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Þëþa@÷‰†Ûa@Z@ñb×ŒÛa–@bèßbØyc@–bèÈíŠ’m@åß@òíbÌÛaë@N@ @
  

1 |øŞ‘÷]æ<íÇ×Ö]<»<ì^ÒˆÖ]<Ìè†Ãi:من  خمصوصاًإخراج املسلم قدراً:؛ ويف االصطالح والزيادةُ هي النماُءالزكاة يف اللغة ،
  .، وتصرف ملصارف خمصوصة خمصوصٍة، بشروٍط خمصوٍص خمصوص، يف وقٍتماٍل
2 ì^ÒˆÖ]<ÜÓu:عينياً من أركان اإلسالم اخلمسة؛ واجبة وجوباً الزكاة ركن .  

  

3 ì^ÒˆÖ]<íĆéŽ•ł†Ê<†ÓßÚ<ÜÓu : عن إخراجها فتؤخذ منه رغماً عن أنفهكافر؛ أما الذي امتنع.  
  

4 ì^ÒˆÖ]<hçqæ<î×Â<ØéÖ‚Ö] : ،أدلة كثرية منها   
  )20/سورة الزمر ( .﴾وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ﴿: قوله تعاىل   �
  )103/سورة التوبة (. ﴾  عليهم إن صلواتك سكن هلم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا وصلِّ﴿: وقوله تعاىل �

  

5 ù]ì^ÒˆÖ]<^ãéÊ<gŸ<�Ö]<Ù]çÚ: التجارية األسهم البنكية و- التجارة - األوراق النقدية -القطاين  - الثمار- احلبوب  
  )من إبل وغنم ومعز وبقر( األنعام -) الكرتأي( الركاز - املعادن -
  

6 ì^ÒˆÖ]<x’i<àºينوي بزكاته التقرب إىل اهللا الذي -من املسلم : ؟ - ا دفعها للذين يبعدستحقو.  
  

7 ì^ÒˆÖ]<gŸ<îjÚسالمة امللك من الدين - صحة امللك - احلصاد أوحوالن احلول  -النصاببعد ملك  -:  ؟:  
  .هم القدر املخصوص الذي جتب فيه الزكاة: א�����  �        
  . العام؛ سنة هجرية كاملة من وقت امتالك املال احلول السنة أو:�����ن�
א	�ل �        

  .أو جين الثمار... احلبوبأي بعد حصاد الزرع أو: א	��د �        
  .أن تكون ملكية املال شرعية: ���
א��� �        

        � 
��

א�����������  . من الدينأن يكون ما دار عليه احلول من املال خاٍل: بكلمة أخرى: א��
  

8 �Ùç£]<äi^Ò‡<»<½��è<^Ú :- األنعام-لتجارة  ا- األسهم - األموال .  
  

9 Ùç£]<äi^Ò‡<»<½��è<÷<^Ú : الثمار -احلبوب -املعادن؛-) الكرتأي(كاز  الر   
  

  . زكاة ما يستخرج بعد استخراجه-  زكاة ما يجىن بعد جنيه-زكاة ما حيصد بعد حصاده -:ملحوظة       
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 Ù]çÚù]<˜Ãe<h^’Þ:   
  


ز#�"
א�!  

 

 

ز#�"
א'&!�م 


األموال والتجارة   الفضة  لذهبا

  واألسهم

الحبوب 

  والثمار

الغنم   البقر  اإلبل

  والمعز

 85ما يعادل 
  .غراما منه

 595ما يعادل 
  .غراما منها

 غراما 85ما يعادل 
  .من الذهب

ما يعادل  مخسة 
 650أوسق؛ أي 
  .كيلو غراما

  .فوق فما 40   فما فوق30  . فما فوق5

  

11- <ì^Ò‡<»<gq]çÖ]<…]‚Ï¹]Ù]çÚù]<˜Ãe:  
�



ز#�"
א�! F�)*وא�
  2.5%؛ أي  ربع العشر                �                                      WEא�.-,

