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

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

 للناس طريق الهداية. 

 تفسيرها املفردة تفسيرها املفردة

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

 يسوق ويدفع برفق يزجي اللؤلؤمض يء متأللئ والدر هو  دري 

 مجتمعا بعضه فوق بعض ركاما جمع غداة والغداة أول النهار بالغدو

 املطر الودق جمع أصيل واألصيل آخر النهار واآلصال

 الضوء واللمعان سنا أرض مستوية قاع:جمع  بقيعة

   بحر عميق كثير املاء بحر لجي

 

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

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

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

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

 حوله. ما فينير منه النور  ينبعث جدار في كوة

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

 بعقولهم.  ويتدبرون بعيونهم ينظرون الذين ولك من هللا أل 
 

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

 ... ويطيعهما بهما يبر األبوين

 يزعجهم أو يؤذيهم بما يتسبب وال جيرانه إلى يحسن  الجيران

  .ويدعو له أوامره يطيع  األمر ولي
 

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

ٍة  النص القرآني
َ
  قال تعالى )َزْيُتون

َ
ٍة  ال ْرِقيَّ

َ
  ش

َ
ٍة  َوال ْرِبيَّ

َ
 (      غ

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

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

 

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

 املساجد ؟ هللا إلى البقاع أحبما 

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

: عمارتها بالصالة والذكر  .1
ً
 العلوم الشرعية دراسة القرآن و وتالوة معنويا

: )بنائها واملحافظة عليها 2
ً
 وعلى نظافتها(. ماديا

Grade12files 



 باحا ومساء. صونسبحه املساجد وأن نعظمها ونرفع من شأنها ونذكره فيها  نبني أنبماذا أمرنا هللا تجاه املساجد؟  من خالل اآلية الكريمة.

 اإلمارات العربية املتحدة وضح بناء املساجد ورعايتها في دولة 

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

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

 

 ذهبت إلى مسجد الحي لتصلي املغرب جماعة 

 املصلينوفي أثناء الصالة كان مجموعة من األوالد يتكلمون ويزعجون 

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

 الجهل بآداب املساجد  سبب تصرفات األوالد بهذه الطريقة

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

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

 

  قال تعالى )ِرَجال  
َ

ِهيِهْم  ال
ْ
  ُتل

 
  ِتَجاَرة

َ
رِ  َعْن  َبْيع   َوال

ْ
ِ  ِذك

َّ
اِم  اّلل

َ
ِة  َوِإق

َ
ال اةِ  َوِإيَتاِء  الصَّ

َ
ك وَن  الزَّ

ُ
اف

َ
ُب  َيْوًما َيخ

َّ
ل
َ
َتق

َ
وُب  ِفيِه  ت

ُ
ُقل

ْ
بْ  ال

َ ْ
َصار( استخر  َواأل

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

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

 ملستحقيها الزكاة دفع وأ

   يخافون  
ً
  يوما

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

 .الجزاء بأحسن أعمالهم على

 

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

 ودعوة الناس إلى الكفر باهلل وجحود نعمه. 

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

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

 
ً
 .منثورا

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

 

 (؟ الحساب سريع وهللاما داللة قوله تعالى )

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

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

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

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

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

 . والضالل، ال يرى نور اإليمان والهداية الكفر

 .الدهر أبد يهتد مل اإلسالم بنور  قلبه وينور  اإليمان إلى هللا يهده لم ومن؟  ما داللة قوله تعالى )ومن لم يجعل هللا له نورا فما له من نور(



ل داللة على تخبطهم في ظلمات الكفر والضالل وتعطيل العقو ؟ بالظلمات ومرة بالسراب، مرةوضح داللة تشبيه حال من ال يؤمن باهلل 

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

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

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

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

 التي ذكرت في اآليات: دالئل قدرة هللا وعظمته 

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

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

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

 
ً
  كثيفا

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

 أخرى.
ً
 والزرع والدواب أحيانا ويكون نقمة ومصيبة أحيانا

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

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

 كاألنعام. أربع على يمش ي من ومنهم

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

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

 

