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1    وحب الوطن : اإلسالم  ولىالوحدة األ

By || Abbasoo ~ 

  حب الوطن

  ما مفھوم حب الوطن؟
  ھو التعلق بھ والتَّفاني في محبّتھ، والتشبث بالعیش فیھ، والوالء لھ والدفاع عنھ

  ھل حب الوطن أمٌر غریزي أم مكتسب؟ وضح ذلك.
  .علیھا ، فیجد نفسھ منقاداً حب الوطن غریزة في االنسان ُجبَِل 

  حّب الوطن العصبیة؟ علل إجابتك.یعني ھل 
  .بب نتائج غیر مقبولة تؤدي بالضررال، ألن العصبیة صفة مذمومة قد تس

  النفوس؟ في المتأصلة الوطن حب غریزة تفعل ماذا
 عن وینافح عنھ، غاب اذا الیھ ویحن وطنھ، في البقاء الى یرتاح االنسان تجعل

  .ھُوِجمَ  اذا عنھ ویدافع قضایاه،
  .الوطن حب على یدل الصحابة مع موقف أذكر
عائشة قالت: (( لما قدم رسول هللا (ص) المدینة، وعك أبو بكر وبالل، فكان عن 

أبو بكر إذا أخذتھ الُحّمى، قال: كل امرئ مصبح في أھلھ ... والموت أدنى من 
  شراك نعلھ. وكان بالل إذا أقلع عنھ تغنّى، فقال:

  بـواد وحـولي إذِخٌر َو َجلیـلُ   أال لیت شعري ھل أبیتن لیلة
  وھل یَْبدَُوْن لي شامة وَطِفیلُ   وھل أَِردَْن یـومـا میـاه ِمَجنٍَّھ
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  االنتماء للوطن والـوالء له

  للوطن؟ الوالء ومفھوم للوطن؟ االنتماء مفھوم ما
ً  ومشاعرَ  فكًرا للوطن الحقیقي االنتساب ھو:  للوطن االنتماء   .ووجدانا

  .وااللتزام االنضباط عین فھو االنتماء من أشمل مفھوم ھوالوالء للوطن : 
  قارن بین االنتماء للوطن والوالء للوطن.

  الوالء أعظم شأناً من االنتماء ولیس كل من لدیھ انتماء لدیھ والء.
  للوطن؟ الوالء أقسام ھي ما

 الوالء لولي األمر 
 الوالء ألرض الوطن

  ايها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأُولي األمر منكم )  ( يا

  ھنا؟ بالطاعة المراد ما
 وال منازعة غیر من عنھ وینھى األمر ولي بھ یأمر لما واالستجابة االذعان

  المعروف. في طاعتھ دامت ما معارضة،
  أن صالح البالد والعباد رھین بالسمع والطاعة لولي األمر./  علّل
  عظیمة. مفاسد طاعتھ من والخروج مخالفتھ على یترتب ألنھ

  االنسان؟ لمشاعر الحاضنة البیئة الوطن أرض تعد لماذا
  .البَریَّة خلق منذ كیانھ في ُمودَعٌ  فَیَّاضُ  لھا وحبھ ِجبلّة بھا ارتباطھ بسبب
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  العمل التطوّعي وخدمة الوطن

  ما المقصود بالعمل التطوعي ؟
الخیر وإیصال المنافع للغیر دون مقابل مادي أو عائد دنیوي القیام بأعمال 

  محسوس، بل طعما في رضا هللا وكسب الثواب وتحقیقاً للقیم اإلنسانیة
  بین األحكام التكلیفیة التي یندرج تحتھا العمل التطوعي.

 كمساعدة الضعفاء واإلحسان إلى األرامل:  مندوب
  : الصالة علیھمكتغسیل الموتى وتكفینھم وواجب كفائي 
 : كدفع خطر ما من فئة معینة أو أمر بالمعروف أو نھي عن  واجب عینّي

منكر
  عدد أنواع العمل التطوعي. وعرفھا.

  : ھو عمل أو سلوك یمارسھ الفرد من تلقاء نفسھ العمل التطوعي الفردي
 وبرغبھ منھ

  : ھو ما تقوم بھ المؤّسسات األھلیة والخیریةالعمل التطوعي المؤّسسي 
من برامج تطوعیة لخدمة المجتمع

  أذكر فوائد العمل التطوعي.

