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 مذكرة التربية اإلسالمية الشاملة /الفصل األول

 عبدهللا التميمي
 

 وقاية المجتمع من الجرائم األخالقية/(10-1الدرس األول: سورة النور )

 ( املؤمنون ) سورة بعد الكريم القرآن في وترتيبهاسورة مدنية  النور  سورة -

 الاسم؟ بهذا النور  سورة تسمية ما سبب

 . وحياته قلبه للمؤمن تنير  التي الاحكام من عليه اشتملت . وملا2( وألارض السموات نور  هللا) تعالى قوله وهي النور  آية لتضمنها. 1 

 فيها تشريعات تفصيلية. . 3     . الخطاب فيها بـ )يا أيها الذين آمنوا(2    طويلة. آياتها 1   أو السور املدنية؟ خصائص القرآن املدنيوضح 

 

وبين قوله تعالى في سورة النور :)الزانية والزاني( وقوله  (،قوله تعالى في سورة املؤمنون:)والذين هم لفروجهم حافظون ما املناسبة بين نزول 

ثم ذكر  في  حافظ لفرجهفي سورة املؤمنون صفات املؤمن ومنها أنه عز وجل  ذكر   ؟()قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

 غض البصر.  وهو بين ما يعين على حفظ الفرج كما عقوبة من لم يحفظ فرجه سورة النور 

 

 

؟  
ً
:   من الشرف والعلو والارتفاع. : لغة السورة   عرف السورة لغة واصطالحا

ً
القرانية أقلها ثالث آيات مجموعة من آلايات السورة اصطالحا

 لها بداية ونهاية

 وارتفاعها لشرفهاعلل: سميت السورة من القرآن )سورة(؟ 

  لتبني جاءتلتدل على أنها ؟ (ُسوَرة) بكلمة النور  سورة بدأتعلل: 
ً
هر وتحمي العفة تحوط أسوارا

ُ
 . الط

 علل: أنزل هللا في سورة النور فرائض وأحكام معللة؟

 . لتنظيم العالقات بين أفراد املجتمع. 3. وألجل أال تقع ألاعراض ضحية للخطأ والصواب. 2. ليتعضوا ويعملوا بما جاء فيها 1 

 إلالزام صفة لها السورة وأن هذه أحكام أهمية إلظهار ؟  (أنزلناها) تعالى هللا إلى السورة هذه إنزال إسنادعلل: 

 إلالزام صفة لها السورة وأن هذه أحكام أهمية إلظهار ؟ (وفرضناها) فرضيتها على التأكيدعلل: 

 إلالزام صفة لها السورة وأن هذه أحكام أهمية إلظهار  ؟ (وأنزلنا) إلانزال فعل تكرار علل: 

 املعجزة. 3 آلاية من القرآن. 2   الدليل. 1هي:  في القران ويقصد بها معان عدة)آية(  ةلفظتطلق 

 

 للحث على الالتزام بأحكام هذه السورة والعمل بها ألاولى بقوله تعالى )لعلكم تذكرون(؟ تمت آلاية علل خ

 : التذكر
ً
 عنه من معارف تعلمها سابقا

ً
 استحضار الذهن ما كان غافال

 طلب القلب معارف جديدة من خالل التأمل في معارف سابقة: التفكر

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 يدفع يدرؤا يتهمون )بالزنى( يرمون  واضحات  بينات 

 أيمان / حلف شهادات العفيفات املحصنات  تتعظون  تذكرون

 صالحة وأصلحوا  الخارجون عن طاعة هللا  الفاسقون  رحمةشفقة أو عطف أو  رأفة
ً
 عملوا أعماال

 عقوبة الدنيا العذاب  أربعة شهود  أربعة شهداء جماعة  طائفة

     يتزوج  ينكح
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 هو وطء الرجل المرأة من غير عقد زواج شرعي بينهما.  عرف الزنا؟ 

 لبيان توافقهما واشتراكهما في فعل الفاحشة. علل: ذكرت آلاية الزانية والزاني؟ 

 له من إلاثم 1علل: استحقاق الزاني للعقوبة؟ 
ً
 . صيانة املجتمع من هذه الجريمة. 2. تطهيرا

 لألمن والنظام. ؟ ا الحاكميوكلهجهة التي العلل: من ينفذ عقوبة الزنا هو ولي ألامر أو 
ً
 حفظا

 لولي ألامر )الحاكم( ملن توجه الخطاب في قوله تعالى )فاجلدوا( ؟  

 جلدة.  100حدد عقوبة الزاني أوالزانية البكر )غير املتزوج(؟ 

 ) الظرب الذي يوجع الجلد ولكن ال يكسر العظم أو يقطع اللحم( إشارة إلى عدم املبالغة في الضرب. علل: عبر عن عقوبة الزاني بالجلد؟ 

 ألن آثار جريمة الزنا على املجتمع خطيرة.علل: نهت آلاية عن التهاون مع الزاني؟ 

 والرعاية.. تكاليف مالية كبيرة لتوفير العالج 3. انتشار ألامراض 2. اختالط ألانساب  1؟ اذكر بعض آثار جريمة الزنا على املجتمع

 . اعتراف الزناة. 2. أربعة شهود  1كيف تثبت جريمة الزنا؟ 

 ف بعذاب آلاخرة في آيات حد الزنا؟ ما الحكمة من تقديم التخويف بالعقوبة الدنيوية على التخوي

 ألن النفس ترتدع بالعقوبة العاجلة وتتهاون في العقوبة آلاجلة. 

 

 ؟اعترف أحد الطرفين على نفسه بالزنا ولم يعترف الطرف آلاخر؟ القاعدة ألاصولية )الاعتراف حجة قاصرة( ما معنى

 توقع العقوبة على من أعترف على نفسه فقط وال يعاقب الطرف آلاخر. 

 

  محرم وكبيرة من الكبائر؟ حكم الزنا ما 

  ؟ دور املجتمع في الوقاية من جريمة الزنا بين 

  الشباب توعية . 4بما ينفع استغالل أوقات الفراغ . 3   ر مواقع إلانترنت إلاباحيةحظ. 2  . املغالة في املهور عدم  .1

 
  جتمع وفق الجدول آلاثار التالية لجريمة الزنا في الفرد وامل نفص

 آثار جريمة الزنا في الفرد واملجتمع

 آلاثار الدينية آلاثار النفسية  آلاثار الاجتماعية  آلاثار الاقتصادية  آلاثار الصحية 

انتشار العداوات بين  الفقر وضياع املال أمراض إلايدز والسيالن 

 الناس

سخط هللا والعذاب يوم  النبذ من قبل املجتمع

 القيامة

تكاليف عالج ألامراض  

 الناتجة عن الزنا
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 شهود.  4الاتهام بالزنا دون وجود القذف: 

 . دينية: الوصف بالفسق. 3. معنوية: رد الشهادة 2جلدة   80. بدنية: 1: عقوبة القذف

 . وصيانة لألعراض وحماية للمجتمع2. ملا لها من آثار خطيرة على املجتمع  1علل: شدد إلاسالم في عقوبة القذف؟ 

 . قد تسبب جريمة قتل.4ثقة بين أفراد املجتمع . تنعدم ال3. تنشر العداوة بين الناس 2. تشتت ألاسر  1من آلاثار السلبية لجريمة القذف؟ 

 ؟ أثر وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الجرائم ألاخالقية خاصة القذف.ما 

  وسرعت من انتشارها ي زيادة الجرائم ألاخالقية وسهلت تناقل الشائعات فساهمت 

 من )يتهمون( في قوله تعالى )والذين علل: 
ً
 ؟ يرمون املحصنات(استخدام كلمة )يرمون( بدال

 . أن القذف يكون عن عجلة ودون بينة وللداللة على. 2للداللة على أن ألاذى باللسان كاألذى باليد.  .1

 ؟تخصيص النساء بالذكر في قوله تعالى ) والذين يرمون املحصنات( على الرغم من أن حكم القذف يعمُّ املرأة والرجلعلل: 
 .أشنع وأضر اتهام النساء بالزنى . و 2ألن ألاغلب في املجتمعات قذف النساء  .1

  ؟قوله تعالى )ثم لم يأتوا بأربعة شهداء( قاعدة عامة يستخدمها املسلم في البحث العلمي وجميع نواحي حياته استنتج من 

 املعلومات فال حقيقة بدون دليل.   التثبت من

 

 ( وأصلحواقوله تعالى )إال الذين تابوا من بعد ذلك ؟ اقتران التوبة بالعمل الصالحمن آلايات الكريمة على دلل 

  

 التشديد في عقوبة القاذف . و 2وصف املقذوف باملحصن . 1؟ في آلايات الكريمة رد العتبار املقذوف وراحة لنفسه وضح ذلك

 

 وضح أقوال العلماء في قبول شهادة مرتكب القذف؟ 

 إن تاب توبة صادقة.  شهادته قبول يرى بعض العلماء  .1

. عدم قبول ويرى آخرون  .2
ً
 ألن صدق التوبة ال يعمله إال هللا.  شهادته أبدا

 

 ؟اللعان بمشروعية الزوج والزوجة عن تعالى هللا دفعها التي عدد ألاضرار ما الحكمة من مشروعية اللعان؟ 

 للتعسف في الاتهام.   .1
ً
 للظلم والقهر في ألاسرة ومنعا

ً
 منعا

 .حد القذف  من للزوج اللعان مخرج .2

 شهود  اربعة إحضار  مشقة من للزوج اللعان مخرج .3

 رأى عما السكوت شقةاللعان مخرج للزوج من م .4

 لحاق ولد به يحمل اسمه ويرثهاللعان مخرج للزوج من ا .5

 تعسفا بالزنا زوجها اتهمها إذا العقاب من للزوجة اللعان مخرج .6

 

 أنه مرات أربع باهلل فتقسم بالحلف التهمة هذه نفسها عن تدفع أن للمرأة ثم صادق أنه مرات باهلل  أربعيقسم الزوج وضح صفة اللعان؟ 

  كاذب.
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 بين القذف الخاص )اللعان( والقذف العام وفق الجدول آلاتي: قارن 

 أوجه الاختالف أوجه الشبه

 الزوجته بالزنا  الزوجالخاص: اتهام  كالهما يقوم على اتهام آلاخرين بالزنا

 لعام: اتهام آلاخرين من غير ألازواج بالزنا ا

 
 علل: 

ً
 أبديا

ً
 ألن اللعان هدم للثقة واملودة بين الزوجين وال تستقيم الحياة الزوجية إال بهما. ؟يفرق بين املتالعنين تفريقا

 

خص الرجل باللعن في قوله تعالى )أن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبين( واملرأة بالغضب في قوله تعالى ) أن غضب هللا عليها إن كان علل: 

 فقد عرض امرأته للعنة الناس فناسب أن يكون جزاؤه اللعنة. وأما  الجزاء من جنس العمل؟ ألن من الصادقين( . 
ً
فإن كان الرجل كاذبا

 فإنها أغضبت زوجها فناسب أن يكون املرأة فإ
ً
 . جزاؤها على ذلك غضب ربهان كان زوجها صادقا

 

للتركيز جواب الشرط املحذوف )لهلكتم( وقد حذف ؟ جواب الشرط في آلاية الكريمة )ولوال فضل هللا عليكم ورحمته( محذوف وضح ذلك

 رحمة هللا وفضله العظيمعلى 

 ردع؟ قال تعالى ) وليشهد عذابهما طائفة من املؤمنين(  علل ما يلي: 
ً
 لآلخرين  ا

 لسائر الحقوق يشترط لها شهيدين فقطعلل: 
ً
 لهم؟  يشترط أربعة شهداء في الزنى خالفا

ً
  رحمة من هللا بعباده وسترا

  ألن جريمة الزنا من ألافعال التي تدمر املجتمع؟ في أحوال الزناة بالشدة والغلظة ألاصل في إلاسالم الرأفة والرحمة، لكن جاء ألامر علل: 
 يقيم الحد هو ولي ألامر أو من يكلفه ولي ألامر بذلك.  الذيأن  ؟بين داللة واو الجماعة في قوله تعالى ) فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(

 

 الدرس الثاني: مناهج المفسرين

 التدبر والفهم للقرآن الكريمعالم تحثنا آلاية الكريمة التالية )أفال يتدبرون القرآن(؟ 

 ( ألاجر والثواب4( زيادة أعمال البر  3( فهم القرآن والعمل به . 2( طاعة هللا عز وجل 1 ما آلاثار إلايجابية لتدبر  القرآن العظيم؟

طط عرف )مناهج املفسرين(؟
ُ
 أحكامه. واستخراج هللا كالم وتوضيح لبيان كتبهم في عليها ساروا التي العلماء خ

 إلايضاح والتبيين ما معنى التفسير لغة ؟

وخصص ذلك في  يالاصطالحبشكل عام وجاء املعنى التفسير لغة هو  بيان الش ي وإيضاحه اربط بين املعنى اللغوي والاصطالحي للتفسير؟ 

 .وتوضيحها بيان معاني القرآن الكريم

 ، صنفها في الجدول كثيرةمنابع ومصادر التفسير 

 مصادر عقلية مصادر نقلية

 تفسير القرآن بالفرآن  .1

 النقل عن رسول هللا .2

 ألاخذ باللغة  .3

 ألاخذ بأقوال الصحابة  .4

 ألاخذ بما يقتضيه الكالم )البالغة( .5

 و رأي الصحابة فيما ال نص فيه  .6

 الرأي والعقل  .7
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 من فوائد تنوع مناهج التفسير: 

 مواكبة التطورات في كل عصر . 3ظهور التخصص في دراسة القران وعلومه                              .1

 . زيادة الدراسات وألابحاث املتعلقة بالقرآن. 4التوسيع على املسلم في ألاحكام الشرعية                                .2

 .صاحب الكالم أدرى بمعاني كالمه وأعرف به من غيرهألن من أصح أنواع التفسير تفسير القرآن  بالقرآن ؟  علل:

 ( علم الفقه وأصوله 4 ( علم الحديث الشريف3( علم أسباب النزول. 2( علوم اللغة العربية.  1؟ العلوم التي يجب على املفسر امتالكها 

  الذي قد ينبني عليه الخطأ في العمل والتطبيق حتى ال يخطأ في تفسير كالم هللا جتهاد.؟ وجوب امتالك املفسر  ألدوات الا  علل:

ْدُعو َيْومَ  ية الكريمة:آلا 
َ
ل   ن

ُ
اس   ك

َ
ن
ُ
 سورة الاسراء ﴾٧١﴿ ِبِإَماِمِهْم  أ

 ُينادى الناس يوم القيامة  بأسماء أمهاتهم فّسرها البعض

 تفسير غير صحيح  نقدنا للتفسير: 

 ) أم ال تجمع على إمام( مخالفته للغة  :حكمناسبب 

 أهمية معرفة اللغة العربية لتفسير القران  :نستنتج

 التفسير بالرأي . 2  التفسير باملأثور . 1ما هي أنواع التفسير ؟.  