  2.5%؛ أي ربع العشر                 �                                     Wز#�"
א'��אل
א�3�45"
وא'�12  �
    

                                                                  
                                                                 

  

��6
ز#�"
א'��אل����
"�7�8                                               :  
  
  

12-�ì^ÒˆÖ]<íéÂæ†�Ú<àÚ<l^è^ÇÖ]:�  

א�����9)      أ:��  ... التكفري عن الذنوب- نيل األجر والثواب -  التقرب من اهللا-: א�;�

  )110/سورة البقرة (. ﴾وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا إن اهللا مبا تعملون بصري وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ﴿ :قال تعاىل 
  


א���58د��)    ب:��  ...تأمني حياة ذوي احلاجات اخلاصة - التقليل من الفقر واملَسكَنة-حتقيق التكافل االقتصادي: א�;�
  )11/سورة احلديد( .﴾ وله أجر عظيم، من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له﴿ :قال عز وجل

  


א�=5>��97)    ج:��   ... التطهري من احلقد واحلسد- زرع احلب وبذور التآخي بني املعطي واملعطى له-حتقيق الترابط والتضامن : א�;�
  )103"/سورة التوبة(. ﴾.... خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم﴿ : وجل قال عز   
  

  آخذ الزكاة/ تطهير المعطى   تطهير األموال  مخرج الزكاة/ تطهير المعطي 

نية،  واألنا تطهره من مرض الشح، والبخل،-
  ... والتعلق باملال والدنياواجلشع،

ا من حقوق الفقراء  مما تعلق  حصانة لألموال،-
 وما قد يكون ا من حرام غري اجة،وأهل احل

  ...متعمد

  وبغِض،، والكراهيِة تطهره من احلقِد-
أصحاب األموال الذين فتحت هلم أبواب 

  ...الرزق
  

13- ì^ÒˆÖ]<gq]æ<»<Œ^ßÖ]<½†Ê<]ƒ^¹؟  
� ة بالدنيا وإيثاره على الدار اآلخرالتعلق.    
  .  لى الفقراءغياب مؤسسات ساهرة على أخذ الزكاة من األغنياء لردها ع �

  

 Wز#�"
א�?>�3
وא	<�� �
 .ونصف العشر إن كانت مسقية بالطرق العصرية

 العشر إن كانت مسِقية بالسماء؛

× األموال = ما جيب إخراجه 
100

5.2
 درهم فالواجب فيها 10.000فلو حال احلول على  

 . درمها250هو
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  . الركاز- احلول - النصاب- الزكاة -:عرف 1
  ....................................................................................................................................:الزكاة �
  .................................................................................:.................................................النصاب �
 .....................................................................................................................................احلول �

� كازالر....................................................................................................................................  
  )أجب من خالل اجلدول التايل ( وما حكم منكر فرضيتها ،وما جزاؤه؟ ،ما حكمها، وما دليلها 2
  جزاؤه  ا فرضيتهمنكرحكم   ـــادليلهــــــــــــــــــــــــ  حكمها  

  ..........  الزكاة
..........  

......................................................................
......................................................................  

.......................  

.......................  
...............

...............  
  

  

  ).انقل اجلدول خلف الصفحة(.  اجلدول مبا يالئمامأل".  ساميٍة الزكاة لتحقيق غاياٍت شرعِت" 3



A-�א@�2
L�-���C�  

 الدينية  االجتماعية  االقتصادية 

   

  ).انقل اجلدول خلف الصفحة(.  موضحا إياهاالزكاة،اذكر شروط إخراج  4
   والبيانالتوضيح  شروط الزكاة

      شروط وجوا
      وط صحتهاشر

  

  .  املعادن و الركاز- احلبوب - اإلبل - البقر - الغنم-البنكية  /  األوراق النقدية -: حدد  نصاب األموال التالية 5
األوراق النقدية 

  البنكية

  المعادن و الركاز  الحبوب  اإلبل  البقر  الغنم

..................  