 .وعد هللا عز وجل المنفقین بالخلف أضعافا مضاعفة
 .نیل البر وھو طریق إلى الجنة
 .اكتساب الحسنات حتى بعد الموت 
  األمن وعدم الخوف مما یستقبلك من أمر اآلخرة وعدم الحزن على ما فاتك

من أمور الدنیا.
  التطوعي : العمل صور من

اجتمع زعماء قریش في دار الندوة واتفقوا على قتل سیدنا محمد (ص)، فجمعوا من كل 
قبیلة شباناً أقویاء، وأمروھم بانتظار النبي (ص) أمام بیتھ، حتى إذا خرج ضربوه ضربة 

 حینئذ أرسل هللا جبریل علیھ السالم إلى النبي (ص) لیخبره بھذه المؤامرة فطلبرجل واحد، 
(ص) من علي بن أبي طالب (علیھ السالم) أن یبیت في فراشھ، فنفذ علي (علیھ السالم) 

، ووثب علیھ شباب قریش لیقتلوه ظنا أمر قائده فوراً، لیضرب لنا مثال في البطولة والفداء
منھم أنھ رسول هللا، وعندما كشفوا الغطاء وجدوه علیا، فانخلعوا من أماكنھم. وأنطلقوا 

  سول هللا (ص) في كل مكان.یبحثون عن ر
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  التسامح والتعايش

  واصطالحا؟ لغة والتعایش التسامحب المقصود ما

 التسامح :  
  .والسھولة السالسة ھو:  لغة

  .والشعوب المجتمعات مكونات مختلف بین متبادل جماعي تفاھم ھو:  اصطالحا

 : التعایش 
  ھو من تعایش تعایشا أي عاش على األلفة والمودة. لغة :

ھو التواصل مع اآلخر بجمیع أشكال التفاعل والتعاون والتكامل اصطالحا : 
  اإلیجابي البناء.

لم ركائز إرساء في والتعایش التسامح قیمتي أھمیة بین   .االجتماعي الّسِ
 العیش ركیزة وتمثالن بشریة وضروریة اخالقیة وفضیلة راسخة لبنة تعد

  .والثقافیة الدینیة االطیاف متعدد مجتمع في المشترك
  االسالم؟ في الحیاة لمیادین الكاملة الضوابط ھي ما

  .المخلوقات بسائر وعالقتھ جنسھ ببني عالقتھ وفي بربھ المرء عالقة
  االسالم؟ في والتعایش التسامح مظاھر ھي ما

 المسلمین بین والتعایش التسامح  
 المسلمین لغیر والتعایش التسامح

  المسلمین؟ بین والتعایش التسامح صور ھي ما

 األخوة   الرحمة  
 السالم   العدل واإلحسان  

  الرحیم؟ المسلم صفات ھي ما

 رحیم بقلب یتمیز.   للضعیف یرق.  
 صألشخاوا اثألحدوا بھ وبیتجا.  
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َ يـَأُْمُر بِاْلَعْدِل وَاْإلِْحَساِن ) اآلیة ھذه في هللا یأمر اذابم   ؟ ( ِإنَّ اهللَّ

  :ھما مھمین بشیئین تعالى هللا یأمر

  : وھو تحقیق التوازن والتناسب في الحقوق بین الناس.العدل
  : وھو المعاملة الحسنة والسلوك الكریم.اإلحسان
  الكتاب؟ أھل مجادلة عن القرآن نھى لماذا
  .القلوب في والبغضاء العصبیة نار یوقد ال حتى
  الكتاب؟ ألھل كبیر تسامح لإلسالم كیف

 المصالح وتبادل والتعامل والمزاورة المجالسة اباحة.  
 األمور بعض في بھا والثقة الكتابي شھادة قبول.  
 داخلي أو خارجي اعتداء كل من الذمة أھل حمایة.  
 معابدھم المسلمین لغیر االسالم صان. 

بین كیف یمكن للمسلم أن یدعو غیر المسلمین إلى هللا بالتزامھ قیمة التسامح و 
  التعایش.

  ما یدعوا إلیھ. في عرضذلك من خالل األسلوب اللین 
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  اإلنسان بين المادة والروح

  ما ھي اتجاھات الفلسفة الوضعیة لإلنسان؟

 االتجاه المادي   االتجاه الروحي  
  .عدد االتجاھات المادیة وعرفھا

  : الجانب  وھو السائد في أكثر دول العالم الحدیث، یغلبالخط الرأسمالي
  .المادي والواقع المحسوس في قیمة اإلنسان

  : وینظر لإلنسان نظرة مادیة بحتة، وعمل جاھداً على إماتة الخط الشیوعي
  .العاطفة الدینیة في النفوس، بالتربیة والعنف

  ما ھو االتجاه الروحي؟
ھو االتجاه المخالف للفكر المادي ومنھجھ، حیث تعذیب الجسد بزعم التقرب إلى 

، و عد الجسد سجناً للروح وحرمھ من الغذاء الكافي وغیرھا، فخالفوا الفطرة هللا
  السلیمة، والسنة النبویة الشریفة.

