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  التوكل على الناس/ التواكل  التوكل

�א�����-1 �	
 مث على النفس  االعتماد على اهللا:��
  .والقدرات الذاتية

�א��−�1 �	
االعتماد على الناس يف الكسب : ��א����
  . الطاقات الذاتيةوتعطيلُ... والعمل

�א� -2 ���� �א����� واجب على كل مسلم : ���
  . صغرية وكبريةالتوكل على اهللا يف كلِّ

  .أما التعاون بني الناس فمشروع

حرام على كل مسلم التوكل : ����א���א�������א��� -2
  .ةعلى الغري يف كل صغرية وكبري

؛ وهو التواكلكال الناس على بعضهم حرام كما أن ات.  
  ،א����������و����א����� -3

  .﴾وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مومنني﴿:  قال تعاىل 
  .فالتوكل اهللا على من اإلميان ، )23/سورة املائدة ( 
 إن اهللا حيب ،فإذا عزمت فتوكل على اهللا ﴿:قال تعاىل 

  )159/رانسورة آل عم( .﴾املتوكلني

�س -3�: وא���א���א�����������
	��א����������א�

ألن يأخذ أحدكم حبله فيأيت حبزمة احلطب : "ص  النيبقال
 خري له من أن يسأل ه فيبيعها فيكف اهللا ا وجهعلى ظهرِه

  )صحيح البخاري(...".الناس أعطوه أم منعوه

  :)�'�א������و&�ذج�#"�א!����  -4
  االعتماد على-  طلب الرزق وطلب العلم االجتهاد يف-
 قوة اإلرادة - الصرب والتحمل - واألخذُ باألسباب اِهللا

  ...اإلخالص يف كل األعمال -والعزمية 

�س�و&�ذج�#"�א!��א��  -4�   :)�'�א����������א�
 استجداء - ترك األخذ باألسباب - االعتماد على الغري-

   ...ل واخلمولُ ترك العم- الناس وسؤاهلم العطاَء
  

  :#*א	��א����� -5
   قوة ثقة املؤمن بربه ونفسه- نيل رضا اهللا عز وجل -
   وفكرياً واجتماعياً تطوير اتمع وتنميته اقتصادياً-
  ... والعطاِء القدرة على التحمِل-

�س -5�  :א���א��/�#,�+��א����������א�
عز وجل على املتوكلني على الناس  غضب اهللا - 
   الذل-ة  فقدان العز- التربية على الكسل-كلنياملتواو
  ... مفاسد اقتصادية واجتماعية- التخلف- 

0�/�وא�.�'� -6.��  :א������وא34�ن�1
  . جزء من اإلميان بالقضاء والقدر التوكل على اهللا-

  .﴾وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مومنني ﴿: قال عز وجل
 بالقضاء والقدر الكسلَ  ال يقتضي اإلميان-) 23/سورة املائدة(

والتهاونَ واالعتماد على الغري؛ يف الكسب والتحصيل؛ بل 
  ...ي االجتهاد واألخذ باألسباب يقتض

א;+:���א��א���78�9א����������/�دوא��5א���א��� -6

�س�  :א�
 الصغر على االعتماد  التربية يف- ضعف الثقة باهللا تعاىل-

  ... العجز- اجلهل بالدين-على الغري

  

 �����Bא!���� �	��Aن�#�78�������א�@�?؟:�+=אل���������������������������������������

 ذلك فاخلطأ يرجع إىل نقص يف أما إذا مل حيصلْ. ى اهللا أحسن التوكل وصل إىل أهدافه وحقق مراميه علَ من توكلَنعم كلُّ     
   .إال أن يشاء اهللا فال يتحقق ألسباب يعلمها سبحانه وتعاىل. )ملطلوبحتقق ا=  التوكل اجليد.( التوكل والتخطيط واالجتهاد
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� �
  

  .ميز بني التوكل على اهللا والتوكل على الناس والتواكل 1
  التواكل  التوكل على الناس  التوكل على اهللا

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

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

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

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

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

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

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

  

  ما حكم التوكّل على اهللا  والتواكل على الناس والتواكل؟ 2
  التواكل  التوكل على الناس  التوكل على اهللا  