..................  

..................  
..................  

..................  

..................  
..................  
..................  

..................  

..................  
....................  
....................  

  

  .................................. ............................................... اليت ال يشترط يف زكاا احلولُلاذكر األموا 6
  :كم جيب يف زكاة 7

  ......................................................................................؟)مباء املطر فقط( الزرع املسقي بالسماء -          
          - النضح ( الزرع املسقي بالري / ؟)الرش......................................................................................  

 °  sjßjŠi<]ƒ^Ú ؟................................................................................................................  
  

  )تابع يا بين يف الصفحة املوالية (
  

ïmbj�nØß@âìÓ�c OOOOOOOOOO 

 

OOOOOOOOOO 
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تتضاعف  أن أموايلفكيف أحسب املقدار الواجب إخراجه، علما . بشكل سريع، تنمو أموايل اجر ميسور احلال واحلمد هللاأنا ت"  8
  .............................................................................................................؟ بني عشية وضحاها

.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  

  .......................................................؟ جتب عليها الزكاة أم الل، فهالذهبية والفضية النصاببلغت ِحِلي أمي  9
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
� "أحرمفهل جتب علي الزكاة؟ ملاذا؟ .  القتناء سكنل األموا نفسي من بعض الضروريات وكثري من احلاجيات ألدخر

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
  : خالل اجلدول التايلنم...  ووقت إخراجها-واذكر حكمها، واحلكمة منها  .  عرف زكاة الفطر–11

DE*א�

ز#�" 

  

  مم تخرج؟  علمن تجب؟  دليلها  حكمها  تعريفها

............................  

............................  
...........................  
............................  

............................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

......................  

......................  

......................  

......................  

......................  

.......................  

.......................  

.......................  

.......................  
......................  

.......................  
......................  
......................  
......................  
......................  

  

  

  

  

  

  تعجيلها /حكم تأجيلها  إخراج القيمة  وقت إخراجها  مستحقوها

............................  

............................  
...........................  
............................  
............................  

............................  
............................  
...........................  
............................  
............................  

  

............................  

............................  
...........................  
............................  
............................  

................................  
................................  
................................  
................................  
................................  
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ïãbrÛa@÷‰†Ûa@ZÒŠ•@éuëc@ñb×ŒÛa@@Oñb×ŒÛa@Ò‰b–ßN@ @
  

1 ì^ÒˆÖ]<Í…^’²<�ç’Ï¹] :أي الذين جيب أن تعطى هلم الزكاة.  
  

2 ì^ÒˆÖ]<Í…^’Ú :- املوظفون املكلفون جبمعها( العاملون عليها -  املساكني- الفقراء (- ماملؤلفة قلو ) الكفار الذين يرجى
الغريب عن بلده ( ابن السبيل -سبيل اهللا يف - عتق الرقاب -)  أو الذين حتملوا دينا عن غريهم- املدينون( مون  الغاِر-...)إسالمهم

  ). املسافر/ 
  

3 ð÷öâ<ØÓÖ<<ì^ÒˆÖ]<Í†’i<Øâف ألكثرهم حاجة؛ واملقربون منهم أوىل، بشرط أن ال جتبرصنفقتهم كاألم واألب؟ ت .  
  