  لإلنسان؟ االسالم نظر كیف
 تكامل في والروح المادة بین فجمع لإلنسان والمتوازنة الشمولیة نظرة نظر

  .تفریط وال افراط غیر من وانسجام،
  الروح؟ على المادة تغلیب عواقب ھي ما

 للعیان واضحة تزال ال بلدانھم مقدرات واستغالل الشعوب استعمار.  
 حضارة الدول أكثر في مختلفة بأقنعة معتم یزال ال العنصري التمییز  ً   .وتقدما
 القیم كل على تعلو المصلحة ألن بالمبادئ ینعم اإلنسان جعل في یسھم لم. 

  المادة؟ على الروح تغلب عواقب ھي ما

 الحیاة في مسؤولیاتھم اتباعھ ترك.  
 الفاعلة طاقاتھم عطلوا.  
 اعتزالھم من خیر علیھم والصبر الناس مخالطة ان جھلوا او نسوا.  
 خطیرة انحرافات بعضھم انحراف.  
ً  اإلنسان المادیة الحضارة أرھقت/  علل   .الروحي فراغھ بسبب وروحیاً؟ نفسیا
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  الوسطية واالعتدال

  حكمھا؟ وبین واالعتدال الوسطیة مفھوم ھو ما
  .مجال أي في اإلنسان بھ یقوم فعل كل في التوازن ھما:  واالعتدال الوسطیة
  .اإلسالم في واجبان:  حكمھما

  .وفسرھم واالعتدال؟ الوسطیة مجاالت ھي ما

 بصفات یتصف واحد، إلھ عبادة إلى االسالم دعا:  االعتقاد في الوسطیة 
 وبین. اآللھة بتعدد یقل ولم الملحدون، فعل كما االلوھیة ینكر ولم الكمال،
 رسالتھ لتبلیغ تعالى هللا اصطفاھم أنقیاء، أتقیاء بشر الرسل ان االسالم
  .للناس

 في واالعتدال بالوسطیة اإلسالم أمر : العبادة في واالعتدال الوسطیة 
.یسراً  الدین جعل بل طاعتھ، فوق اإلنسان تعالى هللا یكلّف فلم العبادات،

 التشریع في الوسطیة
  .التشریع في الوسطیة على امثلة اذكر

 االنفاق   االكل والشرب  
ً  یضیعوا ال أن المسلمین) ص( الرسول أمر/  علل   كان؟ مھما الطعام من شیئا
 ویُنعّم بطنھ، یمأل أن المسرف اإلنسان ھم ویصبح المال، إضاعة إلى یؤدي ألنھ
  .اآلخرین على
  لالسالم؟ بالنسبة واالعتدال الوسطیة في العقوبات تكون كیف

 بعقوبة معینة جریمة على انسان یعاقب فال الجریمة، قدر على االسالم في العقوبة
 كان كما آخر إلى شخص من العقوبة تتغیر وال ارتكبھا، التي والجریمة تتناسب ال

  .الجاھلیة في الناس علیھ
  بالوسطیة؟ االسالم امة هللا میز لماذا
  .والتفریط االفراط وبین والروح، المادة بین وازنو ألنھم

  العبادة؟ في) ص( الرسول الیھ دعا الذي المنھج ما
  .والتخفیف الیسر
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  في اإلسالم  العفة

  العفة؟ مفھوم ھو ما
 النفس وصون قولھ، أو فعلھ باإلنسان یلیق ال وعما المحرمات عن النفس كف ھو

  .هللا یرضي ال فیما الوقوع عن وتحصینھا المعصیة، من یدنّسھا عما
  تتحقق؟ وكیف العفة؟ أنواع ھي ما

 هللا بذكر القلب یمتلئ بأن وتتحقق : القلب عفة.  
 ونمیمة وغیبة كذب من الحرام عن بصونھ ویتحقق:  اللسان عفة 

  .واستھزاء
 الناس. عورات إلى النظر عن بحفظھ ویتحقق:  البصر عفة  
 المحرمة. األخبار سماع عن بحفظھ ویتحقق:  السمع عفة  
 الطیب. الرزق وتحري الحالل من المال بكسب ویتحقق:  الید عفة 
 واالستعانة هللا حرم فیما الوقوع من النفس بحفظ وتتحقق:  الشھوة عفة 

.والصیام بالصبر ذلك على
  العفة؟ تحقیق وسائل ھي ما

 اإلیمان تقویة.  
 ضبطھا على یعین ما وفعل الداخلیة، المثیرات توقي.  
 الخارجیة المثیرات عن البعد. 
  اإلیمان؟ تقویة تكون كیف

  .الحیاء والتزام هللا مراقبة واستحضار هللا، شرع على باالستقامة
  الداخلیة؟ المثیرات توقي تكون كیف

 ھذه إلشباع الوحید الطبیعي السبیل وجعلھ الزواج اإلسالم شرع:  الزواج 
  الغریزة

 بالصوم النفس تربیة:  الصوم  
 اآلثمة، الجنسیة والتخیالت الحالمة، األفكار دفع:  ینفع بما الفراغ ملء 

.ونافع مفید بكل الفراغ بملء
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  .بالصوم النفس تربیة/  علل
 في الشیطان مجاري تضیق وبھ النفس، وطھارة القلب، زكاة على یعین ألنھ

  .النفس
  الخارجیة؟ المثیرات عن البعد یكون كیف

 الشرعي الذاتي التحصین.  
 الشرعي االجتماعي التحصین.