كم
لح
ا

  

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

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

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

يل
دل

ال
  

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

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

  

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

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

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

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

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

  )ويرسم خلف الصفحة(.مفاسد التواكل؟من خالل اجلدول/ مزايا  التوكل؟ وما مضار/ ما فائدة  3
���א��א�
	�������א� �א�
	�������א���س��L����א�
	א��� �

  االجتماعية  االقتصادية  الدينية  االجتماعية  االقتصادية  ةالديني

            

  

4 فس3/ الطالق (  ﴾ ومن يتوكّل على اهللا فهو حسبه ﴿:  قوله تعاىل ر(.........................................................  
................................................................................................................................  

................................................................................................................................  
ُ جمهوداتي تلك رسبتَبذلت أقصى ما ميكن تصوره ألجنح، لكن، رغم :"مسعت زميلك أمحد يقول 5

أجب عن املشكل يف ". 

  .................................................................................................................ضوء ما درست
................................................................................................................................  

................................................................................................................................  
  )تابع يا بين يف الصفحة املوالية(

  
  
  
  

  

ïmbj�nØß@âìÓ�c OOOOOOOOOO 

 

OOOOOOOOOO 
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 ، واالعتماِد باألسباِباألخِذ  وتركون والتها الكسَل والقدِر بالقضاِءاإليمانال يعني " " " "  6
  أنثم اعلم.  والدنيا في اآلخرِة النجاِح أسباِب بكلُّ واألخذَ، بل يعني االجتهادعلى الغيِر

السماءوالفضِة بالذهِب ال تمطر فم ،خيٍر ذَرِة مثقاَل عمَلن يره وم ،ذرِة مثقاَلعمَل ن  
 اهللا سبحانه ها بيِد كلُّالنتائج و كما هو مطلوبسباِب األ بفعِل مأمورفأنتَ.  يرهشٍر

  )ح.ج(بقلم ". وتعالى، وهو على كل شيء قدير
    �−9���
�Eא��F�1�G�"�و��D�E"�א;+�9�Cא��Hא�:� �

  .اشرح ما حتته خط يف النص )         أ
  ......................................................................:....................................................اإلميان بالقضاء والقدر��
  ........................:........................................................................................................األخذ باألسباب��
  .............................................................................................................:.............................النتائج��
  

  .........................................................هل يتنافَى التوكل على اهللا مع اإلميان بالقضاء والقدر؟ وضح )        ب
...............................................................................................................................  

 

، قال له  غنٍمما بعث اهللا نبيا إال راعي: قال رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 7
). سنن ابن ماجة(". كنت أرعاها ألهل مكة بالقراريطقال وأنا وأنت يا رسول اهللا،  : أصحابه

  )ج قرياط، وهو من أجزاء الدينار، وهو نصف العشر: القراريط(
  ......................................................."...........التوكل والتواكل" أبرز عالقة هذا النص بعنوان الدرس)أ       

...............................................................................................................................  
  ...........................................................................الغنم؟ عواْ رمجيعا  ما احلكمة من كون األنبياء )ب     

...............................................................................................................................  
8  " كن موضوعيا يف إجابتك(ملتواكلني أم من صنف املتوكلني؟ هل تعتربهم من صنف ا".  املتسولون يف زمنناكثر(...................  

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

...............................................................................................................................  
رح مع أفراد أسرتك وسجل أهم  هذا الطَّناقش".  أشخاص متوكلني أو متواكلني /غر أمهية عظمى يف إنتاج أُناٍس للتربية يف الص "9

  ............................................................................................املالحظات اليت أوصلكم إليها النقاش
..............................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................  
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ïãbrÛa@÷‰†Ûa@Zòí…b–nÓüa@†�bÐ½a@òi‰bªMbiŠÛa@N@ @
  

  


 ���א������א��
��د��  .كل ما يضر باالقتصاد والتعامالت املالية: �

  :وهاك تفاصيلهما كما يلي: א��"��!	��ن 

IوE�:9C�J�1��א�'� �
1 9C�J�1��א�'��	
يطلبها الدائن من املدين بسبب تأخري دفع زيادة :  وهو نوع من ربا اجلاهلية؛ وهو،يسمى كذلك ربا التأجيِل: ��

