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 درس وقاية المجتمع من الجرائم األخالقية  

   المهمات  الموضوع
 
 خصائص القرآن المدن

وهي من السور المدنية  وقد أمر  سورة النور
رسولنا الكريم بتعلمها فقال ) علموا 
رجالكم سورة النساء وعلموا نساءكم 

 سورةالنور

_ يتكلم عن 2بطول اآليات    يمتاز 

ائع واألحكام     _ 3الحدود والشر

 الخطاب فيه يا أيها الذين ءامنوا

ي قوله تعاىل ) فاجلدوا ( الخطابو
 
 لوىلي األمر  ) الحاكم (   ف

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  _ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 النوع التوضيح  المصطلحات التعريفية

                
 القذف                   

ومعناه االتهام بالزنا دون إحضار أرب  ع 
 شهود

:   القذف الخاص (اللعان أو) 
وعيته أن يكون  والحكمة من مشر

مخرجا للزوج من حد القذف  ومنع 
ي األرسة ومخرج للزوجة من 

 
للظلم ف

 العقاب إذا اتهمها زوجها بالزنا

 عقوبته  الجلد ثمانون جلدة ) جسدية (      عدم قبول شهادته ) معنوية (     وصفه بالفاسق ) دينية (
ي أن يقول  وصفته 

:  أن يقسم الزوج باهلل أرب  ع مرات أنه صادق فيما رىم به زوجته من الزنا والخامسة يطلب منه االض 

) أن لعنة هللا علي إن كنت من الكاذبي   (ثم إن للمرأة أن تدافع عن نفسها  فتقسم باهلل أرب  ع مرات إنه كاذب فيما رماها 
ي 
 
ي أن تقول ف

ي من الاادقي   (به من الزنا ثم يطلب منها القاض    الخامسة  ) أن ضضب هللا علي إن كان زوي 
 
 :   ا
 

عقوبة 

 الزاني

الغي  محان ) البكر (     
 الجلد مائة جلدة          

وج (  الرجم  ي المحان ) المي  
الزان 

 بالحجارة حت  الموت           

 بإحضار أرب  ع شهود

اف الزناة  أواعتر
 أنفسهم

وتثبت 
 جريمة الزنا

ألن للزنا  آثار خطيرة على المجتمع كانتشار األمراض  : وال يجوز التهاون مع الزاني

 واألوباء واألوجاع واختالط األنساب  وانتشار الفوضى والجرائم األخالقية
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 درس مناجه املفرسين 
 

 
  نواتج التعلم

أحدد التفسي  المناسب حسب موضوع  -3 أوضح المقاود بمناهج المفشين   -1
 البحث 

أستنتج الفرق بي   التفسي  -4 أمي   بي   مناهج المفشين  .  -2
 بالمأثوروالتفسي  بالرأي

 

 اإليضاح والتبيي    معن  التفستر لغة

ي كتبهم لبيان وتوضيح كالم هللا  اصطالحا
 
ي ساروا عليها ف

: خطط العلماء الت 

 واستخراج أحكامه

تفسي  القرآن بالقرآن  ، تفسي  القرآن بانقل عن رسول هللا ،  التفسي   مصادر التفستر  النقلية
 بأخذ أقوال الاحابة

التفستر بما يقتضيه الكالم  ، وإعمال العقل واالجتهاد وقول  العقليةمصادر التفستر 
 الصحابة فيما ليس فيه نص

 
 
 
 : 
:  
:  

سورة النور 

جريمة القذف

القذف الخاص او 
اللعان ومعناه رمي 

الرجل زوجته 
بالزنا 

:  القذف العام ومعناه 
رمي المحصنات من 

المسلمات بالزنا 

جريمة الزنا 

تثبت بإحضار اربعة 
شهود أو اعتراف 

الزناه انفسهم 

عقوبة الزنا 

جلده 100البكر 

المتزوج الرجم بالحجارة 
حتي الموت 
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التفسي  بالمأثور هو التفسي  الذي يغلب عليه التفسي  
بالرواية وتفسي  القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الاحابة 

 والتابعي      

يان عليه بيغلب _ التفسي  بالرأي  : هو التفسي  الذي 
 وتوضيح القرآن باالجتهاد واللغة 