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

 بالطريقة التي هداه هللا إليها.مخلوق يسبح ربه ويعبده  كل

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

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

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

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

 ما داللة قوله تعالى )يقلب هللا الليل والنهار(؟ 

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

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

 نقمة وبالء  نعمة وخير 

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

 .....األعاصير تقتلع األشجار/إثارة الغبار/ لطيران/حركة اتلقيح النباتتساهم في  دفع السفن الشراعية/ الرياح

 

 



  1400الحقائق العلمية التي ذكرها القرآن الكريم منذ أكثر من  علل: 
ً
سنة والتي أثبتها العلم التجريبي في هذا العصر تزيد املؤمن إيمانا

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

 

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

ً
 . وتقدم لغير املؤمن دليال

 

 ومن الحقائق التي ذكرتها اآليات الكريمة السابقة ما يلي: 

 ظلمة البحار واملحيطات.  .1

 تشكل السحب الركامية كأمثال الجبال .2

 املاء عنصر أساس ي من مكونات كل الحيوانات. .3

 

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

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

ق اإلنسان وارتفع فإنه يشعر بضيق الصدر وصعوبة التنفس، هذه الظاهرة العلمية أشار إليها القرآن الكريم قبل 
ّ
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َ
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ً
 «125سورة األنعام، آية »َضيقا

 

 النور الحس ي .1 وات واألرض ايقصد بنور السم

 النور املعنوي  .2

 نور اإليمان .1 مثال النور املعنوي 

 .نور القرآن/نور الهداية/نور الطاعة .2

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

 حوله. ما فينير منه النور  ينبعث جدار

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

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

: )بنائها واملحافظة عليها وعلى نظافتها(2
ً
 . ماديا

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

 ويعملون لينالوا رضا ربهم يوم القيامة  يخافون  -2 

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

 ..... بالظلماتومرة  .2

 تسبيح كل املخلوقات هلل  .1 من دالئل قدرة هللا وعظمته  

 تكوين السحب ونزول األمطار:  .2

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

ُق الدواب كلها من ماء وتنوع أشكالها .4
ْ
ل
َ
  خ

 



 نور السموات واألرض( )هللاأوال: فسر قوله تعالى 

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

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

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

 ظلمة البحار واملحيطات.  .1

 تشكل السحب الركامية كأمثال الجبال .2

 املاء عنصر أساس ي من مكونات كل الحيوانات. .3

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

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

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

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

 : أفسر معاني املفردات التالية.
ً
  خامسا

 املعنى الكلمة م

 أصحاب البصائر  ألولي األبصار 1

 مساجد  بيوت   2

 أمر أذن 3

 ماء جامد ينزل من السحاب قطعا صغيرة  برد 4

 

 

   .(57-46)النور  الطاعة واالمتثال طريق اإليمان: الثانيالدرس 
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 .رده وعدم القبول بهبطر الحق: ///   احتقارهم غمط الناس: 

 

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

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

 

 تفسيرها املفردة تفسيرها املفردة

 شكوا  ارتابوا موضحات مبينات

 يجور ويظلم يحيف ويبتعد يعرض يتولى 

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

 ما كلف به  ما حمل  طائعين ومنقادين  مذعنين

 

ْد  ما داللة قوله
َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ِقيٍم( ِصَراٍط  ِإل  ؟ُمْستَ

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

 .سعادتهم في الدنيا واآلخرة



 
ً
  : أفسر معاني املفردات التالية.خامسا

 التبليغ الواضح البالغ املبين طريق صراط  

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 ما موقف اإلسالم من اختالف املذاهب والعقائد؟

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

 يجب أن ال يتحول االختالف إلى كراهية وحقد  .2

 والتعدد والتنوع بين البشر باق إلى يوم القيامةاالختالف  .3

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

 

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

 والرحمة.