   .أو كثرت الزيادة الدين قلت

  . املُقِرضض أو هوالقَر صاحب /صاحب املال أو صاحب الدين: الدائن �                                  

  .ضاملقتِرين أو هو آخذ املال أو آخذ الد: املدين �                                       
  

2 9C�J�1��א�'���� :تكَثُر حرام يف دين اإلسالم ؛ قَلَّت الزيادة أو.  
  .  هللا ورسوله، واملتعاملُ به حماربة هو حمرم كذلك يف كل الشرائع وهو من املوبقات السبع

  

3 �K3
   :א�����������
   )275/ سورة البقرة ( .﴾ وأحل اهللا البيع وحرم الربا﴿ :قال عز و جل �     

  )278/سورة البقرة (.﴾وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنني ﴿ :قال عز وجل كذلك  �      
  

4  �1
 كاتب العقد الربوي -)  ب)آخذ املال بالزيادةاملدين :  ومؤكله-الدائن :آكل الربا( املتعامالن بالربا -)أ : א!����Mن��Lא�
  . الشاهد على العقد الربوي–)ج

  )صحيح مسلم(".سواٌء  وقال هم ،هشاهدي و،كاتبه و،همؤكل و،آكل الربا لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم : " ص الرسولقال
  

5 9C�J��ل�'1��א�N# :- حممد من علي أربعمائة درهم /  استدان ضرإىل أجل شهر، واشترط عليه زيادة عشرين باملائة )  د400(اقْت
  .من املبلغ

  

6 O�Nو���1
ل إليه ويساهم وِص ما ي كلَّ  وحرم،؛ فالشرع إذا حرم أمرا أو شيئا حرمة مجلةًريه حرام وكثالربا حرامقليل : ����Hא�
  ...فيه، من كاتب وشاهد

  

7 9C�J�1��א�'��	
��"#�P�	�   :א��
� �#�  ... الربا من كبار الذنوب- تعدي حدود اهللا -غضب اهللا عز وجل على املتعاملني بالربا -: &�%�$�د
� &�  ... األزمات االقتصادية - أكل أموال الناس بالباطل - ايار اقتصاد املَِدِينني -:�%�$�א�
��د
� �#��'
�א�) من ضروريات   املسامهة يف تفقري الفقراء وحرمام- فقدان روح التضامن - تفكك أواصر اتمع -:א(�%�$

  ...الوجود
  ... االنتحار-زمات النفسية  األ- القلق - التوتر -�Wא(�%�$�א���*#�����
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��M�Q�:���א�,1'�0 �

1��א�,�0 1'��	
  . مع الزيادة يف أحدمها واحٍدتبادل نقدين أو طعامني من جنٍس: ��
  .املقايضة: א�
%�دل �   
  .الذهب والفضة: !-�אن �   
   ).اِحلنطَة (رـ الب-امللح - التمر -الشعري : .����ن �   

  ...متر بتمر أو شعري بشعري أو ذهب بذهبأي تبادل : ��2)��1وא/� �
  ... قطعة من ذهب بقطعتني من ذهب -قنطار من شعري بقنطار ونصف من شعري آخر : א���د�4�5&/�3'� �   
  

  . خطورة من ربا النسيئةحرام يف اإلسالم، لكنه أقلُّ: ����'1��א�,�0 2

3 ?3
لتمر، وامللح  بالفضة، والبر بالرب، والشعري بالشعري، والتمر باالذهب بالذهب، والفضة: "ص  الرسولقال: א�����������
  )صحيح مسلم( ". بيٍد سواء بسواٍء، يدا ِبيٍد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً مبثل ،بامللح، مثالً

1��א�,�0 4
����NFא��:  
  . جودة يقل عنهونصف من قمٍح من قمح بقنطار تبادل فالح مع آخر قنطاراً���        
   .)وقد حرم ربا الفضل بنص احلديث السابق(.  تبادلت امرأة مع أخرى قطعة من فضة بقطعتني����������������
1��א�,�0 5'��	
��D:+ :  