ي أن كالهما 
 
ويتفق التفسي  بالمأثور مع التفسي  بالرأي ف

 يوضح آيات القرآن وكالهما يحتاج إىل بذل جهد 
 

ي النحو والكلمات الغريبة مثل   
 
التفسي  اللغوي :  ويبحث ف

 وا حطة  _ ألحتنكن ذريته (قوله تعاىل ) وقول
ي القرآن  

 
ي  : يهتم بالاور األدبية والبالضية ف التفسي  األدن 

 مثل قول هللا ) فيضاعفه له _ اإلنسان

ي 
 
التفسي  الفقهي :   يهتم ببيان األحكام الفقهية الواردة ف

 اآليات مثل قوله تعاىل ) مناسككم _  جنبا فاطهروا
ي اآل التفسي  التحليلي :يهتم ببيان 

 
ية معت  األلفاظ ف

ول مثل قوله تعاىل ) فاسق  كيب والنظم وأسباب الي   والي 
 بنبإ فتبينوا

:  يهتم ببيان موضوع ما  ) الادق مثال  الموضوعي التفسي 
ي جميع القرآن 

 
أو األمانة ( من خالل آيات القرآن الكريم ف

ي السورة الواحدة 
 
 أو ف

 

 

ي أن التفسي  بالمأثور ي
 
غلب عليه االعتماد عل الروايات  أما التفسي  بالرأي فيعتمد عل الرأي واالجتهاد ويختلفان : ف

ي التفسي  
 
 وإعمال العقل   ومن خالل ماسبق يتضح لنا أهمية الجمع بي   النمطي   ف

 
  

 مناجه املفرسين
ي كتبهم لبيان وتوضيح كالم هللا  يقصد بمناهج المفرسين 

 
ي ساروا عليها ف

خطط العلماء الت 
 واستخراج أحكامه

ي  –القران الكريم  من مصادر التفستر   اقوال الاحابة –أقوال النت 

يلزم المفرس أن يكون عالما 
 ب    

ول   أصول الفقه  –علم العبادات  –اللغة العربية  –أسباب الي  

 التفسي  بالمأثور   والتفسي  بالرأي قسما التفستر هما 
ي  –فقهي  –لغوي  من ألوان التفستر   ادن 

 
 

 أ نواع التفسري
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 درس التطرف

 

مفهوم التطرف :  
الخروج عن الوسطية 
ي أمر من 

 
واالعتدال ف
 األمور

أسبابه  : الجهل بأمور 
الدين   ، اتباع الهوى  ، 
التقليد األعىم  ، ضعف 
يعة ة بمقاصد الشر  الباي 

: حرام  حكمه

ي 
ومنهي عنه ف 

 اإلسالم 
 

 

موقف اإلسالم من 
: حرم اإلسالم  التطرف

التطرف تحريما قاطعا 
وحذر تحذيرا شديدا من 

 التهاون والتكاسل  أو

 اإلفراط والتفريط 
 

الفهم  -  عالج التطرف

 الاحيح للكتاب والسنة  
 -السمع والطاعة لوىلي األمر   - 

األمر بالمعروف والنهي عن 
 المنكر 

طلب العلم من أهله ومن  - 
 المختاي   

  
 

 
: مخالفة أمر هللا وسنة  رسوله   ،   نرسر الفرقة واالختالف     أهم أخطار التطرف

 ، انعدام األمن  ،تفكك المجتمع وانتشار الجرائم 
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 يستنتج الحكمه من الفراق بير  الزوجير   يبير  انواع الفراق بير  الزوجير  

  والطالق البدع  
  .  يقارن بير  الطالق السن 

 يعدد التفريق بأمر القاض 
 
 

 رفع قيد النكاح بلفظ مخاوص ) لفظ الطالق تعريف الطالق  

ع عند الحاجة إليه  حكمه  : مباح ويرسر
ة المراد بالنشوز    بينهما استعالء أحد الزوجير  عىل اآلخر وسوء العرسر

