
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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تأدية الحق بوعى وادراك –فهم الدين –تبين الحق -العلم والمعرفة

السؤال مفتاح العلم والمعرفة 



127

.عنهالثابتهاالقتداء بهدي النبي صلى هللا عليه وسلم واتباع سنته اإلبتاع 

.االخذ عن الغير بال حجة او دليلاالبتداع

.توصل الفرد الى انجاز جديد في مجال ما االبتكار
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.صالح المجتمع وشيوع المحبة والقيم اإلسالمية

.رقي وازدهار ورخاء المجتمع وحل المشكالت التي يعاني منها
.  نشوء الخالفات والنزاعات وإضالل المجتمع

اتباع 
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ألن االجماع حجة بذاته 
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أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة واللين 

.السنة النبوية وأقوال العلماء في شرح الحديث



129

اتباع قول النبي صلى هللا عليه وسلم 

اتباع فعل النبي صلى هللا عليه وسلم 
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.لألباءفعل الفاحشة بحجة انها بأمر هللا تعلى وتقليد المشاراليهاقبح انواع التقليد 

.ألن هللا تعالى نهى عن الفاحشة فهي مناقضة للدين وال تتفق معه .وضح فعل الفاحشة يناقض العقل والدين
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ة مخالفه للقرآن والسن
تعطيل لمنافع العقل
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التأكد من صحته بسؤال العلماء والمختصين ثم نشره 

الجاهلالظالم اصناف الناس في اآلية 
يسأل العلم ويتعلم تعليم الجاهلواجب كل منهم
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.عنهالثابتهاالقتداء بهدي النبي صلى هللا عليه وسلم واتباع سنته 

.صالح الفرد والمجتمع والبعد عن الخالف والفرقة

.تقليد جائز وهو اتباع العامي مذهباً من المذاهب الفقهية القائمة على الدليل
ً : تقليد غير جائز .  اعتقاد المسلم أن عليه اتباع مذهب أو مجتهد اتباعاً مطلقا

التعصب و االنغالق1.

.عدم قبول الحق2.

.الجمود الفكري وتعطيل العقل3.
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.م بدليلههو اقتفاء هدي النبي صلى هللا عليه وسلم والسَّير على سنته دون مخالفتها أو اتباع العال

.قبول المقلد قول غيره بال حجة وال دليل ومنشؤه التعصب

التعصب و االنغالق1.

.عدم قبول الحق2.

.الجمود الفكري وتعطيل العقل3.

.صالح المجتمع1.

.انتشار المحبة والقيم اإلسالمية2.

قوة وتماسك أفراد المجتمع3.
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أن يتبع المسلم العامي مذهباً من المذاهب الفقهية الصحيحة

أو يتبع رأي أحد العلماء المعروفين بالعلم والتقوى 

ال يجوز وهو تقليد مذموم