  الشرعي؟ الذاتي التحصین خطوات ھي ما

 الحرام النظر من البصر منع  
 األجنبیة بالمرأة الخلوة تجنب  
 المحارم لغیر الزینة وإظھار التبرج عن االبتعاد  
  .الشرعي االجتماعي التحصین طرائق بین

 الصالحة الرفقة اختیار  
 والنشاط للحركة مجاالً  تصلح التي اإلیمانیة واالجواء البیئة اختیار 

.والترفیھ
  العفة؟ ثمرات ھي ما

 وعقابھ سخطھ عن والبعد بثوابھ، والفوز محبتھ تعالى هللا رضا نیل.  
 والفساد الفتنة أسباب ودفع األعراض حفظ.  
 الفتاكة الجنسیة األمراض من المجتمع حمایة.  
 ومحارمھ أھلھ عفة في سبب المرء عفة.  
 الجنة لدخول سبب.  
 القیامة یوم عرشھ ظل في الفاحشة عن عف لمن هللا اظالل. 

  وتبعاتھا؟ بالعفة االلتزام عدم مخاطر ھي ما

 الرباني الحفظ ورفع ، اإلیمان رفع وتبعاتھا:   إیمانیة مخاطر.  
 المجتمعي األخالقي النسیج انھیار وتبعاتھا:  إجتماعیة مخاطر.  
 كبائر من كبیرة في الوقوع بسبب والضیق الكآبة وتبعاتھا:  نفسیة مخاطر 

 .هللا من عقوبة الذنوب
 جھنم نار في الخلود:  آخرویة مخاطر.
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  التحصيل العلمي وبناء الذات

  ما ھو مفھوم التحصیل العلمي والذات؟

  : ھو مقدار المعرفة أو المھارة التي یكتسبھا الفرد نتیجة التحصیل العلمي
  .التدریب والخبرات السابقة

  : الشخصیة وھي بناء معرفي مركب من األحاسیس ھي نواة الذات
  .والمعتقدات والمفاھیم لمختلف نواحي شخصیة اإلنسان

  كیف یتم بناء الذات؟
یتم عن طریق الخبرات والمھارات والمعارف التي یراكمھا اإلنسان من خالل 

  .تفاعلھ مع محیطھ األسري والمدرسي واإلجتماعي
  والتحصیل العلمي؟ كیف یكون ضبط العالقة بین بناء الذات

 تقدیر الذات   تحدید الھدف  
 علو المھمة   التوكل على هللا واتخاذ االسباب  

  .المنشودة النجاح أنواع لكل البوابة ھو الذات تقدیر/  علل
  .المنشودة النجاح أنواع لكل البوابة ھو ألنھ

ً  یضع أن اإلنسان على یجب لماذا   حیاتھ؟ في أھدافا
  .لتحقیقھا السبل لھ ومھدت األرض وعمارة تعالى هللا عبادة لمھمة خلق ألنھ

  ھمة؟ال ھي ما
  .الفعل على الباعث ھي
  التوكل؟ ھو ما

 من المضار ودفع المصالح استجالب في تعالى هللا على القلب اعتماد صدق ھو
 وجل عز هللا جعلھا التي األسباب فعل تنافي ال التوكل وحقیقة واآلخرة، الدنیا أمور
 ً   .سببا
  تعالى. هللا بحكمة اإلیمان تمام ومن التوكل، تمام من ھي االسباب فعل/  علل
ً  شيء لكل جعل قد تعالى هللا ألن   .سببا
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  اإلسالم؟ في العلماء مكانة ھي ما

 ص( النبي وكذلك العلماء على هللا اثنى.(  
 شأنھم وأعلى العلماء، مقام هللا رفع.  
 المالئكة مصاف في هللا جعلھم.  
 توحیده وھو علیھ مشھود اجل في بھم استشھد.  
 األرض في الھدى مصابیح.  
  .العلماء احترام إلى اإلسالم دعا/  علل