  المضاجع   2_ الموعظة الحسنة   عالج نشوز الزوجة  
 
ح3_ الهجر ف ب غتر المتر  _ الض 

   
ة الطهر الذي لم  الطالق السن    فتر

 
ع ويكون ف ما وقع عىل الوجه الذي ندب إليه الرسر

 يحصل فيه جماع ويكون عليه شهود 
 

ة  الذي وقع عىل عىل الوجه الذي لم يندب إليه الطالق البدع     فتر
 
ع ويكون ف الرسر

 الحيض واليكون عليه شهود

   إذا قصد به الطالق  ) اغرنر  عن 
 
  طالق (     اللفظ الكنان

ألفاظ الطالق  اللفظ الضي    ح  ) أننر
  ببيت أهلك (

  ، الحقر
  عصمنر

 
  ف

  لسنر
 وجه  ، أننر

ي    
ي طالق إن فعلت 

 كذا (الطالق المعلق أن يعلق الطالق عل أمر مستقبلي مثل ) أنت 

 طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتير  ولم تنته عتها ذا _  الرجع   إ 1أنواع الطالق  
_البائن بينونة صغرى   إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتير  وانتهت عدتها  فإنها  2

 ديد وعقد جديد جالتحل له إال بمهر 
ى  من طلق زوجته الطلقة الثالثة  فإنها ال تحل له من بعد حنر تنكح   3 _ البائن بينونة كتر

ه   زوجا غتر
 الفراق بإرادة الزوجة ) الخلع ( ويكون بناء عىل طلبها وبعوض تدفعه المرأة 

 
 
 
 
 
 

  ) 

درس أنواع الفراق بير  
   الزوجير   
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 التفريق حبمك القايض 
 _ التفريق للعيب  ك العيب الجسدي أو المرض المنفر ويكون طالق باتي   بينونة صغرى  1
 إذا أعرس الزوج أو امتنع عن اإلنفاق  ويكون طالق رجع   التفريق لعدم اإلنفاق_  2
ها عىل فعل الحرام ويكون طالق بائن  3 ب  ها أو يجتر ر ك   أن يهير  زوجته باستمرار ويض  _ التفريق للض 

 ة صغرى بينون
إذا غاب الزوج ولم يعلم مكانه أألو علم ورفض الرجوع ويكون طالق بائن   التفريق لغياب الزوج_  4

 بينونة صغرى 
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 درس رسول هللا والحياة االجتماعية 

 
ي بناء االرسه الن قوة المجتمع مرتبط بقوة االرسه  ا هتم الرسول اهتماما

 
 بالغا ف

ي حلف الفضول الذي يدعو 
 
ي بناء الكعبة ووضع الحجر االسود وف

 
شارك الرسول قبل أن يكون نبيا ف

 اىلي نرصة المظلوم 
كان صلي هللا عليه وسلم حرياا علي تماسك ارسته وكان يحسن إىلي زوجاته وإىلي بناته واىلي أحفاده 

 وخدمه 
ي بوضع وثيق ي صدر االسالم هي قيام النت 

 
ا ة المدينة المنوره وكان الهدف منهأول تجربة سياسية ف

إخراج المجتمع من الرصاعات القبلية اىلي رحاب المواطنة والتسامح وتنظيم العالقات بي   سكان 
 المدينه من المسلمي   وضي  المسلمي   . 

 أهم المبادئ االنسانية التي ركزت عليها وثيقة المدينه 
عاون في دفع الديات ، مكافحة الجريمه ، مساعدة نصرة المظلوم ، حماية الجار ، حرية العقيده ، الت

 المدينه .
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 درس حديث الإفك عظة وعربة 

 

ي بن أ اإلفك معناه شد أنواع الكذب المبالغ فيه  والذي توىل اختالق حادثة اإلفك عبد هللا بن أن 
 سلول  ) زعيم المنافقي   (   

 

ي الذي أوصل أم المؤمني   عائشة هو صفوان بن المعطل السلىمي  ي الماطلق   والاحان 
ي ضزوة بت 

 
 وكانت حادثة اإلفك ف

عت أحكام جديدة ووضحت األجر  وحملت حادثة اإلفك أوجه الخي  للمسلمي   فقد كشفت حقيقة المنافقيي   ورسر
 األعراض  العظيم عل الاي  عل البالء وتربية المجتمع المسلم عل حرمة

ي أعراض الناس 
 
 فأوجبت عل المسلم التأكد من األخبار وإحسان الظن باآلخرين وعدم الخوض ف

 

 مسطح بن أثاثة  –حمنة بنت جحش  ابطال حادثة اإلفك 

ي 
 
ي هللا عنه ينفق عل ابن خالته ويدع ) مسطح بن أثاثة ( ولكن مسطح كان ممن تكلم ف

وقد كان أبو بكر الاديق رض 
ي هللا عنها وعن أبيها فأقسم أبو بكر أال ينفق عل مسطح فأنزل هللا تعاىل قرآنا يأمره بأن يعيد أم ال

مؤمني   عائشة رض 
 النفقة إىل مسطح ويعفو ويافح عنه . 