 الصحابة والتابعين . و تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال التفسير بالرواية هو التفسير الذي يغلب عليه ؟ عرف التفسير  باملأثور 

 بيان وتوضيح القران باالجتهاد واللغة  التفسير الذي يغلب عليه هو  عرف التفسير بالرأي؟

 

 تفسير : جامع البيان  عن تأويل آي القرآن لشيخ املفسرين إلامام الطبري. من كتب التفسير باملأثور :

 تفسير  القرآن العظيم البن كثير 

 تفسير : البحر املحيط ألبي حيان . من كتب التفسير  بالرأي :

 تفسير  روح املعاني لأللوس ي.

 

 البحث في صحة السند واملتن  من خالل؟ كيف نتوثق من نسبة تفسير نص قرآني  للنبي صلى هللا عليه وسلم.

 بالرأي املحمود:قارن بين التفسير باملأثور والتفسير 

 املحمود التفسير بالرأي التفسير باملأثور  

 ( توضيح آيات القران 1 يتشابهان في

 ( كالهما يحتاج إلى بذل جهد 2

 ( كالهما منقول عن علماء معتبرين  3

 يعتمد على الرأي والاجتهاد بالعقل  يغلب عليه الاعتماد على الروايات  يختلفان في

 أهمية الجمع بين التفسيرين  النتيجة
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 أشهر كتبه مجاله لون التفسير

 البحر املحيط ألبي حيان  يبحث في النحو والكلمات الغريبة  التفسير اللغوي 

 الجامع ألحكام القران للقرطبي  يهتم ببيان ألاحكام الفقهية  التفسير الفقهي

 التفسير البياني لبنت الشاطئ  يهتم بالصور ألادبية والبالغية التفسير ألادبي

 صفوة التفاسير للصابوني يهتم باأللفاظ والبالغة وأسباب النزول  التفسير التحليلي

 تيسير اللطيف املنان للسعدي  يهتم ببيان موضوع واحد من خالل وروده في جميع القران  التفسير املوضوعي

 

 كل مفسر يفسر القران بحسب ما يتقن من معارف . أن 2القرآن وعجائبه كثيرة متنوعة  أسرار . 1؟  تنوع ألوان تفسير القرآن الكريم  علل :

طباعة  .2جمع القران في مصحف واحد )أبو بكر الصديق رض ي هللا عنه( . 1وضح جهود علماء ألامة في خدمة القرآن الكريم مع التمثيل؟  

 املصحف )مجمع امللك فهد( 

بالرأي ؟ ) أو (كيف يمكن الجمع بين وجود عدد من التفاسير  املعتمدة على التفسير علل : رفض الصحابة رض ي هللا عنهم تفسير القرآن 

 الذي رفضه الصحابة هو التفسير بالرأي املذموم وهو تفسير القرآن بالهوى بالرأي و رفض عدد من الصحابة تفسير القرآن الكريم بالرأي. 

  يهتم بالصور ألادبية والبالغية في القرآن الكريمالتفسير الذي هو ير ألادبي؟ عرف التفس

 ( قوة الفهم 2  ( أنهم عاصروا تنزيل القرأن 1ما صفات الصحابة التي أهلتهم ليكونوا مصدرا للتفسير؟ 

 وتوسعها   (والصرف والفقه والتاريخفي النحو والبالغة )إثراء البحوث اهج املفسرين على الحركة العلمية؟ أذكر آثار تعدد من

 

 الدرس الثالث : التطرف

 

 . ضعف البصيرة بمقاصد الشريعة 4. اتباع الهوى 3 .. التقليد ألاعمى2الجهل بالدين وبالقرآن والسنة . 1طرف؟ أسباب التشدد والتعدد 

 الخروج عن الوسطية والاعتدال في أمر من ألامور  ما معنى التطرف؟

 ألن الفهم الصحيح للدين يكشف عن وسطية إلاسالم واعتداله.  للتعمق في فهم الدين بالتطرف؟ علل: ال عالقة

 الجهل يؤدي إلى التطرف  العالقة بين الجهل والتطرف؟ما 

 .إلتقان العبادةسبيل العلم ؟ أثر العلم على العبادةما 

 ما داللة قوله تعالى )يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم(؟

 . النهي عن تجاوز حدود ما شرع هللا. 2. وجود التطرف والغلو بين اتباع جميع الرساالت 1

 ما مظاهر التطرف؟

. 7. الخروج على الحاكم 6. سفك الدماء 5. تكفير الناس 4. استخدام العنف لفرض رأيه 3. رفض آلاخر 2. التعصب للرأي أو الجماعة 1

 تحريم طلب العلم للمرأة. 

 لوطنه ومجتمعه وأهله وينشر الجهل والفوض ى والدمار.  والتشدد مسألة خطيرة؟ علل: التطرف
ً
 تجعل إلانسان عدوا

 توضيح موقف إلاسالم منها لحماية الدين واملجتمع.  علل: أهمية مناقشة مسألة التطرف وبيان حقيقتها؟

 إلارهاب أداة من أدوات التطرف لتحقيق أهدافه ؟ العالقة بين التطرف وإلارهابما 

https://seraj-uae.com/file/7636/


7 
 

 . وكشف أهدافه 2التحذير من التطرف . 1؟ طرق تجفيف منابع التطرف وإلارهابمن  

 محرم. ؟ إلاسالم والتشدد فيحكم التطرف ما 

 حرم إلاسالم التشدد وحذر أيضا من التهاون والتكاسل في أمور الدين. فال إفراط وال تفريط.  ما موقف إلاسالم من التشدد والتطرف؟

 

 ما يعزز الاعتدال؟  لنصوص التاليةمن ااستخرج 

ِإن  ِمْن قال رسول هللا ) -1
َ
ُيوِجْز , ف

ْ
ل
َ
اَس ف م  الن 

َ
ْم أ

ُ
ك يُّ

َ
أ
َ
ِريَن , ف ْم ُمَنّفِ

ُ
اُس , إن  ِمْنك َها الن  يُّ

َ
  َيا أ

َ
ِعيف ِبيَر َوالض 

َ
ك

ْ
 التيسير والتخفيف (  َوَراِئِه ال

ْبِشُرواقال رسول هللا . 2
َ
اِرُبوا َوأ

َ
ُدوا َوق َسّدِ

َ
َبُه ، ف

َ
ل
َ
 غ

 
َحٌد ِإال

َ
يَن أ اد  الّدِ

َ
ْن ُيش

َ
يَن ُيْسٌر ، َول  () ِإن  الّدِ

 عدم الغلو والعمل على قدر الاستطاعة  

َك . 3 هُ قال سلماُن: "ِإن  ِلَرّبِ ل  ِذي َحّق  َحق 
ُ
ْعِط ك

َ
أ
َ
ا. ف ا، وألْهِلَك عليك َحقًّ ا، وِإن  ِلَنْفِسَك عليك َحقًّ     ." عليك َحقًّ

 إعطاء الحقوق ألصحابها 

 مخاطر التشدد والتطرف؟ 

 . نشر الخالف والفرقة3. تنفير الناس من الدين. 2. مخالفة أوامر هللا ورسوله.  1

 . جلب املشقة للمسلمين بدون فائدة. 6. انعدام ألامن 5. توقف التطور 4

 

  ؟ ئج املترتبة على املواقف التاليةاالنتما 

 التفير من الدين.تكفير املسلم الرتكاب معصية ..........................  -

 وغياب التناصح  الُفرقةعتزال الناس خوفا من الغيبة ............................. ا -

 .التقصير في الواجباتيرى أن صفاء القلب هو الدين كله .....................  -

 

 

 

 

 

 

  -والتطرف:  عالج الغلو 

وا ﴾ تعالى﴿قال والسنة والتمسك بهما           لكتاب الصحيح ل الفهم-1
ُ
ق َفر 

َ
 ت

َ
 َوال

ً
ِه َجِميعا

 
 َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الل

 » رسول هللا: قال        ألامر  والسمع والطاعة لوليالجماعة  لزوم-2
ٌ

ث
َ

ال
َ
ِة  ث ِئم 

َ
 أ

ُ
ِه، َوُمَناَصَحة

 
ُص الَعَمِل ِلل

َ
ال

ْ
: ِإخ ُب ُمْسِلم 

ْ
ل
َ
ْيِهن  ق

َ
 ُيِغلُّ َعل

َ
ال

ُزوُم َجَماَعِتِهْم 
ُ
ْسِلِميَن، َول

ُ
 امل

  قالوالدعاء                      باهلل الاستعانة-3
َ
َراط ا الّصِ

َ
ْسَتِعيُن  اْهِدن

َ
اَك ن ْعُبُد َوِإي 

َ
اَك ن ْسَتِقيَم [تعالى ] ِإي 

ُ ْ
 امل

ْمرِ  تعالى ﴿ قال. رد ألامر ألهله من الحكام والعلماء .           4
َ
ْوِلي ألا

ُ
ى أ

َ
ُسوِل َوِإل ى الر 

َ
وُه ِإل ْو َردُّ

َ
اُعوا ِبِه َول

َ
ذ

َ
ْوِف أ

َ
ِو الخ

َ
ْمِن أ

َ
َن ألا ْمٌر ِمّ

َ
ا َجاَءُهْم أ

َ
 َوِإذ

ُه ِمنْ 
َ
ون

ُ
ِذيَن َيْسَتنِبط

 
َعِلَمُه ال

َ
 ُهْم ﴾ِمْنُهْم ل

ْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن       الامر باملعروف و النهي عن  املنكر . الدعوة للخير و  - 5
َ
ُمُروَن ِبامل

ْ
ْيِر َوَيأ

َ
ى الخ

َ
 َيْدُعوَن ِإل

ٌ
ة م 

ُ
ْم أ

ُ
نك ن ِمّ

ُ
َتك

ْ
قال تعالى ﴿ َول

ِر ﴾
َ
نك

ُ
 امل

ُه َما ال َيْعِنيِه ِمْن » قال رسول هللا         .عدم التدخل في اختصاص أهل الاختصاص  -6
ُ
ْرك

َ
ْرِء ت

َ ْ
 «ُحْسِن ِإْسالِم امل

 السبب الحاالت

 بحقيقة العبادة  الجهل بليس أكثر .إرمي الجمرة بحجارة كبيرة كي يوجع 

 الجهل بصفات الخالق لم يحج ألنه يخش ى أن يقع في الذنوب بعد الحج.
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 أذكر أمثلة على الوسطية في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 يصوم ويفطر ///// يقوم من الليل وينام : أمور العبادة  -

 في أعمالهم يساعد أهل بيته   الترغيب في الزواج ////:  في الحياة الشخصية  -

 كيف ترد على ما يلي: 

ال تعتبر بالد املسلمين ديار كفر ما أقاموا شعائر الدين إلاسالمي من صالة وآذان. وإن ارتكبت شبهة اعتبار بالد املسلمين ديار كفر ؟  -

 املعاص ي فاملعاص ي ال تهدم إلايمان  

 في الشرع عقوبات للزاني و للسارق و للقاذفلو كانت املعاص ي تخرج الى الكفر ملا وجدنا  شبهة تكفير املسلم بكثرة الذنوب؟ -

 -هو املصطلح الفقهي للمفاهيم آلاتية : ما

    (      .  والاعتدال الوسطيةهي العدالة و الخيرية و التوسط بين إلافراط و التفريط ) 

  (   والتشدد التطرف)                    و الوسطية في أمر من ألامور .        الاعتدالمجاوزة 