4 êÏéfŞi<àè†³:  

yϑ$ *﴿:  تعاىل قال-  ‾Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9$# Ï !# t�s) à� ù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$# uρ t,Î# Ïϑ≈yèø9 $# uρ $pκ ö� n= tæ Ïπx� ©9xσ ßϑ ø9$# uρ öΝåκ æ5θè= è% †Îûuρ É>$s% Ìh�9 $# tÏΒ Ì�≈tóø9 $# uρ †Îûuρ 

È≅‹Î6y™ «! $# È ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ( ZπŸÒƒÌ� sù š∅ÏiΒ «!$# 3 ª! $#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟ‹Å6 ym ∩∉⊃∪  ﴾) 60/��رة ا�����(  

��	�אل�و��א�

א��G؟) أH
"�#Iא�

و=��J�7

א��אلK*א��
��  

  ".فريضة:"  اللفظ هو�  
�
ELDM<��
"�#Iא�
ND�O
P-؟    
  .تصرف له إن ظُن عوده إىل التوحيد  �  

جER��	א
�&D�7
H
S�

و=�د�
"�#Iא�
N3���
��
�@D��
D#אذK
 

  .عتق العبيد:  املصرف هو �  

دE��
د�P<V
��
"�#Iא�
ND�O
P-؟�Wא�=
P�7

XYZ؟�
 


  .الضامن/ ؛ ولفظ الغارم يشمل املدين ومن حتمل دينا عن غريه"والغارمني:"  دين غريه، بدليل قوله تعاىل نعم تصرف الزكاة ملن حتملَ �  
:
E
ND��
P<M�

��ذא?

א\P9>�
H?؟
 

  .... إنشاء حمميات- حفر اآلبار - تعبيد الطرق  -طالب العلم  - بناء مسجد  �  
]
E؟P9>6א�
�W�

^?�لP?�
 

  ...أهله/  املسافر الذي انقطعت به السبل فلم جيد ماال لاللتحاق ببلده �  
X
E
��
א_H
��
א�.3�#`a
"�#Iא�
ND�
��
bC�5O
cא�
���Cא�
��60

א��W�5؟"3��
��

 



א���������������������������������������������������������������������������:� �

). الفقراء واملساكني(التقليل  من الفقر واملسكنة  - ).        عليهاالعاملون(فري فرص للشغل تو -   

).واملؤلفة قلوم (تقريب الكفار من اإلسالم -  
 

  )يف الرقاب(قضاء على االسترقاق سامهت يف حترير العبيد؛ وال -

  ).والغارمني(تجاري للدول الفقرية ختفيف ميزان العجز ال/ تسديد الديون عن العاجزين  -
  ).يف سبيل اهللا ( يف أعمال اخلري املسامهة

  ). السبيلوابن) كني الغرباء والذين انقطعت م السبل من العود إىل بلدام مت-
� �
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  ........................................................................................................ذكر بأهداف الزكاة 1

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

  )أجب يف ضوء اجلدول(ملن تعطى الزكاة؟ وملاذا؟ 2
  ـــــــها هلـــــــــــــــم املقاصـــــــد املتوخـــــاة من صرفــ  أوجه صرف الزكاة

-....................  .....................................................................................................  
-...................  .....................................................................................................  
-....................  .....................................................................................................  
-....................  .....................................................................................................  
-....................  .....................................................................................................  
-....................  .....................................................................................................  
-....................  ....................................................................................................  
-....................  ....................................................................................................  

  

3 الزكاة لألغنياء، معلال جوابكن حكم صرفبي ..............................................................................  
.................................................................................................................................  

  الّلقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن املسكني الذي ال جيدليس املسكني الذي يطُوف على الناس ترده: " ص النيب قال 4
غىن ييِهِنغطَفْ، وال ينصحيح البخاري (".، وال يقوم فيسأل الناستصدق عليه به في (  

  .................................................................................. حدد مواصفات املسكني من خالل احلديث-   
 .................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
 من سورة 60/اآلية بلغ مايل النصاب، وحال عليه احلول، وخال من الدين، فهل أصرف الزكاة لكل احملددين يف : " يسأل السائل 5

  .................................................................................أفتونا جزاكم اهللا خبري التوبة أم لواحد منهم فقط ؟
.................................................................................................................................  