ي هللا عنها وعن أبيها أنزل هللا عز وجل قرآنا إلظهار براءتها يتل إىل قيام الساعة 
 فضل أم المؤمني   عائشة رض 

 العالمي   بالمحانة وكانت من أحب الناس لرسول هللا صل هللا عليه وسلم ووصفها رب
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 درس السنن الرابنية 

  تحكم نظام المخلوقات عتر الزمان والمكان وفق إرادة مفهوم السي   الربانية  
ه  القوانير  الثابتة والمطردة النر

 الخالق 
وتنقسم إىل قسمير   :  سي   حتمية : وه  ال دخل لإلنسان وال إرادة له فيها كالموت والحساب والنشور وحركة 

 الكواكب والليل والنهار 
ط وزاألخرى جزاء  مثل    عىل شكل حادثتير  إحداهما شر

ر
طية : وه  ترتبط  بفعل اإلنسان وإرادته وتأن  سي   شر

ط : عدم الرفق             الجزاء : حرمان الختر                     قول الرسول من يحرم الرفق يحرم الختر   الرسر
ط : اليمير  الكاذبة          الجزاء : خراب البيوت  وقول الرسول أيضا  اليمير  الفاجرة تذر الديار بالقع       الرسر

 

 سبيل لمعرفة عظمة الخالق    _  2_ عمارة ألرض وازدهار الحياة                     1أهمية السي   الربانية  

 _ الشعور بالطمأنينة  4_ سبيل لتحقيق التواصل مع اآلخرين وتبادل المنافع بير  الناس           3
 

  الظواهر الكونية   1كيف نعرف السي   الربانية  
 
  نصوص القرآن والسنة  2_ التبض والبحث ف

 
 _ البحث ف

 _من خالل دراسة تاري    خ األمم  3
 سي   الربانية خصائص ال 
 الثبات : أي أنها ال تتغتر بتغتر الزمان والمكان  

 السنن الشرطية  سي   الربانية
 

  تحكم نظام المخلوقات عتر الزمان والمكان وفق  مفهومها
القوانير  الثابته والطرده النر

 اردة الخالق 

طية ( وه   اقسامها حتمية وه  ال دخل لالنسان وال ارده له فيه مثل الموت ) شر
 ترتبط بفعل االنسان وارادته 

 عمارة االرض وإذدهار الحياه  -1 أهميتها
 سبيل لمعرفة عظمة الخالق  -2
 الشعور بالطمأنينه  -3
 تبادل المنافع بير  الناس  -4

 الثبات ) التتغتر (  -1 خصائصها
 االطراذ ) التكرار(  -2
 العموم ) ترسي عىل  الجميع (   -3

 التبض والمالحظة لحركة الكون -1 سبل معرفتها
إستقصاء السي   الربانية من خالل النصوص القرانية واالحاديث  -2

 النبوية ودراسة تاري    خ االمم  
 

 إقتضت حكمة هللا تعاىل  اال يعجل العقوبة للناس مهما يكون منهم  حكمه بالغة
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  اإلسالم 

 
 درس المسؤولية ف

  دينه ودنياه 
 
ام اإلنسان بنتائج أعماله اإلرادية ف  مفهوم المسؤولية  التر 

 التوازن : التساوي بير  قدرات اإلنسان وواجباته 
ه   الواقعية : يحاسب اإلنسان عىل أعماله فقط وال يحمل مسؤولية أعمال غتر

 ان عما ال يملك فيه الخيار عالقة المسؤولية باالختيار : ال مسؤولية لإلنس
 _ مسؤولية جماعية  2_ مسؤولية فردية        1أقسام المسؤولية  : 

 أوال المسؤولية الفردية : أي أن كل فرد مكلف مسؤول أمام هللا وأمام نفسه ثم أمام مجتمعه  
 أقسام المسؤولية الفردية 

 _ المسؤولية الدينية : كل فرد خاضع للمساءلة أمام هللا 1
 _ المسؤولية األخالقية : خضوع المسلم لمحاسبة ذاتية أمام نفسه  2
 _ المسؤولية المجتمعية : المسلم مسؤول أمام المجتمع الذي يراقب أفعاله  3