 :ما داللة ما يأتي

ُفوٌر َحِلي -أ
َ
َه غ

 
ن  الل

َ
 أ

ْ
ُموا

َ
ُروُه َواْعل

َ
اْحذ

َ
ْم ف

ُ
نُفِسك

َ
ُم َما ِفي أ

َ
َه َيْعل

 
ن  الل

َ
 أ

ْ
ُموا

َ
 ٌم( قول هللا تعالى )َواْعل

 مراقبة هللا تعالى في أفعالنا ورحمة هللا بعباده أن فتح لهم باب التوبة 

ِه أدوُمُه وإن قل  "  -ب
 
 قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وإن  أحب  العمِل إلى الل

 أفضل من الغلو املؤدي للفتور عنه 
ً
 . دوام العمل الصالح وإن كان قليال

 

 ألن أهم أسباب التطرف الجهل بالدين؟  التعمق في فهم الدين يمنع إلارهاب -1  -علل :

 ألن التطرف يخالف الفطرة ومقاصد الشريعة  ؟ تحريم التطرف . - 2          

 تأثير التطرف على املجاالت التالية : يةوضح كيف

 .يوقف التطور والتقدم العلمي و الثقافي و العمراني ،مجال العلوم :

 يحارب الابداع و يعتبره مخالفا للدين.مجال إلابداع :

 

 الدرس الرابع : الفراق بين الزوجين 
 . واملرأة الرجل عليها هللا فطر  التي والغريزية النفسية الحاجات شباعإل  ؟الزواج إلاسالم شرععلل: 

( ما 
ً
  ؟ أوجه الخير في صبر الزوج على زوجتهقال تعالى ) فإن كرهتموهن فعس ى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا

 . تربية ألاوالد تربية متوازنة3 الولد الصالح من هذه املرأة . 2ألاجر والثواب  .1

   .والنشوز قد يقع من الزوج ، أو من الزوجة ، أو من كليهما مًعا   استعالء وسوء عشرة أحد الزوجين لآلخر ما املراد بالنشوز؟ 

 ؟ الزوجة  نشوز  عالجوضح كيفية 

 
ً
 فيذكرها باهلل تعالى ، وبحقه عليها بأسلوب لطيف. وأن يكون هو غير مقصر بحقوقها عليه. : الحسنة املوعظة:  أوال

إال أن هذا العالج ينبغي أن يكون في  تصرفاتها؛إلى تصحيح  نفس ي يدفع الزوجةعقاب وهو  فال يكلمها وال يالطفها، ثانًيا : الهجر في املضجع: 

 البيت

ا
ً
 أو عصا أو على وجهها؛ال يجوز أن يضرب زوجته بسوط ، غايته إنقاذ ألاسرة وحفظ الزوجية فتأديب وهو ضرب :املبّرِح غير  الضرب: ثالث

 خفيف، بسواك، أو بمنديلوإنما يكون  
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 ألنه عدوان على حق املرأة في الحياة ألاسرية، وسلبها هذا الحق ظلم.من غير سبب بغي وعدوان ؟  الطالق :علل

 :السابقتين آلايتين في والشقاق النشوز  معالجة وسيلة:  استخرج 

 أن يتفق الزوج والزوجة على ما يصلح حالهما دون واسطة أحد  -

 الحكمان من أهله وأهلها -

 تدخل الخبراء والتوجيه ألاسري لحل املشاكل  هناك صورة عصرية حضارية في دولة إلامارات لعالج الخالفات الزوجية؟

 

  علل: شرع إلاسالم الطالق؟ 
ً
 قد يكون الطالق أحيانا

 
 ووقاية من  الّضررين؛ أخف

ً
 . كبيرة ومشاكل أزماتوحال

  الطالق؟ مشروعية من الحكمة ما
ً
 قد يكون الطالق أحيانا

 
 ووقاية من  الّضررين؛ أخف

ً
 . كبيرة ومشاكل أزماتوحال

 

 ما ألاضرار الناتجة عن استمرار العالقة الزوجية مع وجود الخالفات الكبيرة واملستمرة؟ 

 . قد تقع جرائم مثل القتل والزنا 3. شقاء الزوجين 2ألاثر السلبي على ألاوالد  .1

  ؟ الزوجين بين بين الفراق أنواعما 

  الطالق طريق عن الزوج بإرادة الفراق .1

  الخلع طريق عن الزوجة بإرادة الفراق .2

 القضائي التفريق طريق عن القاض ي بحكم الفراق .3

 

 ( الطالق لفظ أي)  مخصوص بلفظ الصحيح النكاح قيد رفع هو  ؟الطالق عرف

 (بإحسان تسريح أو  بمعروف فإمساك مرتان الطالق)  تعالى قوله ؟ الطالق مشروعية دليلما 

 

  فيصبح سبب غير  من أو  بالزوجة إلاضرار  بقصد كان إذا لكن ، مباح ؟ الطالق حكم ما
ً
  ،  محرما

 للرجل وحده  : علل
ً
 ألنه يتحمل تكاليف الزواج والنفقة ؟ جعل إلاسالم الطالق حقا

 

 آداب الطالق 

 آلاية الحكمة منها )الطالق السني(  آداب الطالق م

 الطالق مرتان إعطاء فرصة للزوج للتفكير في قرار الطالق  جمعه في لفظ أو مجلس واحدعدم تفريق الطالق و  1

 فطلقوهن لعدتهن حتى ال تطول عدتها بالحمل فيه هاالطالق في طهر لم يجامع 2

 أو فارقهون بمعروف وجود الشهود لعلهم يصلحون بينهم ولحفظ الحقوق  التعامل باملعروف وإلاشهاد على الطالق 3

 

  البدعي الطالق

 واحد مجلس في أو  واحدة كلمة في طالق من أكثر  طلق إذا  

 فيه جامع طهر  في طلق إذا 

 أوالنفاس الحيض في طلق إذا 

 

 وهو الطالق الذي يقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع )يكون في طهر لم يحصل فيه جماع(الطالق السني: 

 الحيض ( وهو الطالق الذي يقع خالف ما ندب إليه الشرع )يكون فيالطالق البدعي: 
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 الحيضوقت الطالق فيها ؟  ملسو هيلع هللا ىلصالحالة التي كره الرسول ما 

 وقت الطهر دون جماع للطالق؟  ملسو هيلع هللا ىلصالوقت الذي حدده الرسول ما  

 دوام العالقة الطيبة بين الزوجين وبين ألاسر ؟ أثر التزام الناس بآداب الطالقما 

 

 الزواج عن فيها تمتنع زوجها فراق بعد املرأة تمكثها شرعا املقدرة املدة هي: العدة

 

 مدة العدة حالة املرأة وسبب الفراق

 حيضات 3 املطلقة التي تحيض

 أشهر 3 يئست من املحيض/املطلقة التي ال تحيض

 أيام 10أشهر و 4 املتوفى زوجها

 إلى وضع الحمل الحامل

 ال عدة لها املطلقة قبل الدخول بها

 

إعطاء الرجل واملرأة فرصة ألخذ القرار . 3التأكد من عدم الحمل . 2 بيان أهمية الزواج وخطر انهائه . 1ما الحكمة من مشروعية العدة؟ 

 السليم 

 ما هي ألفظ الطالق ؟   

 . اللفظ الصريح :  مثال : انت طالق 1

 . اللفظ الكنائي إذا قصد به الطالق : مثال: ألحقي بأهلك / انت لست في عصمتي2

 

 ، مثال: إن فعلت كذا فأنت طالق  أن يعلق الزوج طالق زوجته على أمر مستقبليهو الطالق املعلق : 

 هل يقع الطالق املعلق عند حصول الشرط ؟  اختلف العلماء على مذهبين 

 مذهب الجمهور : إذا تحقق الشرط وقع الطالق . 1

// وإن قصد التهديد واليمين فقط فإن حكمه حكم  رأي بعض الفقهاء : إذا تحقق الشرط ينظر في القصد فإن قصد إيقاع الطالق وقع. 2

 (حاكم الدولة والالتزام بما تحكم فيهالرجوع فيه مل)  اليمين ، فال يقع الطالق وعليه كفارة يمين 

 

 . الطالق البائن بينونة كبرى 3. الطالق البائن بينونة صغرى   2.الطالق الرجعي   1 ما أنواع الطالق ؟  

 

ـــه نوع الطالق ــ ــ  ألاثر املترتب عليه صفتـ

 الطالق الرجعي
طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقة 

 العدة. أثناءثانية ثم أرجعها 

ال يحتاج و  مادامت في العدةزوجته  ارجاع للرجل الحق في

 لعقد ومهر جديدين

 الطالق البائن بينونة صغرى 

طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين 

 وانتهت العدة.

أن يرجع مطلقته النقضاء العدة بعد  الزوج ال يملك

الطلقة ألاولى أو الثانية إال برضاها وال بد من عقد ومهر 

 جديدين.

 الطالق البائن بينونة كبرى 
من رجع مطلقته إليه إال بعد زواجها ال يملك بعده أن ي طلق زوجته الطلقة الثالثة.

 وال بد من عقد ومهر جديدين.وانفصالها عنه  رجل آخر 
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    عرف الخلع لغة واصطالحا؟ 

  فراق الزوج لزوجته )بناء على طلبها( بعوض تدفعه الزوجة.اصطالحا: ----    ، خلعت الثوب أي نزعته النزع لغة:  

 

 لتدفع املرأة عن نفسها الضرر إن وقع. ما الحكمة من مشروعية الخلع؟ 

 ألن الزوج تحمل تكاليف الزواج واملهر ؟ ن تخالعهأرادت أذا إاملرأة مقابال ماديا للزوج علل: دفع 

 

 الحاالت التي تحرم فيها املخالعة الحاالت التي تجوز فيها املخالعة

 )تباعا للهوى( طلب الخلع من غير سبب بسبب التقصير بحقوق الزوجإذا خافت الزوجة إلاثم 

 طلب الخلع من أجل إلاضرار بالزوج النفور من الزوج والكره الشديد لعشرته

 

 أي حسن العشرة  والقيام بحقوق الزوجية )حدود هللا ( ؟ بـ ما املقصود
      ال تمسكوهن بقصد إلاضرار بهنما املقصود بقوله تعالى : ) ال تعضلوهن ( : 

 

 لزوجها أو عدم الرجوع الاختيار بالعودةحرية الزوجة إلعطاء  بينونة صغرى وليس رجعًيا؟ ابائن ايعد الفراق الحاصل بالخلع طالقعلل: 

لحرص الزوجة والزوج على رضا هللا ؟ حاالت فردية قليلة مع علم النساء بتشريع الخلع وإباحته كانتحاالت الخلع في العهد النبوّيِ علل: 

 وصبرهم. تعالى، ولقوة إيمانهم 

 

 ومن صوره وهو التفريق الذي يوقعه القاض ي لوجود أسباب تمنع استمرار الحياة الزوجية ؟ التفريق بحكم القاض ي

  التفريق لعدم إلانفاق -                  للعيب التفريق  -  

 التفريق لغيبة الزوج -                   التفريق للضرر  -  

 

 (: عيب جسدي أو مرضالتفريق للعيب ) . 1

 وجود عيب مخفي من قبل الزواج فللطرف ألاخر طلب التفريق / وتكون طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى مثال: 

 انفاق الزوج على زوجته واجب ويكون على قدر الوسع .   التفريق لعدم الانفاق :. 2

 رجعيا  إذا أعسر الزوج أو امتنع عن الانفاق ولم تصبر الزوجة فإن للقاض ي أن يفرق بينهما ويكون طالقا

ويكون الضرر ال يمكن معه دوام الحياة الزوجية كأن يهينها باستمرار أو يضربها ضربا مبرحا  ///////// فيقع طلقة التفريق للضرر : . 3

 واحدة بائنة بينونة صغرى 

عد مرور سنة أو أكثر و غياب الزوج ولم يعلم مكانه أو علم ورفض الرجوع فللمرأة الحق أن تطلب التفريق بالتفريق لغيبة الزوج : .4

 للقاض ي أن يطلقها طلقة بائنة. 
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 أصدر حكما مع بيان السبب

 أصيب بمرض إلايدز طلبت امرأة الطالق ألّن زوجها 

 يجوز: ألنه مرض معد وفيه ضرر مادي ومعنوي 

 الطالق 
ٌ
 شرب الخمر  ُيْجِبُرها على زوجهاألن طلبت امرأة

 يجوز، ألنه يجبرها على معصية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخلع والتفريق القضائي من حيث أوجه التشابه والاختالف: قارن بين 

  

 من أوجه التشابه

 التفريق القضائي الخلع

 كالهما يوقعه القاض ي وكالهما ال بد له من سبب مقبول 

 

 من أوجه الاختالف

 يطلبه الزوج والزوجة تطلبه الزوجة 

 يحكم القاض ي باملهر للمتضرر  تدفع املرأة عوض 

 

  عليهما:اللعان والطالق من حيث املعنى وألاثر املترتب قارن بين 

 الطالق اللعان وجه املقارنة

 يقع التفريق بإرادة الزوج  يقع التفريق بإرادة القاضي  املعنى 

 يمكن ان يرجع الزوجة  ال يستطيع إرجاع الزوجة  ألاثر املترتب

 