  ................................................................................................دمهاحد اثنان،  تعريفاِن للغارِم 6
.....   ............................................................................................................................  
 .صغ أربعة أسئلة مركزة من خالل هذا الدرس؛ من غري األسئلة املطروحة 7

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
   )ارسم اخلطاطة يف ورقة مزدوجة(.حول الدرس إىل خطاطة توضيحية 8 

ïmbj�nØß@âìÓ�c OOOOOOOOOO 

 

OOOOOOOOOO 
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sÛbrÛa@÷‰†Ûa@Zéãb×‰cë@w§aN@ @
  

1 �، يف مكان خمصوص، ووقت عبادة مالية بدنية: ويف االصطالح.  إىل عظيٍمالقصد:احلج لغة : ������א�����א�����وא���
  . وفضائل خمصوصة وهلا أركان وواجباتخمصوص،

  

��א�� 2�� :وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة بشروٍطواجب ...  
  )97/سورة آل عمران ( .﴾وهللا على الناس حج البيت ﴿: قال تعاىل: א���&%�$�#�و"! �א�� 3

  

  )97/آل عمران(. ﴾من استطاع إليه سبيال﴿:  قال تعاىل .والنفسية ، والبدنية، االستطاعة املالية-: )�وط�و"! �א�� 4
  

  . العشر من ذي احلجة- ذو القعدة -شوال : *)(��א��  5
  : وهي.هي مناسكه اليت يبطل احلج بتركها عمدا أو نسيانا: *-,�ن�א�� 6


אD�dאم) أ
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E�e�@dא
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جE"وDوא�

א��*� W
R!6א�








دE�@D!W
N�8א��K  
  

  �:و���א.-,�ن  7
  . خمصوصٍة حمظوراٍت ؛ وجتنب خمصوصةٌ، وأفعالٌةٌ خمصوص، وأقوالٌ نية خمصوصةٌ:אD�dאم) أ

� ������� �	
 ينوي العمرة أوال مث يأيت -)القران ( ينوي احلج والعمرة-)وهو اإلفراد ( ينوي احلج فقط -إما؛ : ��
 . أنواع اإلحرام الثالثةوهذه هي)// التمتع(ا باحلج ثاني

� ����� ����: -التهليل والتحميد - الدعاء -....)لبيك اللهم لبيك(لبية  الت ... 

� �����  ... الطهارة والتطيب قبل اإلحرام-جترد الرجال دون النساء من املُحيط واملَخيط من الثياب : ����

  )بعد اإلحرام وقبل التحلل منه(... العمامة  لبس-احللق- الصيد الربي - التطيب-: ������� ������� �
  

������ �������� �
� � ! "#�� $�%�� ��&'(�)*�+  
  


بE�e�@dא
Nא�f : ومن شروطه الطهارةالساعة،طواف بالبيت سبعة أشواط؛ عكس عقارب ....  

جE"وDوא�

א��*� W
R!6א�

W
 


�:و���א�/� �
 .يبدأ السعي من الصفا وينتهي باملروة �
 .ى احلاج بني الصفا واملروة سبعة أشواطيسع �
  .إكمال  املسافة بني العلمني األخضرين �

 

 .تتابع األشواط �
� الراهلرولة للرجال دون النساء/ ل م. 
 ... الدعاء والذكر أثناء السعي �

  .      اتصال السعي بالطواف �
 


دEg	א
H
1h7'א
�#Dא�

D!W@�؛
و-�N�8א��

؛ 

 ميقات الوقوف بعرفات

�Ö]†ã ÝçéÖ] kÎçÖ]<�‚�] 

 .ليلة العيد/ من غروب مشس اليوم التاسع إىل قبل طلوع فجر اليوم العاشر اليوم التاسع    ذو احلجة
  

����������,��� -.
/ 0 12� $�3��  412� 5678 �9,:� $�	;< =� �,>? �@3 /+  
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  .............................................................................................عرف احلج يف اللغة واالصطالح 1

