؤتمرالمرأة المسلمة وإمكاناتها فً التطور فً الرباط . 

 1979مؤتمرالطفولة فً تونس . 
 1981مؤتمرالمرأة العالمً فً كوبنهاجن . 

 " 1981المؤتمر اإلقلٌمً الثالث للمرأة فً الخلٌج والجزٌرة العربٌة " فً الكوٌت  . 
 ( ً1984مارس27 - 24استضافة ورعاٌة "المؤتمر اإلقلٌمً الثالث للمرأة فً الخلٌج والجزٌرة العربٌة" فً أبوظب ). 

 ً1985مؤتمر" المرأة العالمً" فً نٌروب . 
 ( ً1986ماٌو5 - 3استضافة ورعاٌة حلقة دراسٌة حول "األوضاع السكانٌة واألسرٌة للمرأة بدول الخلٌج العربً" فً أبوظب ). 

 1988مارس11 - 8عاٌة ندوة "اإلعالم واالتصال للتوعٌة بصحة األم والطفل" فً أبوظبً بالتعاون مع وزارةالصحة ومنظمة الٌونٌسٌؾ )ر ). 
 ( ً1988دٌسمبر8 - 5استضافة ورعاٌة "المؤتمر العربً الحادي عشر للمرشدات العربٌات" فً أبوظب ). 

 ً1991فبراٌر27 - 16" فً أبوظبً )رعاٌة "دورة تدرٌبٌة فً التخطٌط للعمل النسائ ). 
 1991رعاٌة مشروع "جمع تراث المرأة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة " بالتعاون مع جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة . 

 ( 1992فبراٌر 26 - 25مؤتمر"القمة االقتصادٌة لنساء الرٌؾ" فً مقراألمم المتحدة بجنٌؾ ). 
 " 1993لتنمٌة " فً تونس ــالمؤتمر اإلقلٌمً للمرأة وا . 

 ( ً1994دٌسمبر 17 - 15رعاٌة "اجتماع لجنة تنسٌق العمل النسائً فً الخلٌج والجزٌرة العربٌة " فً أبوظب ) 
 " 1994المؤتمر العالمً للسكان والتنمٌة" فً القاهرة . 

 11ة " فً أبوظبً من تنظٌم االتحاد النسائً العام بالتعاون مع األسكوا )رعاٌة "اجتماع فرٌق خبراء حول األسرة العربٌة فً مجتمع متؽٌر: نحو مفهوم جدٌد للمشارك - 
1994دٌسمبر14 ). 
 ). 

 ( ً2117أبرٌل12 - 11رئاسة مؤتمر "العالج بالقرآن بٌن الدٌن والطب" فً أبوظب  ). 
 2117ماٌو27استضافة ورئاسة "االجتماع الثالث للمجلس األعلى لمنظمة المرأة العربٌة" فً أبوظبً ــ . 

 ( ً2118أبرٌل24 - 22رئاسة مؤتمر أبوظبً العالمً للشٌخوخة فً أبوظب ). 
 ( تحت شعار "المرأة فً مفهوم وقضاٌا أمن اإلنسان : المنظورالعربً 2118نوفمبر13 - 11ة ورئاسة المؤتمرالثانً لمنظمة المرأة العربٌة فً أبوظبً )استضاف

 ."والدولً
 ( ً2119ماٌو7 - 6رعاٌة مؤتمر "عالم فً أسرة " فً أبوظب ) . 

 ً2111ٌناٌر 31رعاٌة مؤتمراإلمارات الثانً للتطوع والملتقى الخلٌجً ف  . 

 

 

 

 



 :كلمات معبرة فً سموها
و الشٌخة فاطمة بنت مبارك. إننً لقدحقق العمل النسائً فً اإلمارات فً زمن قٌاسً إنجازات شامخة وعظٌمة ،بما ٌشٌر إلى أنه ٌحظى برعاٌة كاملة ودعم المحدود من قبل سم "

اإلنجازات ..إن قٌادة سمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك لمسٌرة النهضة النسائٌة باإلمارات أعطتها حضوراً بارزاً  أشاهد فً كل زٌارة لإلمارات الحبٌبة المزٌد من التقدم والمزٌد من
 " بٌن التجارب العربٌة

 سوزان مبارك قرٌنة الرئٌس المصري

 