ا : ضع إشارة )
ً
 ( أمام العبارة الخطأ:( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )ثالث

 الخلع فراق بإرادة الزوج .(    ×)     -1

 يتم التفريق بين الزوجين إذا كان أخف الضررين .   (    √)   -2

 دفعة واحدة. (   × )     -3
ً
 من آداب الطالق أن يطلق زوجته ثالثا

 بينونة كبرى.(   × )     -4
ً
 بائنا

ً
 يعتبر الفراق الحاصل بالخلع طالقا

 السعادة الزوجية الخيالية هي حياة تنعدم فيها الخالفات (    √)    -5

 التفريق القضائي 

 للعيب أسبابه: التفريق 

 بائن بينونة صغرى نوع الطالق 

 التفريق لعدم إلانفاق 

 رجعينوع الطالق 

 التفريق للضرر 

 بائن بينونة صغرى نوع الطالق 

 التفريق لغيبة الزوج 

 بائن بينونة صغرى نوع الطالق 

 حالة الطالق نوع الطالق

الطلقة ألاولى ولم تنته عدتها.طلق الزوج زوجته  طالق رجعي   

 طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة. طالق بائن بينونة كبرى 

 طلق الزوج زوجته الطلقة الثانية وانتهت عدتها. طالق بائن بينونة صغرى 

 طلق الزوج زوجته الطلقة الثانية ومازالت في عدتها. طالق رجعي 

الطلقة ألاولى وانتهت عدتها.طلق الزوج زوجته  طالق بائن بينونة صغرى   
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م الطالق في إلاسالم أنه حرام(  × )   -6
ْ
 ألاصل في ُحك

لع لرفع الضرر عن الزوجة.شر (    √)    -7
ُ
 ع إلاسالم الخ

 الطالق باللفظ الكنائي يحتاج إلى نية.(   √)     -8

 حكم الطالق إذا كان بغير سبب مباح.(    × )    -9

ل ما يأتي  : 
ّ
 عل

 للحقوق ؟ إلاشهاد على الطالق من آداب الطالق   -1
ً
 .   حفظا

 .     ألن الحياة الزوجية ال تزال قائمة ؟    العدة في الطلقة ألاولى أو الثانية.للزوج الحق إذا أراد إرجاع زوجته خالل  -2

 

 خامًسا : ضع دائرة حول رمز إلاجابة الصحيحة في كّل  مما يلي:

 من ألفاظ الطالق الكنائية : – 1

 أنت طالق          -أ

 أنت طالق إن فعلت كذا   -ب

 أنت لست في عصمتي     -ج

 أثناء حيضها: طالق املرأة -3

 سني.    -أ

 بدعي.    -ب

  –د 
ً
 ليس طالقا

 الحل الشرعي ألامثل فيما لو تعذر العيش وإلاصالح بين الزوجين: - 2

 بقاء الحياة الزوجية مع بقاء الكره. -أ

  )الهجر( بقاء الحياة الزوجية مع التفريق الجسدي -ب

 التفريق بينهما بالطالق  -ج

 :ليس من عالج نشوز الزوجة  -4 

 الضرب املبرح.    -أ 

   الهجر في املضجع. -ب 

 املوعظة الحسنة.      - ج 

 

 

 

 الدرس الخامس: )الرسول صلى هللا عليه وسلم والحياة الاجتماعية(  

؟ 
ً
 أذكر أمثلة على مشاركة الرسول ملجتمعه قبل أن يصبح نبيا

 . شارك في حلف الفضول الذي يدعو إلى نصرة املظلوم2ألاسود.  . شارك في بناء الكعبة ووضع الحجر 1

 إيجابية الرسول وحرصه على تماسك املجتمعما داللة مشاركة النبي في حلف الفضول؟ 

 

 ألن قوة املجتمع مرتبط بقوة ألاسرة. علل: اهتمام النبي في بناء ألاسرة؟ 

 دلل على حرص الرسول على تماسك أسرته؟ 

 . إلاحسان إلى أحفاده وخدمه. 3. الحرص على بناته والرفق بهن 2. إلاحسان إلى زوجاته وممازحتهن.   1

 

  التعاون مع أفراد ألاسرة والحرص عليهمما دوري في أسرتي لتكون لبنة قوية في املجتمع إلاماراتي؟ 

 

 تحفظ هيبة املجتمع وتمنع ألامراض الاجتماعية التي تدمر املجتمع  ألنهاعلل: حرص الرسول على تقوية ألاواصر والروابط بين أفراد املجتمع؟ 

 أهمية عالقة الجوار وحفظ حقوق الجار وعدم إيذائه.ما داللة أن يكون أول خصمين يوم القيامة جاران؟ 

 

https://seraj-uae.com/file/7636/


14 
 

  فسمعوا املدينة في كانوا أنهم عنه هللا رض ي مالك بن أنس عن
ً
 لن: "يقول  جاء ثم الصريخ إلى فخرج الناس أشجع هللا رسول  فكان صريخا

راعوا،
ُ
راعوا، لن ت

ُ
   لقد وجدته بحرا أي صوت ذبح الشاة.  ت

 الشعور باملسؤولية املجتمعية، )حبه ملجتمعه(ما الدافع الذي جعل النبي صلى هللا عليه وسلم يسبق القوم إلى مصدر الصوت. ؟ 

 شجاعته )حماية أمن املجتمع(ما داللة فعل النبي صلى هللا عليه وسلم في ذهابه ملكان الصوت قبل الناس.؟ 

 

 حدد التصرف الصحيح في الحاالت آلاتية :

 التواصل مع الشرطة.                     رأيت مجموعة من الشباب يتسابقون بسياراتهم في شارع عام . (1

 تقديم املساعدة املمكنة، والاتصال بالدفاع املدني                يستنجد باملارة .سمعت صوتا يصدر من عمارة  (2

 عدم التسبب باالزدحام والاتصال باإلسعاف والجهة املختصة.رأيت حادثا مروريا في الطريق .                                              (3

 إبالغ الجهات ألامنية..                                   ( رأيت تجمعا مريبا لشباب في أحد ألاماكن.     4 

 التبرع بالدم وتشجيع آلاخرين على التبرع بالدم ( علمت أن مريضا في املشفى يحتاج إلى متبرع بالدم من نوع معين        5

 

 استنتج استراتيجيات نبوية لتقوية ألاواصر الاجتماعية من خالل النصوص:

 رعاية الفقراء  شهود الجنائز////                       .  يأتي ضعفاء املسلمين، ويزورهم، ويُعود مرضاهم، ويشهد جنائزهمكان رسول هللا -

 )زيارة املريض(.                عن زيد بن أرقم رض ي هللا عنه، قال: عاَدني رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ِمن وَجع  كان بعيني-

 التهنئة بالزواج     ))بارك هللا لك، أو قال: خيًرا((؛  هللا رض ي هللا فقال لي رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:جابر بن عبدتزوج -

ِبيُّ - اَن الن 
َ
ى-ك

 
ْيِه  َصل

َ
ُه َعل

 
َم الل

 
ُنهُ  َيْنُقُل -َوَسل

ْ
َبر  َبط

ْ
ْو اغ

َ
َنُه أ

ْ
َمَر َبط

ْ
غ

َ
ى أ ْنَدِق َحت 

َ
خ

ْ
َراَب َيْوَم ال

ُّ
 )التواضع واملشاركة(                          .    الت

 نشر السعادةاللهو(  ألانصار يعجبهمعائشة ما كان معكم لهو، فإن  )يانبي:العن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من ألانصار، فقال -

ها.النبي  فسألت:وهي مشركة  راغبة،أسماء قالت: أتتني أمي  عن-
ُ
 بر الوالدين ولو كانوا مشركين                                      .نعم قال: أِصل

م على صرسول هللا  كانعن أنس بن مالك - ِ
ّ
 رعاية ألاطفال أو الرحمة باألطفال               . انهم، ويمسح رؤوسهمبييزور ألانصار، ويسل

ثم قال: يا محمد مر لي من مال هللا الذي  أعرابي، فجبذه بردائه جبذة شديدة هللا فأدركهقال: " كنت أمش ي مع رسول  ن أنس بن مالكع-

 التسامح واللين../// الهدية                          " عندك، فالتفت إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء

 

 من خالل مؤسسات الدولة.دلل بأمثلة على رعاية دولة إلامارات للجانب الاجتماعي وتقويته 

 . مؤسسة التنمية ألاسرية 3. صندوق الزواج 2. مؤسسة زايد للرعاية إلانسانية وذو الاحتياجات الخاصة 1

 ما الواقع الاجتماعي الذي كان عند قدوم النبي للمدينة املنورة؟ 

 ت بين اليهود أنفسهم.  خالفا3. خالفات بين الاوس والخزرج واليهود 2. خالفات بين ألاوس والخزرج   1

 قيام النبي بوضع وثيقة املدينة املنورة  ما أول تجربة سياسة في صدر إلاسالم؟

 ما الهدف من وثيقة املدينة؟

 إخراج املجتمع من الصراع القبلي إلى رحاب املواطنة والتسامح.  .1

 تنظيم العالقات بين سكان املدينة من املسلمين وغير املسلمين .2

 واملشاركة في بناء املدينة وحمايتها. ضمان حق املواطنة  .3
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 ما أهم املبادئ إلانسانية التي ركزت عليها وثيقة املدينة؟ 

. 7. حرية العقيدة 6 الديات، دفع في . التعاون 5الجريمة  . مكافحة4والعامة  الخاصة الحقوق  . رعاية3الجار  . حماية2. نصرة املظلوم 1

 املشتركة. إلانسانية القيمة أساس على بينهم . املساواة8املدين  مساعدة

 ما داللة مواد وثيقة املدينة التالية:

 الداللة البند

ــــلمين أن املؤمنين ــ ــ ــ ــ  بهم فلحق تبعهم ومن يثرب وأهـــل قريش من واملســ

 الناس. دون  من واحدة أمة أنهم معهم وجاهد

 وحدة املجتمع املسلم

 رعاية ألاسير املؤمنين. بين والقسط باملعروف عانيها )أسيرها( تفدي طائفة أن كل

ْين( بينهم مفرحا يتركون  ال املؤمنين أن  باملعروف يعطوه أن )مثقال بالد 

 عقل. أو فداء في

 مساعدة املدين

 احترام الجار كالنفس آثم. وال مضار غير كالنفس الجار أن

 املسلميناحترام املخالفين إن لم يؤذوا ويعتدوا على  وللمسلمين دينهم. دينهم أن لليهود

 

  املؤاخاة بين املهاجرين وألانصار  على أساس أخوة العقيدةما هو أول عمل قام به النبي بعد بناء املسجد في املدينة ؟ 

 ، تتعايش تلك الفئات بانسجام تام. بين أسباب هذا التعايش ؟ جنسيات  206إلامارات نحو  دولة تتعايش على أرض

 ( الفهم الصحيح ملبادئ إلاسالم2                               وعي القيادة وحفظها للحقوق       (1

 (     احترام آلاخر والشعور باملسؤولية.4(     إيجابية أفراد املجتمع                                                   3

 

 وضح املنهج النبوي لتقوية املجتمع من خالل:

 تحديد حقوق وواجبات كل فرد منهم. تعاون أفراد ألاسرة و حرص النبي على بناء ألاسرة بناء قويا من خالل ألاسرة: 

  حرص النبي على أن يكون الفرد إيجابيا يساهم في بناء مجتمعهالفرد: 

 

 علل : قيام النبي بعدد من املبادرات املجتمعية بعد وصوله املدينة املنورة.

 راض الاجتماعية وإخراجا له من حالة الصراع إلى رحاب املحبة والتكاتفحماية للمجتمع من ألام

 علل: حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على حق املواطنة للمسلمين وغير املسلمين

 ليساهم الجميع في بناء مجتمع قوي وليشعر الجميع أنهم أسرة واحدة         

 الاستراتيجيات لتقوية أواصر املجتمع. اذكر أربعة منها.استخدم الرسول صلى هللا عليه وسلم العديد من 

 . رعاية الجيران  4. رعاية ألايتام  3. التزاور  2رعاية الفقير  .1

 اذكر أهم القيم واملبادئ التي قامت عليها وثيقة املدينة 

 ظلوم  . نصرة امل4. حماية الجار 3. مساعدة املحتاجين للمساعدة 2احترام املخالفين وحرية العقيدة   .1

تعاني بعض ألاسر في بعض املجتمعات من تفكك في العالقات الاجتماعية بين أفرادها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. اقترح 

 هذه الوسائلرقابة أولياء ألامور على . 2 التوعية بخطرها من خالل الندوات واملحاضرات . 1؟ حلوال لهذه املشكلة.
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 فك عظة وعبرة  الدرس السادس: حديث لا 
  حرصا على مشاعرهن. علل: لم يكن رسول هللا يختار من ترافقه في سفره بل يجري قرعة بينهن؟

  غزوة بني املصطلق.في أي غزوة حدثت قصة إلافك؟ 

 صفوان بن املعطل السلمي  الجيش؟رسول هللا و  ذهابمن الصحابي الذي أوصل عائشة بعد 

 عبدهللا بن سلول  ؟ونشره إلافكتولى اختالق من الذي 

؟ 
ً
  الفراغ أوقات . 2 التكنولوجيا وسائل توفر . 1ما أسباب انتشار الشائعات سريعا

ـــماء املقترعين في  كتابة.1: القرعة ملزمة للمقترعين. ومن صـــــــور القرعةهل نتائج القرعة ملزمة للمقترعين؟ وما هي صـــــــور إجراء القرعة؟    ــ اســ

 توزيع أجزاء املقسوم ثم الاختيار .2     أوراق ثم الاختيار منها

 

 

 ؟ إلافك حادثة حملته الذي الخير  أوجهقال تعالى )ال تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم( ما 

 . كشف حقيقة املنافقين 1

 . تشريع أحكام جديدة 2

 . ألاجر العظيم على الصبر على البالء 3

 . تربية املجتمع املسلم على حرمة ألاعراض4

 

 تكريم هللا ألم املؤمنين عائشة وبيان فضلها وشرفها.   اللة نزول وحي من السماء ببراءة السيدة عائشة؟ما د

 الكريمة عتاب للمؤمنين وتوبيخ. وضح ذلك؟في آلايات 

 العتاب: عدم إحسانهم الظن بإخوانهم وتناقلهم للشائعات 

 التوبيخ: على سكوتهم وعدم إنكارهم لإلفك. 