.................................................................................................................................  
  ........................................................ بني ذلك بدليل من القرآن  والسنة". احلج ركن من أركان اإلسالم "  2

.................................................................................................................................  
  .أجب خلف الصفحة: شرع احلج لتحقيق أهداف نبيلٍة 3

S@א�-Aو
g	א
���C� 

 تربوية ال االجتماعية  لدينية ا

 
  
 

 

  .....................................................................................علَمن جيب احلج ؟ وكم مرة يف العمر ؟  4
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
  ).ارسم اجلدول خلف الصفحة( :واستدل عليها، من خالل اجلدول اذكر أركان احلج، وصفها، 5

  االستدالل عليها  حكمها  وصفها  لحجأركان ا
1-        
2-        
3-        
4-        

  

  .........................................................................................................من أين حيرم املغاربة؟ 6
  ..............................................................................اذكرها وعرفها؟  ،ثالثة أنواعيتنوع اإلحرام إىل  7

.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  

  . مع البيان) ×(أجب بصح أو خطأ بوضع العالمة يف املكان املناسب 8

 لماذا ؟ خطأ صح الحاالت

 .....................................................................................................   .  تكبري اإلحرام من أركان احلج-

-القدوم من واجباته طواف  .   ..................................................................................................... 

-بني املروة والصفا ركن السعي  .   .................................................................................................... 

-يف كل أشهر السنة احلج  .   ..................................................................................................... 
  

  .............................................................................؟ استدل على جوابك  حراٍمما حكم من حج مباٍل 9
.................................................................................................................................  

 ..................................................................... أين مل أحجَ عن نفسي ِلفَقِْري؟اً أيب، علمهل أحج نيابة عن �

  .....................................................................................= ال ينجِبر بالدم : لية أكمل املعادلة التا-11
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g	א
�2CC�2)!>W
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،D����
��W�8
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0���1�/��!3�������4:�  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

lא��
J�7
RWD�
א J�7
RWD�
�=5>�ع 
א��6وא"J�7
RWD�
א���hم J�7
RWD� 

   فراق األهلعلى�
  زدحامعلى اال�
على حتمل �

  ...)متاعب السفر
 

تعرف احلجاج على �
  بعضهم
 تبادل األفكار  �

  ....)والتصورات
 على يريب �

  ...االقتصاد
 

كل احلجاج  �  
سواء يف موضع 
 واحد ينادون رباً

 فرق بني ال واحداً
كبري القوم 
  وصغريهم

      خاضعون الناس �
  ...لتعاليم واحدة 
 

 احلج فمناسك �
جيب أن ختضع 
  لترتيب وتسلسل

 االنضباط � 
للوقت وإال فاتت 

 ...بعض األركان

ربهتوثيق الصلة  املسلم ب التقرب إىل اهللا  التواضع هللا 

...غسل الذنوب واملعاصي اليت بني العبد وربه  

0���1�/���5�������4  
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1 تربويةٌ مدرسةٌاحلج  .كيفية حتقق األهداف التالية وشعائرِهبني من خالل مناسك احلج :  
* AB CD�  3#/ تحقق من خالل؛ي..........................................................................................  

...........................................................................................................................  
* :�E�� ���FA,	قق من خالل ؛ حي.........................................................................................  

.........................................................................................................................  
* AB,:��� ���F الل تحقق من خ؛ي........................................................................................  

..........................................................................................................................  
* A�?�
G�� H�? �	�I�� تحقق من خالل ي؛...................................................................................  

............................................................................................................................  
* J���
�� H�? �	�I�� ؛ تتحقق من خالل...................................................................................  

............................................................................................................................  
* AB�=�;�� H�? �	�I�� ؛ تتحقق من خالل...................................................................................  

............................................................................................................................  
* J5K�'�� L)�)M� H�? �	�I�؛ تتحقق من خالل�............................................................................  

...........................................................................................................................  
* AN�	7<O�� P�7/�0؛ يتحقق من خالل� ......................................................................................  