 ما الفرق بين االختالف والخالف بين البشر

التكامل ظاهرة إيجابية وضرورية ويجب أن تؤدي إلى ) االختالف

 واالنسجام والحوار(

ية املقاصد والطاقات الفكر سببه التفاوت في األفهام و )

 والبدنية(

 يؤدي أمر  الخالف
ً
مذموم ويجب تحاشيه واالبتعاد عنه ألنه غالبا

 (الكراهية والصراعإلى )

التعصب والحرص على املصلحة سببه الهوى و )

 (الشخصية والتقليد األعمى

 

 ما أسباب الخالف والصراعات بين أصحاب العقائد والديانات املختلفة؟

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

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

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

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

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

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

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

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

 وال يهتدون(. 
ً
  شيكا

الدرس الثاني: التسامح مع المخالفین في العقیدة.



 الجهل وقلة العلم.اذكر أسباب أخرى قد تؤدي إلى الخالف؟ 

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

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

 

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

 

 أهمية التسامح في التعامل مع املخالفين؟

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

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

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

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

 

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

 

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

 وعدم قبول الظلم والهوان والعدوان من اآلخرين. 

 

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

 أجزاء من أرض الوطن.

 

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

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

 

 يلي:السماحة في العقيدة والعبادة تتجلى فيما 

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

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

 . . احترام الخصوصية الدينية والتعبدية لهم3

 

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

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

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

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

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

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

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

 



 السماحة في املعاملة تتجلى في:

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

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

 

 النصوص التاليةاستنتج الحكم الشرعي من 

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

 صلة الرحم القريب غير املسلم: يجوز 

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

 قبول هدية غير املسلم: يجوز 

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

ً
على من كان يهوديا أو نصرانيا

 أو ردوها(

 السالم على غير املسلم: يجوز.

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

 العالقات الديبلوماسية مع غير املسلمين: يجوز. 

 

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

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

 

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

 والجهل الهوى والتعصب:  .1

 اختالف املوازين واملعايير في الحكم على األمور  .2

 الحرص على املصالح الخاصة على حساب مصالح اآلخرين .3

 التقليد األعمى .4

 عدد ثالثة آثار للتسامح مع املخالفين في العقيدة:

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

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

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

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

 قال رسول هللا )أوفوا الحلفاء عهودهم التي عقدت أيمانكم( 

 الوفاء بالعهد معهم

 من 
ً
 فأتها النبي يعودهعن أنس أن غالما

ً
 اليهود كان مريضا

 زيارة مرضاهم 

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

 العدل وعدم ظلمهم 

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

 قبول هداياهم وأجابة دعوتهم للطعام. 



   .النظام االقتصادي في اإلسالم: الخامسالدرس 
 أمثلة متعلقة بنظم األحوال الشخصية في اإلسالم. 

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

 

؟ 
ً
 عرف االقتصاد لغة واصطالحا

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

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

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

 ما العالقة بين النظام االقتصادي اإلسالمي وعلم االقتصاد؟  

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

 ماذا يترتب على الخلط بين النظام االقتصادي اإلسالمي وعلم االقتصاد؟ 

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

 

 النظم االقتصادية:

 النظام الرأسمالي: 

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

 سلبياته:

 . غياب الجانب القيمي واألخالقي عن نظرياته االقتصادية1

 . عجز عن معالجة الكثير من املشكالت االقتصادية 2

  الطبقية الفوارق  وزادت الفقر زاد انتشاره بعد. 3

 

 النظام االشتراكي: 

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

 سلبياته:

 . انعدام الحافز 1

 . تدني اإلنتا 2

 املستوى االقتصادي واالجتماعي. . ثبت فشله بعد تطبيقه على3

 

 النظام االقتصادي املختلط: 

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

 

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

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

 . . دراسة النظام االقتصادي اإلسالمي وتبني مبادئه وأفكاره واالستفادة من فقه املعامالت املالية اإلسالمية2

 

 

الدرس الثالث: النظام االقتصادي في اإلسالم. 