" واقتصادٌاً واجتماعٌاً وثقافٌاً، كما حققت إنجازات هائلة فً مختلؾ  بفضل التوجهات الحكٌمة لسمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك تحسنت الخصائص المختلفة للمرأة اإلماراتٌة، صحٌاً 
 " المجاالت التعلٌمٌة، لذا فإن جهود سموها المستمرة والالمحدودة فً تأكٌد دور المرأة تستحق الثناء والتقدٌر

 معالً الشٌخ نهٌان بن مبارك آل نهٌان، وزٌرالتعلٌم العالً والبحث العلمً

 

" منذ انطالق مسٌرة االتحاد دولة اإلمارات العربٌة المتحدة إنجازات كبٌرة، ساهمت فً تعزٌز دورها فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تشهدها البالد حققت المرأة فً 
ً الحٌاة والمجتمع وتجسٌد أقوال وتوجٌهات المؽفور له فً بداٌة السبعٌنات. ولقد حرصت سمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك على رعاٌة شؤون المرأة وتمكٌنها من القٌام بدورها ف

وٌتها وأصالتهاالشٌخ زاٌد فً هذا المجال، لضمان تقدم المرأة وتفعٌل دورها وتحقٌق المنجزات الحضارٌة والعصرٌة فً كافة المٌادٌن مع المحافظة على ه  " 

مصرالسفٌرة مشٌرة خطاب، أمٌن عام المجلس القومً لألمومة والطفولة فً   

 

نظمة المرأة العربٌة التً عقدت لقد عودتنا سمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك على مبادراتها الكرٌمة ودعمها الالمحدود للعمل العربً السنوي المشترك ولعل فً حضورها قمة م "
ود سموها فً االرتقاء بالمرأة فً بالدها وحرصها البالػ على وضع ابنة خٌر دلٌل على ذلك وإننا ننظر دوما بعٌن االحترام والتقدٌر لجه2116دورتها األولى فً البحرٌن نوفمبر

فاطمة بنت مبارك كقٌادة واعٌة لدٌها اإلمارات على قدم المساواة مع نظٌراتها فً الدول الشقٌقة والصدٌقة وبكل صدق ووضوح نقول أن المرأة اإلماراتٌة محظوظة بوجود الشٌخة 
تقاء بالمرأة لتواكب العصرالرؤٌة والرؼبة والحرص على االر . " 

 صاحبة السمو الشٌخة سبٌكة بنت إبراهٌم حرم ملك البحرٌن

 

ل النهوي باألعباء المطلوبة منها لخدمة إن سمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك تقوم بجهود كبٌرة لدفع العمل النسائً إلى األمام وتوفٌر كل اإلمكانات الالزمة للمرأة العربٌة من أج "
جتمعهاأسرتهاوم  " 

 الملكة رانٌا العبدهللا قرٌنة ملك األردن
 

فً مجال العمل النسائً الٌمكن أن ٌنكرها أحد، ألنها جهود صادقة ومتمٌزة ساهمت فً رفع قدرات المرأة اإلماراتٌة فً معظم المجاالت  -جهود سمو الشٌخة فاطمة بنت مبارك  "
ً والخلٌجً والعربًوجعلتها تتبو أمكانة مرموقة على المستوى اإلمارات " 

 د. هدى جمال عبد الناصر، أستاذة العلوم السٌاسٌة بجامعة القاهرة

 

" مٌة والدولٌة فسارعت لتكرٌم إن ما قدمته سمو الشٌخة فاطمة من أعمال جلٌلة خالل نشاطها اإلنسانً النسائً كن محل تقدٌر من معظم المؤسسات والهٌئات الوطنٌة والقو
الحكمٌة واألهلٌة وقطاع  ائها السخً ومساهماتها فً البناء والتطوٌر والتنمٌة بتمكٌن المرأة اإلماراتٌة من خالل التعلٌم والتدرٌب والتأهٌل فً كافة المجاالتسموها عرفانا لها لعط

 " األعمال وؼٌرها دون أن ننسى العمل فً قوات األمن والشرطة التً كانت حكرا على الرجل فتمٌزت فٌه أٌما امتٌاز

سٌدة نانسً بكٌر، األمٌن العام المساعد للجامعة العربٌة للشؤون االجتماعٌةال  

 
 