 :من فوائد حسن الظن

 . حماية املجتمع من الشائعات1 

 .  زيادة املحبة بين أفراد املجتمع2 

 . انتشار الثقة بين أفراد املجتمع 3 

ْيًراداللة استخدام لفظة )بأنفسهم( بدال من لفظة )بإخوانهم( في قوله تعالى ) ما
َ
ُفِسِهْم خ

ْ
ن
َ
ِمَناُت ِبأ

ْ
ؤ
ُ ْ
ِمُنوَن َوامل

ْ
ؤ
ُ ْ
ن  امل

َ
 (ظ

 بنفسه الظن أساء فكأنما بأخيه الظن أساء من الواحد كالجسد املؤمنين أن

 

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 معظمه كبره  جماعة   عصبة   أشد الكذب   باإلفك 

 يأخذه بعضكم عن بعض تلقونه تكلمتم بكثرة   أفضتم أصابكم ملسكم

 تنتشر  تشيع افتراء بهتان  يسيرا هينا

 يحلف  يأتل  طهر زكى  الزنا  الفاحشة 

 كامال يوفيهم سعة ذات اليد أي الغنى والسعة  أصحاب أولوا 
ً
 يعطيهم جزاءهم وافيا

 طرق الشيطان  خطوات الشيطان تحمل  اكتسب تظنوه تحسبوه 

   الذنب  إلاثم  كل ش يء يدل على وجوده املبين

https://seraj-uae.com/file/7636/


17 
 

ن  من آلاية الكريمة )
َ
 َسِمْعُتُموُه ظ

ْ
 ِإذ

َ
ْوال

َ
ْيًرال

َ
ُفِسِهْم خ

ْ
ن
َ
ِمَناُت ِبأ

ْ
ؤ
ُ ْ
ِمُنوَن َوامل

ْ
ؤ
ُ ْ
ٌك ُمِبيٌن  امل

ْ
ا ِإف

َ
وا َهذ

ُ
ال

َ
 ما واجبي إذا بلغتني شائعة ما   (َوق

 املجتمع بأفراد الظن وإحسان. 4 نقلها وعدم. 3 تكذيبها. و 2 الشائعة رفض.1

  . التصريح بتكذيبها3. عدم نقلها أو تمريرها 2. عدم الخوض في الشائعات 1  ما أنجح الوسائل ملحاربة الشائعات الكاذبة؟

 

 شهود  4ما طريقة إثبات جريمة الزنا على آلاخرين؟ إحضار 

 جلدة ورد الشهادة والفسق  80الحد ؟ أوقع على الخائضين في حديث إلافك العقاب الذيما 

 حفظ أعراض الناس وقلة الشائعاتما نتائج إيقاع العقوبة على مروجي الشائعات؟ 

 

 ملن يحبون إشاعة الفاحشة سواء أظهروه أم أخفوه في قلوبهم.  علل: ختم آلايات بقوله )وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون(؟
ً
 تحذيرا

 العذاب ألاليم في الدنيا والعقوبة. وعذاب النار في آلاخرة.  بم هدد هللا الذين يحبون للفاحشة أن تنتشر؟

 

 )علل: جعل هللا ألالسن آلة لتلقي الكالم 
ْ
هُ  ِإذ

َ
ْون ق 

َ
ل
َ
ْم  ت

ُ
ِتك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
 .باأللسنة ال  باآلذانللكالم يكون  التلقيمع أن ( ِبأ

 للداللة على حرصهم على تلقي هذه ألاخبار وسرعتهم في نشرها دون تحقق من صحتها 

 

وَن )في قوله تعالى  ذكرها سر  فما بغيرها، ال  باألفواه يكون  القول  أن املعلوم من
ُ
ُقول

َ
ْم  َوت

ُ
َواِهك

ْ
ف
َ
 ؟(ِبأ

 وللداللة على أن هذا القول مجرد ألفاظ تجري على ألافواه ال يوجد دليل على صحتها 

 

 من الجهات املسؤولة كهيئة الصحة  صحتهاعدم نقل ألاخبار والتأكد من ني إشاعة عن انتشار مرض بين طالب املدارس؟إذا بلغتكيف أتصرف 

 ملشكلة الشائعات الكاذبةاالتالية ثم الشرعية قرأ النصوص ا
ً
 ستنتج منها حلوال

 الحل النص الشرعي

وا ﴾تعالىقال 
ُ
ن َبيَّ

َ
ت
َ
َبٍأ ف

َ
اِسٌق ِبن

َ
ْم ف

ُ
وا ِإن َجاَءك

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
 التأكد من ألاخبار : ﴿ يا أ

 قال تعالى: ﴿ 
 
 بأنفسهم خيرا

ُ
 إحسان الظن ﴾لوال إذ سمعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات

ى قال  ْعِرْض َعْنُهْم َحتَّ
َ
أ
َ
ا ف

َ
 ِفي آَياِتن

َ
وُضون

ُ
ِذيَن َيخ

َّ
 ال

َ
ْيت

َ
ا َرأ

َ
تعالى: ﴿ َوِإذ

ْيِرِه﴾
َ
وُضوا ِفي َحِديٍث غ

ُ
 َيخ

 عدم الخوض في ألاخبار الكاذبة

ُهْم قال تعالى 
َ
وا ل

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
 ِفي ال

ُ
ة

َ
اِحش

َ
ِشيَع الف

َ
ن ت

َ
 أ

َ
ون ِذيَن ُيِحبُّ

َّ
﴿ ِإنَّ ال

ِليٌم 
َ
اٌب أ

َ
َيا َوآلاِخَرِة﴾َعذ

ْ
ن   ِفي الدُّ

 تذكر العذاب الشديد في آلاخرة والعقوبة الدنيوية

 عدم نقل أو تمرير الشائعات ﴾ولوال إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا﴿ قال تعالى : 

 
 ما آلاثار السلبية للشائعات؟ أضرار الشائعات على الفرد واملجتمع؟ 

 لألفراد ما يسبب خسارة الحروب.إضعاف الروح املعنوية  .1

 خسائر اقتصادية .2

 الحاق الضرر باملرأة مثل عزوف الشباب عن الزواج منها،  .3

 انتشار العداوات بين الناس   .4

 إضعاف املجتمع وإثارة الفوض ى فيه .5
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 ما دور املسلم في مواجهة طرق إشاعة الفاحشة التالية: 

 الطرق دور املسلم في مواجهة هذه  طرق إشاعة الفاحشة

 عدم نشر هذه الرسائل تناقل الرسائل التي تتحدث في أعراض الناس 

 والتحذير من املواقع التي تنشر الفاحشة وإبالغ الجهات املسؤولة الترويج للمواقع والفضائيات لاباحية

 

 إلاغراء بالشر وألامر بالفحشاء واملنكر. ما وظيفة الشيطان حسب آلايات؟ 

 كل فعل أو قول قبيح. الفحشاء: 

 ما تنكره أحكام إلاسالم وقيمه وينكره أهل الخير والعرف. املنكر: 

ليدلل على أن الشيطان يتدرج بإغواء ألانسان فيبدأ بهم خطوة خطوة ليقودهم من الصغائر إلى علل: عبر عن مسالك الشيطان بالخطوات؟ 

 الكبائر.

 هداهم للخير وبين لهم طريق التوبة من الذنببماذا امتن هللا في آلايات على املؤمنين؟ 

 العذاب ألاليم في الدنيا وآلاخرة.بم هدد هللا تعالى الذين يريدون نشر الفاحشة في املجتمع؟ 

 وضح ذلك؟ تذييل آلاية بقوله )وهللا سميع عليم( فيه وعد ووعيد 

 فيجازي كال على عملهأن هللا سميع ملن يشيع الفاحشة وملن ينكرها وعليم بما في نفوسهم 

 

 خطوات الشيطان التي يجب أن أحذر منها: التالية القرآنية النصوص من استنتج: 

 الكسب املحرم ﴾".مبين عدو  لكم انه الشيطان خطوات تتبعوا وال  طيبا حالال  ألارض في مما كلوا الناس أيها يا: ﴿ تعالىقال 

 الرياء ﴾ قرينا فساء قرينا له الشيطان يكن ومن آلاخر  باليوم وال  باهلل يؤمنون  وال  الناس رئاء أموالهم ينفقون  والذينقال تعالى: ﴿ 

 التبذير ﴾ كفورا لربه الشيطان وكان الشياطين إخوان كانوا املبذرين إنقال تعالى: ﴿ 

 إلاساءة في القول  ﴾نامبي عدوا لإلنسان كان الشيطان إن بينهم ينزغ الشيطان إن أحسن هي التي يقولوا لعبادي وقل﴿ قال تعالى 

 

أن ظن السوء بأم املؤمنين وحبة شيوع الفاحشة كله من وساوس ما العالقة بين حادثة إلافك وتحذير هللا تعالى من اتباع خطوات الشيطان؟ 

 الشيطان 

وِلي قال تعالى: ) 
ُ
وا أ

ُ
ت
ْ
ْن ُيؤ

َ
َعِة أ ْم َوالس 

ُ
َفْضِل ِمْنك

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
ِل أ

َ
ت
ْ
 َيأ

َ
ْن َوال

َ
وَن أ ِحبُّ

ُ
 ت

َ
ال

َ
َيْصَفُحوا أ

ْ
َيْعُفوا َول

ْ
ِه َول

 
َهاِجِريَن ِفي َسِبيِل الل

ُ ْ
َساِكيَن َوامل

َ ْ
ُقْرَبى َوامل

ْ
ال

ُفوٌر َرِحيٌم 
َ
ُه غ

 
ْم َوالل

ُ
ك

َ
ُه ل

 
ِفَر الل

ْ
 ( َيغ

 املهاجرين الفقراء من وكان أثاثة بن مسطحته خال ابن على ينفق عنه هللا رض ي الصديق بكر  أبو  كانما سبب نزول هذه آلاية؟   -

 ويعفو ويصفح عنه  مسطح إلى النفقة عيديأمره أن ي تعالى هللا فأنزل . عليه ينفق أال  أقسم عائشة ابنته يبأنه ممن تكلم ف علم فلما

 املذنب معاقبة ترك: العفو

 .النفس من الذنب أثر  وإزالة لومه فترك: الصفح

  بكر الصديق ومسطح بن أثاثة رض ي هللا عنهماألاوصاف التي وصف هللا تعالى بها أبا ما 

 وسعة ذات اليد من أصحاب الفضل أبو بكر الصديق

 واملهاجرين في سبيل هللا واملساكين من ألاقرباء  مسطح بن أثاثة 

  الصفح عمن أساء3. العفو 2الانفاق على الفقراء . 1ما مكارم ألاخالق التي تدعوك إليها آلاية الكريمة؟ . 