........................................................................................................................... 

  .........................................................................................فوائد أخرى للحج/ استخرج مقاصد 2
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

  )صحيح البخاري(". ه أم ولدته كيوِم، رجعيفسق ومل يرفثْ  فلممن حج :" صقال  3
R��
�<7
,=Aو
�!<5W
Gא��
AD8אW
 


  ........................................................................................................ ميز بني الرفث والفسق-أ
.................................................................................................................................  

  ...................................................................................... حدد من النص مبطالً من مبطالت احلج-ب
  ......................................................................؟  ما نوع الذنوب اليت يتجاوز عنها اهللا عز وجل يف احلج-ج

.................................................................................................................................  
................................................................................................................................. 
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    » رعِتشال االجتهاداالتباع فيها األصلُف؛  غايات ساميٍة لتحقيِق العبادات ؛ نتفيها بع 
وحنُصى النيب ي كما صلَّ فنصلِّ؛ الشرعيةَالنصوص ،جيف ذلك  نفعل ؛ىي كما زكَّ ونزكِّ كما حج

  . األركاِنكلِّ
  

  اقتصاديةٌةٌيِعب ت ثانويةٌ أخرد مقاِص، وهناك هو التعبد العباداِت األمسى من مشروعيِةدِصقْاملَ    
  ... وسياسيةٌيةٌ وأخالق ونفسيةٌ وصحيةٌ وتربويةٌواجتماعيةٌ

  

    ِتإن اسحضارِدِصقْ مالت ِدعبوالت شرط يف قبوِل؛ والفرائِض األركاِن من خالل أداِء؛ب هللاقر  
  :ح ما املقالَ لذلك مثالني نوضربض؛ ون واألعمالالعباداِت
 اعيٍة اجتم)غاياتأي ( مآِرب  وإمنا لتحقيِق،عبِد التِةيـِن اهللا احلرام ال ِب بيت حاجدصقَ  �

  . من العبادة األعظم املقصوددبع التبي ألنه غَلٌباِط  هذا الرجِلجفح... وصحيٍةواقتصاديٍة
  إطالقاًهِتيِنِريد ِب وال ي، واإلنفاِق البذِلم وتعلُّ احملتاجنيساعدةَ م من نفقتِهقِفن مدصقَ  �

مثلُ. ر له فهذا ال أج هللا بنفقتهالتقربفلن والعطاِء البذِل كثِري كمثل رجل كافٍره ،ي حتسب 
؛ِه حسناِت هذا يف ميزاِنفعلهألنه مل ي شاإلسالِم بتغطيِةلْم وفضلِه من رمحتِه ليستفيد . 

  

   فيستفادكْ من هذا أن الرنالر يف العباداِتكني هو التعبد .  
  

 ما ظهر ؛ والِبر والصالَِح واإلحساِن اخلِري أعماِل كلَّم يععام  شاملٌ مفهومإن العباداِت       
طَمنها وما بعبادةٌ، فاألكلُن عبادةٌ والشرب عبادةٌ؛ يف اهللا؛ واحلب والب غألجله عبادةٌض واملش ي 

 ةًقَ مواِف حالالًةً صاحلأن تكونَليؤجر عليها؛  ؛ يف هذه األعماِلرطُتشلكن ي... وكذا الزواجعبادةٌ
  ح / بقلم ج.» ال يقبل إال طيباًبفاهللا طي. للشريعِة

  

  : اقرأ النص قراءة متأنية وأجب عما يلي
  ) اليت ال ميكن االستغناء عنها األساسأي املفاهيم( .استخرج من النص كلماته املفاتيح -1
 . للنص مضموناًصغْ -2
3- االجتهاداألصل فيها االتباع ال ف":  قول الكاتباشرح". 
  ؟مالَ األعليقبل اهللا ِمنا ماذا يشترطُ -4

 