  .والمثل القدوة یمثلون ألنھم
  .العلماء إلى الرجوع إلى الناس اإلسالم دعا/  علل

 إلى والمنحرف الھدى، إلى والضال االرشاد، إلى الغوي یردون الذین ھم ألنھم
 تحریف من الرشید اإلسالمي المنھج عن یدافعون الذین وھم المستقیم، الصراط
  .الجاھلین وتأویل المبطلین وأنتحال الظالین

  بالعمل؟ العلم عالقة ھي ما
 العلم، طلب إلى إنسان سعى ما العمل ال فلو العلم، غایة والعمل العمل، خادم العلم
  .بعمل القیام في اإلنسان أفلح ما العلم ولوال

  بھ؟ والعمل العلم طلب في الناس درجات ھي ما

 الناس وعلّم فیھ، بما وعمل العلم طلب من وینالھا:  األولى الدرجة.  
 لكنھ بھ، فانتفعوا الناس إلى وحملھ العلم طلب من وینالھا:  الثانیة الدرجة 

  .فیھ یتفقھ لم
 إلى ینتقلھ أو بھ یعمل ولم علمھ من یستفد لم لمن وھي:  الثالثة الدرجة 

  ).ص( النبي لسان على مذمومین وھؤالء الناس،
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التواصل الجتماعي وآدابه
 ما هو مفهوم التواصل االجتماعي؟

عملية تفاعلية ايجابية تقوم على نقل المعلومات والمشاعر عن طريق حواس 
 التواصل من مرسل إلى مستقبل.

 ما هي وسائل التواصل االجتماعي؟

 الحوار  الزيارة
 وسائل التواصل الحديثة

إلى ماذا يهدف الحوار؟
 الحقيقة إلى للتوصل المتناظرين بين التعاون.
 الشكوك دفع. 

 استهزاء وال اهانة غير من الحجة إقامة. 

 والرأي القول من  الفاسد دحض. 

الزيارة؟ فوائد هي ما

 تزوره من قلب على السرور إدخال.
 االجتماعية العالقات تمتين. 

 سبحانه. هللا محبة نيل 

الحديثة؟ التواصل وسائل في الخير مجاالت ماهي
 الدين في التفقه. 

 العالم في المسلمين أحوال على التعرف. 

 الشعوب ثقافة ومعرفة اآلخرين مع التواصل. 

 االبداعات واطالق العلمية االكتشافات ومتابعة المعلومات تبادل.

الحديثة؟ التواصل وسائل في الشر مجاالت بين
 االسالم عقيدة في التشكيك.  الرذائل ونشر األخالق، تدمير. 
 المحّرمة العالقات إقامة.  مشروعة غير بطرق األموال تحويل.
 والمجتمع. األسرة عن العزلة   ظهور لغة جديدة هجين بين العربية

واإلنجليزيّة في تواصل الشباب.
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وآدابها؟ االجتماعي التواصل عناصر هي ما
:المرسل آداب .أ

 الصدق. 
 األمانة. 

 .التواضع 

 اآلخرين مع التعارف قصد. 
 لها واإلذعان للحقيقة، الوصول في الرغبة.
 بالمخاطب الرفق. 

آداب الرسالة:  .ب
 البيان حسن. 

 الطيبة الكلمة اختيار.

آداب المتلقي:  .ت
 اإلنصات حسن. 

 المقاطعة عدم. 

 المخاطب على اإلقبال.
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ةــــاعــــــــــــــاإلش
اإلشاعة؟ مفهوم ما

 .فيه تَثَبُّت   دون الخبر انتشار هي اإلشاعة
: خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع، وفي األعم األغلب

 وتُتداول بين العامة ظناً منهم صحتَها.
 اإلشاعة؟ ظهور أسباب هي ما

 عنه يُشاع لمن الكراهية. 

  ُّالغير يعرفه ال ما معرفة إلى بالسَّْبق   الظهور حب.
اإلشاعة؟ على المترتبة اآلثار هي ما

 ودينه الشخص عقيدة من النيل. 

 للمسلمين المعنوية الروح إضعاف. 

 بهم الثقة وزعزعة األشخاص سمعة تشويه.
.اإلشاعة يجرم البحرين مملكة في القانون -سبب تحريم اإلشاعة /  علل

 صاحبها فسق توجب اإلشاعة. 

 الكذب نقل في داخل اإلشاعة صاحب. 

 والمؤمنات للمؤمنين ايذاء اإلشاعة. 

 القيامة يوم الشديد بالعذاب اإلشاعة مروجي هللا توعد.
اإلشاعة؟ مع المسلم يتعامل كيف

 م أن  .المسلم بأخيه الظن ُحسن المسلم يقدّ 

 عليها البرهاني الدليل يطلب يسمعها، إشاعة أية من المسلم يتثبت أن.
 ينشره وال سمعه، بما يتحدث أال. 

 والفضل العلم أهل من األمر أُولي إلى األمر يرد أن. 