  زيادة في الخير إلن إلاكثار من أعمال الخير سبب للفوز بمغفرة هللا ورحمتهأمر هللا تعالى أبا بكر بالعفو والصفح معا؟ 
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 استنبط من آلايات الكريمة التالية مكارم ألاخالق التي تدعو إليها وبين كيف تطبقه في مجتمعك 

 مجتمعيفي  تطبيقهكيفية  الخلق آلاية القرآنية

هَ  ِإن  :)  تعالى قال
 
ُمرُ  الل

ْ
َعْدِل  َيأ

ْ
ْحَساِن  ِبال ِ

ْ
ُقْرَبى ِذي َوِإيَتاِء  َوإلا

ْ
 بين ألاوالد العدل (ال

وا: ) تعالى قال
ُ
َعاَون

َ
ى َوت

َ
ِبرِّ  َعل

ْ
ْقَوى  ال  ألاعمال التطوعية التعاون على البر .[2: املائدة](  َوالت 

َها َيا: ) تعالى قال يُّ
َ
ِذيَن  أ

 
َمُنوا ال

َ
ُقوا آ هَ  ات 

 
وا الل

ُ
ون

ُ
اِدِقيَن  َمَع  َوك  عدم الغش في الامتحان الصدق  (الص 

وا: ) تعالى قوله
ُ
ْوف

َ
َعْهِد  َوأ

ْ
َعْهَد  ِإن   ِبال

ْ
اَن  ال

َ
  ك

ً
 الالتزام بإعطاء ألاجير أجره الوفاء بالعهد [34: إلاسراء] (َمْسُئوال

ُهْم ﴿  تعالى: قال
ْ
ِتي َوَجاِدل

 
ْحَسُن  ِهيَ  ِبال

َ
 الدعوة إلى هللا بالحكمة املجادلة بالحسنى .[125:  النحل﴾ ] أ

َما﴿  : تعالى قوله ِمُنوَن  ِإن 
ْ
ؤ
ُ ْ
  امل

ٌ
َوة

ْ
ْصِلُحوا ِإخ

َ
أ
َ
ْم  َبْيَن  ف

ُ
َوْيك

َ
خ

َ
 إلاصالح بين املتخاصمين الاصالح بين الناس ﴾  أ

 

 داللة آلاية )وال يأتل أولو الفضل...(على  عبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب(.الالقاعدة ألاصولية )كيف تطبق 

 آلاية نزلت في أبي بكر ومسطح ولكن ألفاظها تدل على العموم فاآلية تعم الجميع

 

 وكالهما فيه إسقاط للعقوبة عمن أساء . 2 كالهما من ألاخالق املحمودة. 1وجه الشبه بين العفو والصفح؟  ما 

   الترغيب في العفو والصفح.زيادة في  ؟“ رحيم غفور  وهللا"  تعالى بقوله آلايةعلل: تذييل 

 

 بعقوبة دنيوية وأخروية وضحهما؟ الفاحشة توعد هللا الذين يرمون العفيفات ب

 جلدة. 80يفسق وترد شهادته ويجلد  العقوبة الدنيوية:. 1

 : اللعن والطرد من رحمة هللا. والعذاب العظيم في نار جهنم. العقوبة ألاخروية. 2

 

  ليقيم هللا الحجة عليهم من أنفسهم.على إلانسان في آلاخرة مع أن هللا تعالى يعلم أحواله؟ الجوارح  شهادةعلل: 

 تدل آلاية على أنهم ملعونين من هللا ومن الناسولم يقل لعنهم هللا؟  قال تعالى )لعنوا في الدنيا وآلاخرة(علل: 

 للداللة على أنهم قد يعاقبوا في آلاخرة وقد يعاقبوا في الدنيا؟ ظيم( ولم يقل يعذبهم هللا عقال تعالى )ولهم عذاب علل: 

 

وَن ) قوله بينكيف تربط 
ُ
وا َيْعَمل

ُ
ان

َ
ُهْم ِبَما ك

ُ
ْرُجل

َ
ْيِديِهْم َوأ

َ
ِسَنُتُهْم َوأ

ْ
ل
َ
ْيِهْم أ

َ
َهُد َعل

ْ
ش

َ
 65 يس( أفواههم على نختم اليوم) قوله وبين( َيْوَم ت

 يوم القيامة مشاهد ومواقف ففي موقف منها؛ تخرس ألالسنة وفي موقف آخر؛ تتكلم بأمر هللا 

 

 اذكر تفسيرين لقوله تعالى) الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات( 

أما الطيبات من ألاعمال والصفات والكلمات فللطيبين من ألاول: الخبيثات من ألافعال والصفات والكلمات للخبيثين من الرجال والنساء. 

 الرجال والنساء. 

 الثاني: الخبيثات من النساء يتزوجهن الخبيثين من الرجال والطيبات من النساء يتزوجهن الطيبون من الرجال 

 في امرأة نوح ولوط وامرأة فرعون املعنى ألاول والسبب أن املعنى الثاني يخالف الواقع كما ترجح مع بيان السبب؟  املعنيين أي 

 املغفرة والرزق الكريم في الجنة.  بم وعد هللا الطيبين والطيبات من املؤمنين واملؤمنات؟
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 :استنتجها من النصوص التالية رض ي هللا عنها فضائُل كثيرة، عائشةألّمِ املؤمنين 

 الفضيلة النص م

 تسليم جبريل عليها ونزول الوحي في حجرتها يوًما: يا عائُش، هذا جبريل ُيقرئك السالم رسول هللارض ي هللا عنها قالت: قال  عائشةعن  1

ِذيَن  )ِإن  : تعالى قال 2
 
ْحَصَناِت  َيْرُموَن  ال

ُ ْ
ِت  امل

َ
اِفال

َ
غ

ْ
ْؤِمَناِت  ال

ُ ْ
ِعُنوا امل

ُ
َيا ِفي ل

ْ
ن ِخَرِة( الدُّ

ْ
 وصفها هللا باملحصنة  َوآلا

 حب النبي الشديد لها ل النبي  صلى هللا عليه وسلم: أيُّ الناس أحبُّ إليك؟ قال: ))عائشة((، ئس 3

 

 ألعراض الناس وحماية لها ؟ كاذب. الشرع حكم في لكنه قذفه في صادق وهو  شهود بأربعة يأتي أن بالزنى امرأة يتهم من يعجز  قد : علل
ً
سترا

 والشرع أمر بأربع شهود إثبات الزنى وهو خالف الشرع 

 للتنبيه على أهميتها ووجوب تنفيذها ؟ إلافك حادثة سياق في وإلارشادات ألاحكام دمجعلل: 

  وتحسبونه) تعالى قوله بين أربط
ً
 (كبير في يعذبان وما ليعذبان إنهما) القبرين حديث في النبي قول  وبين( عظيم هللا عند هو  هينا

 كال النصيين يشير إلى ذنوب عظيمة عند هللا ولكن بعض الناس استهانوا بها 

 

 وصفها هللا باملحصنة وأنزل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ؟ دلل على فضل أم املؤمنين عائشة.

  14؟ ولوال فضل هللا عليكم ورحمته ملسكم ....آلاية إلافك حادثة في وقعوا مما بالتائبين هللا فضل مظاهر  تناولت التي آلايات حدد

 

 الدرس السابع: سنن ربانية السنن الشرطية 
 كل ما يجري لإلنسان والكون إنما يجري لحكمة من هللا سواء علمها إلانسان أم لم يعلمها -

 

 إذا كان املؤمن ال تقع عليه املصائب ألنه مؤمن فما النتائج املتوقعة لذلك؟ 
ً
 ال قناعة فيكون إلايمان ضعيفا

ً
 سيؤمن الناس خوفا

 

 وجل عز  هللا إرادة وفق واملكان الزمان عبر  املخلوقات نظام تحكم التي واملطردة الثابتة القوانينهي  ما املقصود بالسنن الربانية؟

 تنقسم السنن الربانية إلى قسمين: 

 كاملوت. وحركة الشمس والقمر والليل والنهار مثال:)ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر( . فيها لإلنسان اختيار  سنن حتمية: ال  .1

ـــــرطية:  .2 ـــنن شــ ــ ـــــان بفعل ترتبطســ ـــكل على ترد التي وهي وإرادته إلانســ ــ ـــــرط إحداهما حادثتين شــ  نتيجة الجزاء وتحقق جزاء وألاخرى  شــ

 مثال:)إن هللا ال يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(  الشرط لتحقق حتمية

 

 وضح الشرط والجزاء في قوله تعالى )إن هللا ال يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(

 الشرط: تغيير املحتوى الفكري والنفس ي لإلنسان

 الجزاء: تغير ألاحوال الظاهرة له.

 مثال: إذا أراد تغيير حاله من الفشل إلى النجاح عليه أن يدرس ويتعلم ويجتهد. 

 

 أخرى اذكر 
ً
 )كل من عليها فان(قوله تعالى؟ من السنن الحتمية   سننا

  إلانسان مخير في أمور معينة وهو محاسب على اختياره أنما داللة ارتباط السنن الشرطية بفعل إلانسان وإرادته؟ 

http://www.alukah.net/sharia/0/25588
http://www.alukah.net/sharia/0/25588
http://www.alukah.net/sharia/0/25487
http://www.alukah.net/sharia/0/25487
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 ما أهمية السنن الربانية؟ فوائد معرفة السنن الربانية؟ 

 من خالل توظيف هذه السنن الربانية لخدمة البشرية.  عمارة ألارض وازدهار الحياة .1

 سبيل ملعرفة عظمة الخالق. السنن الربانية  .2

 . سبيل لتحقيق التواصل مع آلاخرين وتبادل املنافع بين الناسالسنن الربانية  .3

 .سبيل للشعور بالطمأنينةالسنن الربانية  .4

 

إن تكامل هذه القوانين والسنن الربانية وانسجامها مع بعضها البعض يدل على أن  السنن الربانية سبيل ملعرفة عظمة الخالق. وضح ذلك؟ 

 مصدرها واحد. وهذا دليل على وحدانية هللا.   

اكتشاف هذه السنن والانتفاع بها يحتاج إلى وضح ذلك؟  وتبادل املنافع بين الناس.السنن الربانية سبيل لتحقيق التواصل مع آلاخرين 

 وهذا يفتح بينهم قنوات للحوار والتعاون بينهم. 
ً
 جهود الناس جميعا

لتي تسري أن معرفة هذه السنن يبعث في النفس الطمأنينة للعدالة إلالهية املطلقة اوضح ذلك؟  السنن الربانية سبيل للشعور بالطمأنينة.

 على الجميع دون تمييز. 

 

 نظام الكون ودقته ينفي الصدفةكيف ترد على من يقول: أن الكون وجد صدفة؟ 

 تبخر املاء فقط دون امللح وهذا ما يحتاجه النباتما مظاهر الانسجام بين قانون التبخر وعالم النبات؟ 

 بسبب امللح ثم اختفاء الاوكسجين ثم موت إلانسان والحيوانموت النباتات ماذا يمكن أن يحدث لو تبخر امللح مع املاء؟ 

 بين الشرط والجزاء في قوله تعالى ) يمحق هللا الربا ويربي الصدقات( 

 الشرط: إخراج الزكاة     والجزاء: الزيادة والنماء في املال.

 الشرط: أكل الربا            والجزاء: محق البركة والفقر. 

 . الراحة النفسية والبركة في ألاهل.3. دفع سوء أو خسارة 2. الربح في التجارة 1 هللا؟ كيف تتحقق البركة من

  

  ما خصائص السنن الربانية؟  
 ﴾ ن ِصيًرا و ل   و لِيًّا اللَّهِ  ُدونِ  ِمن ل هُ  ي ِجدْ  و ل   بِهِ  ُيْجز   ُسوًءا ي  ْعم لْ  م ن ۗ   اْلِكت ابِ  أ ْهلِ  أ م اِنيِّ  و ل   بِأ م انِيُِّكمْ  لَّْيس   ﴿قال تعالى: العموم 1
بِين   ع اِقب ةُ  ك ان    ك ْيف    ف انظُُروا اْْل ْرضِ  ِفي ف ِسيُروا ُسن ن   ق  ْبِلُكمْ  ِمن خ ل تْ  ق دْ  ﴿قال تعالى: الطراد 2  ﴾ اْلُمك ذِّ
 ﴾ ت ْحِويًل  اللَّهِ  ِلُسنَّتِ  ت ِجد   و ل ن ۗ   ت  ْبِديًل  اللَّهِ  ِلُسنَّتِ  ت ِجد   ف  ل ن ﴿قال تعالى: الثبات 3

 

 تتكرر باستمرار كلما تكرر شرطها السنن الربانية مطردة. وضح ذلك؟

 ال تتغير بتغير الزمان أواملكان السنن الربانية ثابتة. وضح ذلك؟

 حكمها يسري على الجميع دون استثناء. السنن الربانية عامة. وضح ذلك؟

 إلانسان يحصد نتائج أفعاله  ما املقصود بـ )الجزاء من جنس العمل(؟ 

 انتشار ألامراض وانهيار ألاخالق )عمل فردي ولكن نتيجته عامة( ما النتائج املترتبة على انتشار الفاحشة؟  

 ألاطفال والبهائم املعاص ي وانتشار الفواحش؟  نزول املطر مع وجودعلل: 
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 بين الشرط والجزاء؟ 

املرتتبة(اجلزاء )النتائج  الشرط احلديث الشريف  
 احلرمان من اخلري عدم الرفق من حيرم الرفق حيرم اخلري

 جتنب اهلالك السيء  أعمال اخلري صنائع املعروف تقي مصارع السوء
 اخلراب البيوت وخلوها من اخلري اليمني الكاذبة اليمني الفاجرة تذر الديار بالقع

 ، ولكين أخشى أن تبسط الدنياأخشى عليكمواهلل ما الفقر 
، فتنافسوها كما تنافسوها بسطت على من قبلكم عليكم كما

 وهتلككم كما أهلكتهم

 اهلالك بال قيمة التنافس والصراع على الدنيا 

، إال تفعلوا تكن هإذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجو 
 فتنة يف األرض وفساد عريض

عدم تزويج صاحب الدين 
 واألخالق )الكفء(

وفساد اجملتمعانتشار الفاحشة   

حىت يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون  مل تظهر الفاحشة يف قوم قط
 مضت يف أسالفهم مل تكن واألوجاع اليت