 مراحل المسؤولية الفردية :    قبل القيام بالعمل                             بعد القيام بالعمل 
 مسؤولية اإلنسان عن نفسه  ،  مسؤولية اإلنسان عن نفسه وأقربائه  مجاالت المسؤولية الفردية : 

 مسؤولية اإلنسان المهنية       ،     مسؤولية اإلنسان تجاه وطنه 
 المسؤولية الجماعية  : ه  مسؤولية المجتمع تجاه أفراده لتحقيق مصالحهم   

 منية العالقة بير  المسؤولية الفردية والجماعية : عالقة تكاملية تضا
 مجاالت المسؤولية الجماعية  ) الفروض الكفائية (

_تحقيق  3_ إيجاد مراكز علمية لرعاية المبدعير  والموهوبير   2_ رعاية المجتمع لمصالح أفراده    1

    
 
 _ الحفاظ عىل األمن داخليا وخارجيا  5_ إيجاد مؤسسات علمية هادفة   4األمن الغذان

 

 المسؤولية في االسالم

 

 مسؤلية جماعية  –مسؤولية فردية  لية المسؤو  نوعا 

مفهوم المسؤلية 
 الفردية 

 كل فرد مسؤل عن نفسه وكل مايصدر منه من قول او فعل 

مفهوم المسؤلية 
 الجماعية 

  قام بها حيث يحاسب جميعهم 
كة بير  االفراد عن االعمال النر  مسؤلية مشتر

  ال يكون 
الحاالت النر

 فيه االنسان مسؤال 
 االضطرار -1
 االكراه   -2
 النوم  -3
 الجنون  -4
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 امام هللا عز وجل  -1 أقام المسؤلية الفردية 
 امام نفسة  -2
 امام مجتعه  -3

 

مرحلتا المسؤلية 
 الفردية هما 

 قبل القبام بالعمل 
 بعد القايام بالعمل 

مجاالت المسؤلية 
 الفردية 

 المسؤلية عن الذات  -1
 المسؤلية عن االشه واالقار ب  -2
 المسؤلية المهنية  -3
 المسؤلية تجاه الوطن  -4

مجاالت المسؤلية 
 الجماعية 

حفظ  –حفظ النسل –حفظ النفس  –حفظ العقل –مجال حفظ الدين  -1
 المال 

 

ي    ع   درس مقاصد الترسر

يعة اإلسالمية : تعريف علم المقاصد    راعتها الرسر
الح لتحقيق مصاألهداف والغايات الكلية والحكم الجزئية النر

 العباد 

 ما فوائد دراسة مقاصد الرشيعة؟ -

 . المقاصد روح األعمال 2. المقاصد تحصن المسلم من األفكارالهدامة 1 
 . المقاصد تقلل الخالف الفقه  3
  المسائل الجديدة4

 
 . المقاصد مرجع مهم لالجتهاد ف

 

ورات تبيح المحظورات؟ - ر واقع أو متوقع أن اإلسالم أباح ارتكاب ما معن  الض  ورة لمنع ض   المحظور والمحرم عند وجود ض 

ورة بير   العالقة ما ￼￼￼ ر؟ الض   والض 
ر 1 ورة سبب من أسباب الرخصة لمنع الض   . الض 
ألنها أعىل درجات المصالح اإلنسانية2 ورات كبتر تب عىل فقدان الض  ر المتر  . الض 

 

ورات الخمس  1؟ ما ه  الض 

 

وريات  الض 
 الخمس

 حفظ المال حفظ النسل حفظ العقل حفظ النفس الدينحفظ 

 العمل الزواج طلب العلم العالج الدعوة  المثال

يعة بحفظ كل مقصد من جانبير   ورات الخمس؟ جاءت الرسر  كيف يكون الحفظ للض 
 . من جانب الوجود: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها 1
 الواقع أو المتوقع. من جانب الحماية ما يدرأ عنها االختالل 2
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 حفظ الدين من جانب الوجود 
 . إقامة أركان اإليمان وأركان اإلسالم والفروض العينية1
عية2  . تعلم العلوم الشر
 . الدعوة إىل هللا بالحوار واإلقناع3

 __________________________________________________________________________    
 

 حفظ الدين من جانب الحماية 
ي سبيل هللا تحت راية وىلي األمر ) الحاكم (1

 
 . الجهاد ف

ون الفساد واألفكار المتطرفة ومنعهم من نشر الفي   2  . مواجهة الذين ينشر
 . حرم اإلسالم سب معتقدات اآلخرين3