علل / یجب على المسلم أن ال یتحدث بما سمعھ وال ینشره؟
.مهدها في لماتت باإلشاعة يتكلموا لم لو الناس إن
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ــــــوارــــــــــحـــال
الحوار؟ أدب و بالحوار المقصود ما

 هو الحديث الذي يجري بين شخصين حول قضية معيّنة.الحوار : 
هو وسيلة للتفاهم بين البشر، قصد إيجاد الحلول الناجعة لما يعترض أدب الحوار : 

 األمة من مشاكل.
 الحوار؟ فوائد هي ما

 .يفتح المجال للنقاش  .يدفع الشبه والمغالطات من القول والرأي
 .ينقل الحقائق والمشاعر  للدعوة إلى هللا. وسيلة 
  يساعد المتحاورين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها والتعرف إلى وجهات

 النظر المختلفة والمتنوعة.
)أسباب فشل الحوار هي عكس اآلداب(؟ الحوار آداب هي ما

 .اإلخالص وصدق النية  .نبذ الغضب واالنفعال 
 .العدل واإلنصاف  .االحترام والمحبة 
  والحذر في انتقاء األلفاظ.االحتياط  .توقير الكبير ورحمة الصغير
 .حسن االستماع وأدب اإلنصات وتجنب المقاطعة 
 .تجنب الخوض فيما ال يعلم، فال يدافع عن فكرة لم تتضح له معالمها 
 .يّ ة والرفق و   توخي اللين والحكمة في الحوار والتحلي بالرَّ
هلل؟ اإلخالص دالئل هي ما
.مخالفه لسان على الصواب ظهر إذا المحاور يفرح أن

: اإلنصاف تمام من/  أكمل

 .قبول الحق من الخصم
 .التفريق بين الفكرة وقائلها 

  أن يبدي المحاور إعجابه باألفكار الصحيحة واألدلة الجيدة بغض النظر عن
صاحبها.

.السعادة مصدر الحلم/  علل

.اآلخرة في هللا ومن الدنيا في الناس من يقرب ألنه
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الختالف، آدابه وتدبيره
)اللي تحته خط هو التعريف( الخالف؟ هو وما االختالف هو ما

أفهام تفاوت  وينبع ذلك من، بين طرفين أو أكثر ن في الرأيهو التباياالختالف : 
 تباين مداركهم. أوالناس 

اختالف الوسائل  بسببفهو التباين في الرأي بين طرفين أو أكثر  الخالف :
 ً التنازع في الرأي الذي قد يصل إلى حدّ الخصومة  يؤدي بهما إلى، والغايات معا
 والتجافي.

والخالف؟ االختالف بين الفرق ما

الخالفاالختالف
المقصود واحدا والطريق مختلفا أي 

المقصد والطريق مختلفين يكون في الوسائل

 ً قرين الفرقة والعداوةطبيعيا
االختالف؟ أسباب هي ما

 عن مستقلة معنوية بذات اإلنسان شعور وهي:  لإلنسان الفردية النزعة 
 .جسمه باستقالل شعوره مثل غيره

  يقع االختالف بين الناس بسبب تفاوت تفاوت أفهام الناس ومداركهم :
 قدراتهم العقلية.

  : تباين أهداف الناس ومقاصدهم وتدافع تباين األغراض والمقاصد
وتباين مواقفهم ومعتقداتهم. مصالحهم

االختالف؟ صنفا هما ما

  : هو كل اختالف نابع من تباين في الفهم بسبب إشكال االختالف المقبول
في فهم األدلة الشرعية  لفظي أو تعدد دالالت التعابير المتداولة أو اختالف

 واختالف تنوع ورحمة. اختالف مقبول فهووالعقلية؛ 
  : كل خالف نابع عن الهوى أو الجحود أو التعصبهو االختالف المذموم.

سبب التحريم(هو نفسه )علل / يعتبر االختالف المذموم اختالف نقمة وشر. 
وحذر منه. حّرمه الشرع لذاألنه يؤدي إلى النزاع والصراع 
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االختالف؟ آداب هي ما

 من المختلفين بسلوك ترتقي التي اإليمان خصال من خصلة هو:  التسامح 
.التراضي مستوى إلى التعصب مستوى

 باآلخر المختلفين من كلُّ  يعرف أن هو:  اآلخر قبول.