 الطاعون واالمراض شيوع الفاحشة يف اجملتمع 

 واالحوال االقتصادية السيئةالقحط واجلفاف  الغش والتالعب بامليزان  وشدة املؤنة بالسنني مل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذواو 
 احنباس املطر عنهم منع الزكاة من السماء القطر ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا
 زيادة يف الرزق والعمر صلة الرحم أ له يف أثره فليصل رمحهنسمن سره أن يبسط له يف رزقه وأن ي

 وجتنب سخط اهلل وجتنب اهلالك السيء املغفرة صدقة التطوع الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء
 يعوضه اهلل بأفضل مما ترك اإلخالص هلل وترك ماال يرضيه إنك لن تدع شيئاً اتقاء هلل إال أعطاك اهلل خرياً منه

 ضرورة ألاخذ باألسباب والاجتهاد في الدراسة ماذا تنصح من يهمل في دراسته بحجة أنه متوكل على هللا؟ 

 اختبار لقوة إيمانه/// تكفير الذنوب ورفع الدرجاتالحكمة من ابتالء املؤمن؟ ما 

  

 ما سبيل معرفة السنن الربانية؟ كيف نعرف السنن الربانية؟ 

 ()وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع وألابصار وألافئدة        والظواهر الكونية  التبصر والبحث في الكون  .1

 )ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ش يء(     البحث في نصوص القرآن والسنة النبويةمن خالل  .2

  دراسة تاريخ ألامم.من خالل  .3

 

 إعطاء فرصة لإلنسان املخطئ لعله يرجع عن خطأه. علل: تأخر حدوث بعض السنن الشرطية؟ 

 سوف يؤمن الناس طمعا في الرزق ال عن اقتناع ويقين. ماذا يحدث لو أمسك هللا رزقه عن غير املؤمن؟ 

 من املؤمن في الدنيا؟
ً
 ألن هللا جعل آلاخرة خالصة للمؤمن. وال يقارن نعيم آلاخرة ألابدي بنعيم الدنيا الزائلعلل:قد يكون غير املؤمن أكثر حظا

 ال إنسانية وخريية. وهذا من عدل اهلل. لقاء ما يقوم به من أعم علل: قد يعجل هللا الجزاء لغير املؤمن في الدنيا؟
 

 قال تعالى )فإن مع العسر يسرا( 

 سنة شرطية ما نوع السنة في آلاية الكريمة؟ 

 الصبر عند الشدائد وانتظار الفرج من هللا ما أثرها على حياة املؤمن؟ 
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 فسر ما يلي: 

 ترجع نتائجه بالسوء على من يقوم بهاملكر الس يء قانون املكر: أي )وال يحيق املكر الس يء إال بأهله(؟  

 أخرين(؟
ً
 الظلم ينتج عنه الهالك والاستبدالقانون الظلم:  )وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنشأنا بعدها قوما

 زوالهاكفر النعمة يسبب قانون كفر النعمة:  )وضرب هللا مثال قرية كانت آمنة... فكفرت بأنعم هللا فأذاقها هللا لباس الجوع والخوف(؟

 ألاجل محتوم ال يتقدم وال يتأخرقانون ألاجل: )ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون(؟ 

 

 

 المسؤولية في اإلسالم  : الثامنالدرس 

  . تسخير املخلوقات له.3. الخالفة في ألارض 2. العقل 1ما مظاهر  تكريم هللا لإلنسان؟ 

 العقل هو مناط التكليف 

 قدرته على القيام بما وكل إليه.  ما داللة حمل إلانسان لألمانة دون غيره من الخلق؟

 . العبودية هلل  2عمارة ألارض . 1بين ما تحمله كلمة ألامانة من جوانب يتحمل إلانسان مسؤولياته فيها؟  

 وضح التوازن والواقعية في نظرة إلاسالم للمسؤولية؟ 

 إلانسان وواجباته. التساوي بين قدراتالتوازن: 

 ال يحمل إلانسان مسؤولية أعمال غيره وحده و  على أعمالهإلانسان يحاسب الواقعية: 

 في الخطأ فهو مسؤول.
ً
 انقد العبارة التالية ) املحرض على الخطأ شريك في املسؤولية عنه(؟ العبارة صحيحة، ألن تحريضه كان سببا

 هي التزام إلانسان بنتائج أعماله إلارادية في دينه ودنياه. عرف املسؤولية؟  

 تقع باختيار وإرادة إلانسان. ما داللة )أعمال إرادية( ؟ 

 )مثل: إلاكراه/الاضطرار/النوم/فقدان العقل(على الاختيار. الحرة إذا انعدمت القدرة متى يسقط التكليف عن إلانسان؟ 

 عما اختاره. فقط مسؤولهو عما ال يملك فيه الخيار  و لإلنسان سؤولية ال مما عالقة املسؤولية باالختيار؟ 

 حدد املسؤولية في الحاالت التالية: 

 مسؤول / غير مسؤول مختار/مجبر الحالة

 مسؤول مختار التعامل مع الناس بأخالق إلاسالم

 فنصحه ألاطباء باإلفطار
ً
 شديدا

ً
 غير مسؤول مجبر مرض في رمضان مرضا

 مسؤول مختار ألابناء حسن تربية

 مسؤول مختار تأدية الصالة من عدمها

 غير مسؤول مجبر لون البشرة / وعدد دقات القلب

 ولم يجد إال امليتة فأكل منها
ً
 شديدا

ً
 غير مسؤول مجبر  جاع جوعا
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  الجماعية . املسؤولية2 الفردية املسؤولية .1؟ :املسؤولية أنواعاذكر 

 (. أصل املسؤولية في إلاسالموهي . )أعماله وأقواله وعن نفسه مسؤول عن فرد كل:  الفردية املسؤوليةما املقصود ب

 

 )كيفية ألاداء(  بالعمل القيام بعد:  ب   حسن التخطيط وحسن اتخاذ القرار () بالعمل القيام قبل:  أ    ؟ الفردية املسؤولية مراحل ماهي

  : يأتي مما كل في والبعدية القبلية مسؤوليتك حدد

 والالتزام بشروط العمل. وإلاتقان:  البعديةاملسؤولية .  املباح املناسب العمل عن البحث:  املسؤولية القبلية وظيفي؟ عمل عن البحث

 . باملعروف العشرة:   البعديةاملسؤولية    وتكاليف الزواج املال امتالك:  القبليةاملسؤولية  ؟ الزواج على إلاقدام

 ؟ أنواع املسؤولية الفردية؟ الفردية املسؤولية أقسامعدد 

 إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة ....يأت بها هللا( ). القيامة يوم هللا أمام:  الدينية املسؤولية : 1

 ) وال أقسم بالنفس اللوامة( محاسبة ذاتية أمام نفسه. : ألاخالقية املسؤولية :2

 أمام املحاكم ومعنويا أمام الرأي العام.  مجتمعه أمام مسؤول فاملسلم:  العام الرأي و  الحكومية السلطة أمام املسؤولية : 3
ً
 وقل)ماديا

  واملؤمنون(.  ورسوله عملكم هللا فسيرى  اعملوا

أمام السلطة الحكومية  املسؤولية)  والرسول (  هللا أمام الدينية املسؤولية)  هللا التخونوا )) تعالى قوله في الثالث املسؤوليات هذه إجتمعت

 . نفسك( أمام ألاخالقية املسؤولية)  أماناتكم وتخونوا(  الناس امام )والرأي العام 

 املسؤولية الدينية. حدد نوع املسؤولية في القصة التالية: أكل النبي تمرة ثم بدأ يتضور، وقال خشيت أن تكون من تمر الصدقة.؟ 

 

 ؟ الفردية املسؤولية مجاالتما هي 

 وأقربائه أسرته عن إلانسان مسؤولية. 2                            نفسه عن إلانسان مسؤولية .1

 .وطنه وأمته تجاه إلانسان مسؤولية. 4                                  املهنية إلانسان مسؤولية .3
 

 من وقايتها ، الهالك من وحمايتها ، ألاساسية إحتياجاتها وتلبية نفسه هللا وحفظتنفيذ أوامر :  في متمثلة    :نفسه عن إلانسان مسؤولية .1

الفؤاد قال تعالى) وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر و . طاقاتها وتطوير  قدراتها تنمية ، وتهذيبها تزكيتها ، والفساد والشر  املعاص ي

 كل أولئك كان عنه مسؤوال(. 

 ألن إلانسان مطالب بحفظ نفسه وحمايتها من الهالك. ؟  إلانتحار  تحريم علل: 
 

)وانكحوا ألايامى منكم   ألاسرة من موقعه وفق أسرته أفراد تجاه واجبات تقع مسلم كل على   :وأقربائه أسرته عن إلانسان مسؤولية .2

 والصالحين من عبادكم ....( 

 .عليهم وإلانفاق  ابنائه تربية:  عن مسؤول الوالد

  لزوجته العشرة  حسن:  عن مسؤول الزوج

 .الزوج حقوق  أداء:  عن مسؤولة  لزوجةا

 واحترامهم. ألاوالد : طاعة الوالدين 
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 أن يتقنه( بإخالص اأدائهاتقانها و   :املهنية الفرد مسؤولية .3
ً
 ) إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال

 : تجاه مسؤليتك ما قسم رئيس أنك تخيل

 . القوانين احترام ، العمل تنظيم على إلاشراف:  العمل بيئة

 . منهم املتميزين ومكافأة ، بينهم والعدل حقوقهم وإعطائهم احترامهم:  املوظفون 

في تنمية   ويساهم عدم إثارة الفتن أو نشر الفساد. ، وأنظمته بقوانينه إلالتزام ، عنه والدفاع وطنه حماية:     وطنه تجاه الفرد مسؤولية .4

 .مشكالته حلمجتمعه و 

 بين إيجابيات الالتحاق بالخدمة الوطنية؟ 

 . الحفاظ على سيادة الدولة واستقاللها. 3. الحفاظ على أمن الوطن 2حمابة الدولة ومنجزاتها  .1

 

 وضح مجاالت املسؤولية الفردية مع التمثيل؟

    مثاله: حماية نفسه مما يضرها ويهلكها                      نفسه عن إلانسان مسؤولية .1

    مثاله: تربية الوالد ألبنائه         وأقربائه  أسرته عن إلانسان مسؤولية .2

    مثاله: اتقان العمل                          املهنية إلانسان مسؤولية  .3

    مثاله: التزام قوانين الوطن             .وطنه وأمته تجاه إلانسان مسؤولية .4
 

 . آثارها إلى ممتدة بلفقط  أعماله على قاصرة ليست إلانسان مسؤوليةالفردية؟   املسؤولية حدود

 ؟ وضحها.   غيره أعمال على إلانسان فيها يجازي  حاالت ثالث هناك

 . أرشد زمالئه ملوقع علمي على شبكة الانترنت      مثال:.    منه أو إيحاء منه  بأمر  آلاخرين من الفعل وقع إذا:  أ

 ينافي شروط الحشمة.       مثال:          اقتدى ألاخرون بما فعله.                     إذا:  ب
ً
 . اشترت لباسا

  تغييره     على وهو مخول وقادر فعل عن  سكت إذا:  ج

 

  املجتمع تجاه أفراده لتحقيق مصالحهمهي مسؤولية ما املقصود باملسؤولية الجماعية :  .1

 وازن إلاسالم بين مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبين مسؤولية املجتمع تجاه الفرد. -

 . ألن املصلحة العامة تشمل املصلحة الخاصة وازدهار املجتمع يعني ازدهار الفرد؟ قدم إلاسالم املصحلة العامة على املصلحة الخاصة علل: 

 املسؤولية الفردية واملسؤولية الجماعية من خالل حديث إن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.؟ ما العالقة بين

 لتحقيق الخير للفرد واملجتمع .العالقة بينهما تكاملية فالفرد يحرص على ازدهار املجتمع 
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 الفروض الكفائية / مجاالت املسؤولية الجماعية؟ 

 رعاية املجتمع ملصالح أفراده. .1

 إيجاد مراكز علمية لرعاية املبدعين واملوهوبين .2

 تحقيق ألامن الغذائي والاقتصادي للمجتمع .3

 إيجاد مؤسسات إعالمية هادفة  .4

5.  .
ً
 الحفاظ على ألامن داخليا وخارجيا

 اذكر  أمثلة للفروض الكفائية الواجبة على املجتمع املسلم؟ 

. أيجاد مؤسسات اجتماعية 4. تعلم العلوم الكونية كالطب والهندسة والزراعة 3. إقامة املجامع الفقهية لالجتهاد 2صالة الجنازة  .1

 لتأمين حاجة الفقراء. 

 ما هي مواصفات املجتمع الناجح؟ كيف تنهض باملجتمع؟ 

. تنوع 4ع الابتكار والجودة في الصناعة والزراعة . تشجي3. رعاية العلماء والبحث العلمي 2أن يكون مجتمع منتج للمعرفة  .1

 الاقتصاد. 