 االقتصادي؟  النظام عليها يقوم التي األسسما 

:
ً
                  االعتقادية.   األسس أوال

ً
            .األخالقية األسس: ثانيا

ً
 التشريعية األسس: ثالثا

 
ا
 :عتقاديةال ا األسس: أوال

 أهم أساس يبنى عليه االقتصاد اإلسالمي هو األساس االعتقادي.  -

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

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

 (للمال الحقيقي املال  هوتعالى  هللا)

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

 املال نعمة مسخرة من هللا لإلنسان وعليه واجب شكرها( )

 "  فيه مستخلفين جعلكم مما وأنفقواقال تعالى: " -

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

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

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

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

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

 

 
ا
 ة: األخالقي األسس: ثانيا

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

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

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

 والبعد عن الغضب واالنفعال  السماحة في البيع والشراء 

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

 والتيسير في املعاملة.  املعسر إمهال

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

 .والتعفف عن سؤال الناس النفس على الحث على العمل واالعتماد

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

  املالية املعامالت في واألمانة الصدق

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

 ( ومنع الكذب والغش. العيب إخفاء وهو) التدليس منع

 

 
ا
 :التشريعية األسس: ثالثا

 تنظم النشاط االقتصادي وتحقق له االستقرار.أهمية األسس التشريعية؟ 

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

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

   .توفر الرضا في التجارة 

  .تحريم أكل األموال دون وجه حق كالرشوة والغش واالحتكار 



 " ضرار وال ضرر  ال: " وسلم عليه هللا صلى الق -

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

 قال تعالى )وأحل هللا البيع وحرم الربا(  -

 البيع حالل والربا محرم ألن فيه ظلم

 

 :اإلسالمي االقتصاد في التشريعية األحكام أقسام

 :األحكام من نوعين إلى اإلسالم في التشريعية األحكام تنقسم

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

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

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

 

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

 السبب متغيرة أحكام ثابتة أحكام االقتصادية املسائل

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

  قطعي بدليل ثابتةألنها   √ الرشوة

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

  قطعي بدليل ثابتةألنها   √ االحتكار

  قطعي بدليل ثابتةألنها   √ أنصبة املواريث

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

 : اإلسالمي االقتصادي النظام أهداف

  .اإلنسان وسعادة االقتصادي الرفاه تحقيق. 1

 االقتصادية للموارد األمثل التخصيص. 2

 الحرية االقتصادية تحقيق. 3

 واملعنوية للدولة املادية القوة تحقيق. 4

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 استخدام املوارد

 تحقيق التكافل االجتماعي وسد حاجة الفقراء من خالل )الزكاة والصدقة والوقف(  .4



 على الجانب االقتصادي؟  اإلسالمية وضح أهمية تشريعات امليراث وغيرها من التشريعات

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

 

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

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

  

 مما يلي: اإلسالمي االقتصادي النظام في االقتصادية الحرية حدوداستخر  

   " أموالهم إليهم فادفعوافإن ءانستم منهم رشدا "  تعالى الق -

 إدراك وجه الخير فيما يفعل. و  الرشدالتصرف مقيد ب 

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

 إسراف دون  هللا بنعم االنتفاع.  

  أبي أعطانيحديث النعمان بن بشير قال "  -
ً
ة ت عطيَّ

َ
ي فقال   أّمِ

ُ
  بنُت  َعمرة

َ
ى ال َرواحة ى أرض َ ِهَد  حتَّ

ْ
ش

ُ
ي: اَل فق النبي فأتى. النبي ت ِ

ّ
 إن

  ِمن ابني أعطيُت 
َ
  َعمرة

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

َّ
  بيَن  واعِدلوا اّلل

ُ
 " مأوالِدك

 باآلخرين اإلضرار وعدم حقه حق ذي كل وإعطاء العدل 

 

 قارن بين النظام االقتصادي وعلم االقتصاد؟ 

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

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

 

 صنف حسب الجدول:

 اآلثار النظام

 .األخالق وانهيار الرذيلة شيوع واالحتكار الربا شيوع الرأسمالي

  وازدياد ثراءً  األغنياء ازدياد والحرمان البطالة انتشار
ً
 فقرا

 للعمل الهمة وفقدان الكسل شيوع والتنافس االبتكار روح على القضاء االشتراكي

  الفقرانتشار 

 

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

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

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

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

 

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