 اإليمان شعب من شعبة هو:  الحياء. 
 تصويب على الشجاعة وامتالك بالخطأ االعتراف على القدرة هو:  اإلنصاف 

.صوابه تبين إذا الغير
االختالف؟ تدبير هو ما

 التفاهم إلى تؤدي بحيث االختالف هذا المخالف مع بها تعالج طريقة اعتماد
 .األفكار وتبادل النزاعات وفضّ  والتقارب

)إدارة االختالف(كيف نحسن تدبير االختالف؟ 

 .التحكيم 

 .ضبط النفس 

 .التفاوض بين المختلفين 

 .اإللمام بموضوع االختالف 

 .التخلق بأخالق العلماء عند االختالف 

 النبوية. تقديم الدليل الصحيح من القرآن والسنة



18جارة اإللكترونيةالت: اإلسالم و رابعةالوحدة ال  

By || Abbasoo ~ 

التجارة اإللكترونية
ما مفهوم التجارة اإللكترونية؟

تنفيذ األنشطة التجارية، كعرض البضائع والخدمات، وإجراء البيوع، وإنشاء متاجر 
والوكالة التجارية، وممارسة التزويد والتوزيع افتراضية أو محال بيع، والقيام بأنشطة 

الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها، عبر شبكة اإلنترنت أو 
 األنظمة التقنية الشبيهة.

ما هي الضوابط الشرعية للتجارة اإللكترونية؟

 .منع التجارة في المحّرمات 

 .االلتزام بالصدق والموضوعية
 .تحقيق العدل في المعاملة 

مزايا التجارة اإللكترونية؟ما هي 

  ساعة يومياً. 24تتيح للبائع فتح منفذ تسويقي عالمي، يعمل خالل
 .تتيح للمستهلك المقارنة بين مختلف المنتجات 

 .تساهم في خلق فرص عمل كبيرة 

ما هي أضرار التجارة اإللكترونية؟

 .عرض سلع وخدمات محرمة شرعاً وترويجها 

  التجاري اإللكتروني.انتشار الغّش والتحايل 

 .غياب الضمانات الكافية لحماية المستهلك من الغش والخداع
ما هي طرائق الدفع في التجارة اإللكترونية؟

 .الدفع بوساطة الشيك 

 .الدفع بوساطة بطاقة االئتمان 

 .الدفع بوساطة الحوالة البريدية 

 .واآلمنة للدفع(الطريقة السريعة وهي ) الدفع باستخدام النقد اإللكتروني
علل / الطرائق الثالث األولى ال تسلم من المخاطر.

ألن العامل األساسي في التعامل بوساطتها إنّما هو الثقة المتبادلة، وهو ما ينعدم أحياناً 
 في التجارة اإللكترونية.
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بيع التقسيط
ما هو مفهوم البيع بالتقسيط؟

المشتري معّجال، مقابل ثمن محدد البيع بالتقسيط هو أن يقدّم البائع سلعة إلى 
 يدفعه المشتري مؤجال على أقساط محددة في مدة زمنية محددة.

 ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ ولماذا؟
جائز في اإلسالم وال حرج فيه مطلقاً؛ ألن البيع يجوز أن يكون في مقابل ثمن نقدي.

لحكمة من مشروعية البيع بالتقسيط؟ما ا

 .التيسير على الناس 

 .صرف للمسلم عن مقارفة جريمة الربا
ما هي شروط البيع بالتقسيط؟

شروط البيع الشرعية المعتبرة :  .1
 .التراضي بين البائع والمشتري 

 .أن يكون البائع مالكاً للمبيع، أو قائماً مقام مالكه
 .أن يكون المبيع ما يباح االنتفاع به 

 .أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه 

 أن يكو ً  .ن الثمن معلوما
 الشروط الخاصة : .2

  لها البائع نظير تقسيط الثمن في حدود أن تكون الزيادة التي يحّصِّ
 العدالة واألخوة اإليمانية.

  ر عن أداء ما أال يتشرط البائع على المشتري زيادةً في الثمن إذا تأخَّ
 عليه في الوقت المحدد.

 .ًأال يكون المبيع ذهبًا أو فضة
ً  كان اذا اال المعاملة على االقدام عدم المشتري على يجب/  علل .السداد على عازما
.لها حصر ال مشاكل في وغيره نفسه يورط ال حتى
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بالتقسيط؟ البيع آداب هي ما

 .كتابة الدْين واإلشهاد عليه
 .تسليم البضاعة المبيعة للمشتري
 .على البائع الصبر على المشتري المعسر
  وعدم مماطلة البائع.على المشتري حسن القضاء
 .ال يجوز شراء السلعة بالتقسيط ثم بيعها نقداً لنفس البائع بثمن أقل
 .على المشتري عدم اإلقدام على المعاملة إال إذا كان عازماً على السداد 

  على البائع أن ال يستغل حاجة الناس إلى التأجيل والتقسيط بالمغاالة في
نسبة الربح.