 أمثلة ملؤسسات الرعاية الاجتماعية في دولة إلامارات؟ 

 . مؤسسة زايد العليا للرعاية إلانسانية 4. صندوق الزواج 3. مؤسسة التنمية ألاسرية 2الهالل ألاحمر  .1

 ما أثر رعاية املبدعين في الاقتصاد الوطني؟ 

 . منافسة الدول املتقدمة 2قتصاد ازدهار الا .1

 ما طرق تحقيق ألامن الغذائي في دولة إلامارات؟ 

 . وضع قوانين تمنع الاحتكار والتالعب باألسعار2رعاية املزارعين واملنتجين.  .1

 

 . إظهار الصورة املشرقة للوطن  3. توجيه طاقات املجتمع 2. نشر الوعي 1؟ ما أهم واجبات إلاعالم؟ وضح دور إلاعالم في املسؤولية الجماعية

 . التركيز على النافع . 3. تنويع ألاساليب. 2. تقديم املعلومات الصحيحة 1اذكر ثالث مواصفات لإلعالم الهادف؟ 

 لسياس ي. ومن أسس ازدهار الدولة. ألنه سبب الاستقرار النفس ي والاجتماعي والاقتصادي واعلل: ألامن نعمة من أعظم النعم؟ 

 ما داللة تقديم ألامن على الرزق في دعاء سيدنا إبراهيم )رب اجعل هذا البلد أمنا وارزق أهله من الثمرات...( ؟

 أهمية ألامن وأنه أساس من أسس استقرار املجتمع و الاقتصاد. 

 اناتكم ...( وقوله تعالى )وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون...(ما العالقة بين قوله تعالى ) ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أم

 .كالهما تبين أقسام املسؤولية الفردية وأن ألانسان مسؤول أمام هللا وأمام الناس وأمام نفسه
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 مقاصد التشريع الخمسة : التاسعالدرس 

 أو كليهما لجلب مصلحة أو دفع مفسدة كل حكم شرعي في كتاب هللا إنما نزل لحكمة وغاية،  -

 . الاختبار3. الاستخالف في ألارض 2.العبادة 1ما الغاية من خلق إلانسان؟  -
؟  -

ً
 عرف املقاصد لغة واصطالحا

 إرادة الش يء وهو ضد اللهو والعبث. املقاصد لغة: 

 :
ً
 لتحقيق مصالح العباد في الدنيا وآلاخرة .ألاهداف والغايات الكلية التي راعتها الشريعة إلاسالمية املقاصد اصطالحا

 

 القياس من أركانه العلة وعلم القاصد يبحث في العلل

 املصالح املرسلة من شروط الاحتجاج بها أن تشهد لها املقاصد باالعتبار 

 سد الذرائع يقوم على منع الوسائل التي تؤدي إلى املفاسد 

 الضرورة يحل له ألاكل منهاإذا كان إلانسان مضطر ولم يجد إال امليتة 

 

 فوائد دراسة مقاصد الشريعة؟ ما  -

 تحصن املسلم من ألافكار الهدامة املقاصد .1

 .من خاللها يعرف إلانسان الغاية من أعمالهروح ألاعمال املقاصد  .2

 .وتحسمهتقلل الخالف الفقهي املقاصد  .3

 مرجع مهم لالجتهاد في املسائل الجديدة. املقاصد  .4

  عند وجود ضرورة ملنع ضرر واقع أو متوقع. واملحرم أن إلاسالم أباح ارتكاب املحظور ما معنى الضرورات تبيح املحظورات؟  -

 ما العالقة بين الضرورة والضرر؟ 

 الضرورة سبب من أسباب الرخصة ملنع الضرر  .1

 إلانسانية.الضرر املترتب على فقدان الضرورات كبير ألنها أعلى درجات املصالح  .2

  . حفظ املال5. حفظ النسل 4. حفظ العقل 3. حفظ النفس 2. حفظ الدين 1 ما هي الضرورات الخمس؟

 الكليات الخمس أو ألاصول الخمسة أو املقاصد الخمسة أو املصالح الخمس.  بماذا تسمى الضرورات الخمس؟

 ولو فقدت الختل نظام الحياة.ونجاتهم في ألاخرة.  هي ألامور التي تقوم عليها حياة الناسعرف الضرورات الخمس؟ 

 باالستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة. رفت الضرورات الخمس؟كيف عُ 

 جاءت الشريعة بحفظ كل مقصد من جانبين اذكرهما؟؟؟كيف يكون الحفظ للضرورات الخمس؟ 

 جانب الوجود: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهامن  .1

 جانب الحماية أو العدم: ما يدرأ عنها الاختالل الواقع أو املتوقع. من  .2
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 .                  :الدين حفظ مقصد

 ألن ضياعه يؤدي إلى ضياع املقاصد ألاخرى علل: حفظ الدين في مقدمة كل املصالح واملقاصد؟  

 مجموعة العقائد والعبادات وألاحكام والقوانين التي شرعها هللا لتنظيم عالقة الناس بربهم وعالقتهم ببعض. ما هو الدين؟ 

 كيف يكون حفظ الدين من جانب الوجود؟ 

 إقامة أركان إلايمان وأركان إلاسالم والفروض العينية.  .1

 (تعالى: فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين)قال تعلم العلوم الشرعية. وفتح باب الاجتهاد. )الاجتهاد فرض كفاية(  .2

 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة( )قال تعالى: الدعوة إلى هللا بالحوار وإلاقناع.  .3

 كيف يكون حفظ الدين من جانب الحماية ومنع الاعتداء عليه؟ 

 دفع هللا الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد( ولوال ) الجهاد في سبيل هللا.وتأمين حرية العبادة للجميع .1

 وقالت طائفة من أهل الكتاب ءامنوا..... وجه النهار واكفروا اخره() مواجهة الذين ينشرون الفساد .ومنعهم من نشر الفتن. .2

 دعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا(وال تسبوا الذين ي)حرم إلاسالم سب معتقدات آلاخرين. وحرم ازدراء ألاديان والاستهزاء به.  .3

 . الفتاوى 3. تطوير املساجد. 2. نشر الوعي الديني 1؟ اذكر بعض الخدمات لهيئة ألاوقاف لحفظ الدين

 وضعت قانونا ملكافحة التمييز والكراهية وتجريم كافة أشكال ازدراء ألاديان وخطابات التكفيركيف عملت دولة إلامارات على حماية الدين؟ 

    .                  :النفس حفظ قصدم

 كيف يكون حفظ النفس من جانب الوجود؟ 

 أوجب إلاسالم الطعام والشراب واللباس. واملحافظة على الصحة من ألامراض. .1

 للنفس. .2
ً
 أباح إلاسالم املحظورات وأكل امليتة عند الضرورة حفظا

 الجبيرة ....تشريع الرخص مثل الفطر في رمضان للمريض. واملسح على  .3

 من التطبيقات املعاصرة لقاعدة الضرورات تبيح املحظورات؟ 

 ( موافقة امليت على التبرع بأعضاءه دون مقابل مادي، وموافقة أهل امليتولكن بشروط ) جواز نقل ألاعضاء من امليت  .1

2.  
ً
 ن الزوال إلى قبل املغرب( للمحافظة على أرواح الحجاج. )الواجب في الرمي مجواز رمي الجمرات أيام التشريق ليال

 كيف يكون حفظ النفس من جانب الحماية ؟ 

 . فأوجب إلاسالم القصاص في القتل العمد والدية والكفارة في القتل الخطأتحريم الاعتداء على النفس بغير حق .1

 تحريم الانتحار.  .2

 وتحريم املخدرات . مثال: تحريم بيع السالح زمن الفتنة. وتحريم سد الذرائع املؤدية لهالك النفس .3
ً
إلاشارة بالسالح ولو مازحا

 والتدخين

 . تحريم التهور في قيادة السياراتمن التطبيقات املعاصرة لهذه القاعدة )سد الذرائع(؟ 

 . خسارة املجتمع لطاقات أفراده. 2. غضب هللا 1من مخاطر الانتحار؟ 
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 .                 العقل: حفظ مقصد

 العقل أعظم منحة من رب العاملين لإلنسان. وسبيل معرفة هللا، وبه فضله هللا على سائر املخلوقات. 

 كيف حفظ إلاسالم العقل من جانب الوجود؟ الحفظ التنموي للعقل ؟ 

 . )العلم هو السبيل الوحيد إلعداد العقل إعدادا سليما(أوجب على املسلم طلب العلم .1

 حث إلاسالم على التأمل والتدبر والبحث العلمي .  .2

 

 القراءة والكتابة مقابل تحريرهم من ألاسر.  طلب من أسرى غزوة بدر تعليمما املحاولة ألاولى التي قام بها النبي للقضاء على ألامية ؟ 

 تنقسم العلوم إلى قسمين وضح ذلك؟ 

 فروض عينية: ما يحتاجه كل مسلم من علوم الدين والعبادات  .1

 فروض كفائية: ما تحتاجه ألامة لتكون مكتفية مثل: علوم الطب والهندسة والزراعة .... .2

 

 وضع قوانين تحفظ امللكية الفكرية وتطبيق هذه القوانين.كيف تحفظ ألامة الحقوق الفكرية لألفراد؟ 

 تقدير العلماء وتحفيزهم ماديا ومعنويا . كيف تحفظ ألامة العقول من الهجرة ؟ 

 

 كيف حفظ إلاسالم العقل من جانب الحماية؟ الجانب الوقائي للعقل ؟

 تحريم املفسدات الحسية: مثل: كالخمر واملخدرات .1

 والسحر والكهانة عمى والجهل والتقليد ألا  تحريم املفسدات املعنوية مثل: ألافكار املتطرفة، والخرافات .2

 صنف مفسدات العقل التالية )قراءة ألابراج/سماع ألاغاني املاجنة/املخدرات/ألافكار الهدامة/الخمر/املفترات(

 مفسدات معنوية للعقل مفسدات مادية للعقل

 قراءة ألابراج الخمر

 سماع ألاغاني املاجنة املخدرات

 ألافكار الهدامة املفترات

 .                 : النسب أو  والعرض النسل حفظ مقصد

 .. منع املحن واملصائب4. منع انتشار ألامراض 3. منع انتشار الفساد ألاخالقي 2. ملنع اختالط ألانساب 1علل: عنيت الشريعة بحفظ النسل؟ 

 كيف حفظ إلاسالم النسل من جانب الوجود؟

 شرع الزواج وحث عليه. وأمر بتيسيره.  .1

 وضع تشريعات لبناء ألاسرة والحفاظ عليها.  .2

 ؟الحمايةكيف حفظ إلاسالم النسل من جانب 

 تحريم الزنا وما يؤدي إليه )نهى عن التبرج/أمر بغض البصر/أمر بستر العورات/ووضع ضوابط لالختالط( .1

 تحريم القذف ووضع عقوبات له .2

 تحريم التبني.  .3
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 لضيعلل: تحريم التبني؟ 
ً
 للنسب ومنعا

ً
 اع الحقوق. حفظا

 قارن بين تنظيم النسل وتحديد النسل؟ 

 تنظيم النسل تحديد النسل 

 ألاخذ بأسباب منع الحمل مؤقتا. تحديد إنجاب عدد معين من ألاوالد.  املفهوم

 جائز  حرام  الحكم الشرعي

 

 .                 : املال حفظ مقصد

 تأمين العيش وتبادل املنافع.املال هو الوسيلة ألاساسية التي تساعد الناس على 

 كيف حفظ إلاسالم املال من جانب الوجود؟

 أوجب إلاسالم السعي لطلب الرزق. .1

 أمر إلاسالم بتدوير املال ومنع الاحتكار والاكتناز  من خالل وجوب الزكاة والحث على استثمار املال .  .2

 إنفاق املال في الوجوه املشروعة ولكن يتوسط دون إسراف وال تقتير .  .3

 ؟الحمايةمن جانب  املالكيف حفظ إلاسالم 

 تحريم الاعتداء على ألاموال )حرم السرقة والغصب( ووضع عقوبات لذلك.  .1

 تحريم أكل أموال النس بالباطل )مثل الرشوة والقمار والربا والغش(  .2

 بذير وإلاسراف. تحريم إتالف املال بالت .3

(  كيف حفظ إلاسالم املال العام؟
ً
( وتخريبه )إفسادا

ً
 حرم الاعتداء عليه وسمى سرقته )غلوال

 طرق لحماية املال العام ؟ 

 وضع تشريعات لحمايته وإنشاء هيئات رقابية. .1

 وضع عقوبات رادعة  .2

 رتب ما يلي حسب الجدول: 

 )توفير فرص عمل للعاطلين/ تعليم العلوم الشرعية / حق الابتكار والاختراع / إغاثة املنكوبين في الحوادث/ تيسير املهور( 

 حفظ املال حفظ النسل حفظ العقل حفظ النفس حفظ الدين

 فرص عمل للعاطلينتوفير  تيسير املهور  حق الابتكار والاختراع إغاثة املنكوبين في الحوادث تعليم العلوم الشرعية

 

 حدد أمام كل طريقة املجال التشريعي الضروري الخاص بها: 

 (حفظ الدين(      الترغيب في الطاعات ) ظ النسلفح(     ألامر بالزواج )حفظ النفسالامتناع الدائم عن الطعام والشراب ) 

 ( حفظ العقل (    الحث على البحث العلمي ) حفظ املالالحث على اكتساب الرزق ) 
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