 _____________________________________________________________________ 

 حفظ النفس 
 جانب الوجود

اب واللباس1  والمحافظة عل الاحة من األمراض . أوجب اإلسالم الطعام والشر
ورة حفظ ًا للنفس2  . أباح اإلسالم المحظورات وأكل الميتة عند الرص 
ة3 ي رمضان للمريض.والمسح عل الجبي 

 
ي    ع الرخص  مثل الفطرف   . تشر

________________________________________________________________ 

 

ع بأعضاءه دون مقابل مادي وموافقة أهل 4 وط ) موافقة الميت عىل التتر .جواز نقل األعضاء من الميت ولكن برسر

 الميت(
  الرم  م5

 
 للمحافظة عىل أرواح الحجاج /الواجب ف

ً
يق ليال  ن الزوال إىل قبل المغرب/ . جواز رم  الجمرات أيام الترسر

 مقصد حفظ النفس
 ___________________________________________________________________________ 

 :من جانب امحلاية
ي القتل الخطأ1

 
ي القتل العمد والدية والكفارة ف

 
 . تحريم االعتداء عل النفس بغي  حق. فأوجب اإلسالم القااص ف

 . تحريم االنتحار.   2 
. سد الذرائع المؤدية لهالك النفس. مثال: تحريم بيع السالح زمن الفتنة. وتحريم اإلشارة بالسالح ولو مازحا وتحريم 3 

 والتدخي    المخدرات
 ____________________________________________________________________________ 

 

  حفظ  العقل 

 من جانب الوجود
 الحفظ التنموي للعقل

1 
ً
 سليما

ً
 . أوجب عل المسلم طلب العلم الن العلم هو السبيل الوحيد إلعداد العقل إعدادا

 . حث اإلسالم عل التأمل والتدبروالبحث العلىمي 2
 
 

https://edu-ae.blogspot.com

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae
https://seraj-uae.com/file/7638/


                                         

  مدرسة المنارة الخاصة )الشامخة(
 

                                                                                     

             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للالمدرسةرسالة 

 
 

 حفظ  العقل 
 جانب الحماية

 . تحريم المفسدات الحسيةكالخمروالمخدرات 1
 كاألفكارالمتطرفة، والخرافات والجهل والتقليد األعىم والسحروالكهانة.تحريم المفسدات المعنوية  2
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 حفظ النسل 
 جانب الوجود : 

ه1 ع الزواج وحث عليه وأمربتيستر  . شر
يعات لبناء األشة والحفاظ عليها2  . وضع ترسر

 __________________________________________________________________________ 

يعة بحفظ النسل؟  علل: عنيت الرسر

 . لمنع اختالط األنساب1 
 2  

ر
 . منع انتشارالفساد األخالف

 . منع المحن والمصائب 4. منع انتشاراألمراض 3 
 ____________________________________________________ _____________________ 

 حفظ النسل 
 جانب الحماية

  تؤدي إليه1
 . تحريم الزنا وكل الطرق النر

 . تحريم القذف ووضع عقوبات له 2 
3 .  

 . تحريم التبن 
 ____________________________________________________________________________ 

 حفظ المال 
 جانب الوجود 
 السعي لطلب الرزق. أوجب اإلسالم 1
 . أمراإلسالم بتدويرالمال ومنع االحتكارواالكتناز من خالل وجوب الزكاة والحث عل استثمارالمال 2
وعة ولكن يتوسط دون إرساف 3 ي الوجوه المشر

 
 . إنفاق المال ف

 ___________________________________________________________________ 
 حفظ المال 

 الحمايةجانب 

 . تحريم االعتداء عل األموال فحرم الشقة والغاب ووضع عقوبات لذلك1
 . تحريم أكل أموال الناس بالباطل فحرم الرشوة والقمار والربا والغش2
 . تحريم إتالف المال بالتبذير واإلرساف3

 كيف حفظ اإلسالم المال العام؟ حرم االعتداء عليه وسىم رسقته / ضلول / 
 فساد / وتخريبه /إ
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https://edu-ae.blogspot.com

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae
https://seraj-uae.com/file/7638/


                                         

  مدرسة المنارة الخاصة )الشامخة(
 

                                                                                     

             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للالمدرسةرسالة 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خليل عيل  أ محد جارية لوادلي رمحة هللا عليه صدقة                                

 الرشقية -مرص العربية                                         
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