بين البيع بالتقسيط وبيع السلم؟ الفرق ما ( 128صـ 2سـ) 
تأخير تقديم الثمن، واستالم المبيع.البيع بالتقسيط : 

.المبيع استالم وتأخير الثمن، تقديمبيع السلم : 

بيعها. السلعة التي تمالمبيع : 
بين الحكم الشرعي فيما يلي مع التعليل: ( 128صـ 5) سـ

بحريني على أن يسدد له المبلغ مقسطاً دينار  200باع محمود لفيصل هاتفاً بمبلغ 
أشهر  3ديناراً. لكن فيصل تأخر في سداد المبلغ  20أشهر في كل شهر  10على 

 ديناراً. 240بسبب أنه ال يملك المال. فقام محمود برفع سعر الهاتف إلى 
حرام، ألن البيع تم والمبلغ المتبقي هو دين وال يجوز الزيادة على الدين.
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البطاق ات المصرفية
ف .المصرفية/البنكية البطاقات عّرِّ

هي بطاقات بنكية تستعمل في سحب النقود وفي عمليات الدفع والشراء.
فها البطاقات؟ أنواع هي ما  .وعّرِّ

هي بطاقة يصدرها البنك لمن له رصيد في  : )بطاقة الصراف(بطاقة الحسم الفوري 
.حسابه، وهي تُتيح لحاملها السحب أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح

ً محدداً )دين( يمكن  طاقة الحسم اآلجل :ب هي بطاقة يصدرها البنك تمنح الزبون مبلغا
 للزبون أن يستفيد منه خالل مدة زمنية معينة.

نه من حق الشراء والسحب طاقة االئتمان المتجدد : ب هي بطاقة يصدرها البنك لزبونه، تمّكِّ
، ولها فئات تختلف حسب وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالممعين. اً في حدود مبلغ نقد

 قدرة الزبون المالية.
كن ال يمنح حاملها قرضاً.هي بطاقة تقدم خدمات االئتمان لطاقة مسبقة الدفع : ب

المصرفية؟ البطاقات حكم هو ما
البطاقة بهذه التعامل يجوز:  )بطاقة الصراف( الفوري الحسم بطاقة حكم
ً  محظورة أنها البطاقات هذه في األصل:  اآلجل الحسم بطاقة حكم  التعامل ويحرم شرعا
 .المسلم لإلنسان بها

 المتجدد الدين ذات الئتمان بطاقات إصدار للبنك يجوز ال:  المتجدد االئتمان بطاقة حكم
 .ربوية بفوائد آجلة أقساط على البطاقة حامل يسدده الذي

األصل جواز هذه البطاقة ما لم تشتمل على شرط حكم البطاقة االئتمانية مسبقة الدفع : 
 ربوي.

علل / یجوز التعامل ببطاقة الحسم الفوري.
.وديعته أو رصيده من يسحب الحقيقة في حاملها ألن
 .اآلجل الحسم ببطاقة التعامل يجوز ال/  علل

.السداد عن القرض إلى تضاف التي الفائدة خالل من فيها الربوي التعامل لوجود
 .المتجدد االئتمان بطاقة مع التعامل يجوز ال/  علل
.صريح ربوي إقراض عقد قواعد على تشتمل ألنها
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عمليات التجميل
 ؟ما مفهوم عمليات التجميل

جزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته، إذا ما طرأ عليه جراحة تُجرى لتحسين منظر جزء من أ
 نقص، أو تلف، أو تشوه.

 ما هي أقسام عمليات التجميل؟

جسدي البد  باوي من عيدهي عمليات الت ميل الضرورية )غير االختيارية( :عمليات التج
 لصاحبه فيه، سواٌء أكان هذا العيب ُولد به بداية أو غير ذلك.

.هي التي تكون باختيار صاحبها عمليات التجميل االختيارية )التحسينية( :

صورها؟ أشهر وماهي االختيارية؟ العمليات أنواع هي ما

عمليات الشكل ::  النوع األول

 شكله وتغيير بتصغيره، األنف تجميل. 

 صناعي ذقن بوضع تكبيره أو عظمها، بتصغير وذلك الذقن، تجميل.
 السيلكون بمادة بحقنهما الشفتين تجميل. 

(؛ إلزالة آثار الكبر والشيخوخةعلى كبار السنّ  ىجروهي التي تُ )عمليات التشبيب : النوع الثاني : 

 .تجميل األرداف 

 تجميل الحواجب. 

 .تجميل الوجه بشدّ تجاعيده

التجميل؟ عمليات حكم هو ما

 الفقهية القاعدة على استنادًا شرعاً؛ جائز التجميل عمليات من األول القسم 
".المحظورات تبيح الضرورات"

  فهو محرم.القسم الثاني أما

.محرم التجميل عمليات من الثاني القسم/  علل

 تعالى هللا خلقة تغيير فيه. 

 محرمان وهما وتدليس، غش فيه  ً  .شرعا

 عنه تنشأ التي والمضاعفات األضرار من يخلو ال.
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