        ����حرمإىل ربا النسيئة؛  ربا الفضل ألنه طريق   
  .  م يسعى إىل الوضوح يف كل شيء هذا التعامل؛ واإلسالونظرا كذلك لغموِض���        

6  �	
Rوج�#"�א��
S�� :املطلوب بيع الشيئني املراد تبادهلما؛ فيشتري هذا من ذاك بعد حتديد مثنهما...  
7 9T�R�#:  
  . ؛ بل كل ضروريات احلياة) امللح- التمر - الشعري - رالب(، ويدخل املطعومات )لذهب والفضةا(فربا الفضل  يدخل النقدية  �    
فقد صح عن رسول . ) وما يتخذ للزينة-األواين (  كـاحليوان والعروضأما . ين واملطعوماتوال يدخل ربا الفضل غري النقد �    

  .بيع احليوان باثنني من صنفه متفاضالً. صاهللا
  .ربا النسيئة أخطر من ربا الفضل �   
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� �
� �

  ............................................................................................عرف الربا يف اللغة واالصطالح  1
................................................................................................................................  

  ................................................................. بنص شرعي ما حكم الربا يف اإلسالم ؟ استدل على جوابك 2
................................................................................................................................  

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

 كم ملعوناً يف الربا ؟ ومل لعنوا؟  3  

  سبب لعنهم  الملعونون في الربا  
1-  ....................................  ....................................................................................................  
2-  ....................................  ...................................................................................................  
3-  ....................................  ...................................................................................................  
4-  ...................................  ....................................................................................................  

 

 ). يرسم اجلدول خلف الصفحة(. امأل اجلدول التايل.  ونسيئة-فضل : أنواع الربا 4 

 اأمثلته احكمه اتعريفه أنواع الربا

     
  

 ) مفسدتنياملطلوب ذكر (:سد الربابني مفا 5

االقتصادية ) أ      
................................................. ........-................................................................... 

 ...................................................................-.......................................................... االجتماعية ) ب

 ..................................................................-.......................................................... ة ـالديني) ج 

  

  .أجب بصح أو خطأ مع التوضيح والتفصيل  6
  البيان المناسب  خطأ  صح  العبارات

  ...............................................................................      . ربا فضل بال زيادة تبادل نقدين-
  ...............................................................................      . أكل قليل الربا حالل-
  ...............................................................................      . التداين بال فائدة حرام-
  ...............................................................................      .دين جائز قبول اهلدية ـ غري املشترطة ـ من املَ-
  ...............................................................................      . تبادل قنطار بقنطارين من نفس اجلنس بيع صحيح-

 

  ....................................................................................؟مىت يكون اإلنسان مضطرا للتعامل بالربا 7
...............................................................................................................................  

ا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع ـ ربا اجلاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا رب…":  يف خطبة حجة الوداعص قال 8
  ) صحيح مسلم( ".كله
  ..................................................................................... ما نوع الربا الذي يتحدث عنه النص؟-   

ïmbj�nØß@âìÓ�c OOOOOOOOOO 

 

OOOOOOOOOO 

.............................................  
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1 '����Iא��	
  .اجلَمع واهليمنة والتسلط: يف اللغة،��
  .ها لبيعها طلبا للربح عند شدة حاجة الناس إليهاِت قلَّ ومجعها من األسواق وقتشراء السلِع:  ويف االصطالح                      

  

2 '����Iحرام يف دين اإلسالم : ����א .  

3 '����Iא��	
  )صحيح مسلم(. "ال حيتكر إال خاطئ: "ص قال النيب : א�����������

  ).سنن ابن ماجة(."من احتكر على املسلمني طعاما ضربه اهللا باجلُذَِام واإلفالس: "ص النيبوقال  -
  

4 '����U����NFא��:    
    .التحكم يف سعر البصل وبيعها بثمن مرتفع عند فقداا اشترى تاجر أيام قلة البصل كل بصل السوق ويف نيته :א�6�ل�א(ول
 كل ما توافر يف السوق منها؛ وهدفه التحكم يف ترىشفا نة الثالثة ثانوي إعداديمسع تاجر بقلة مقررات الرياضيات للس: א�6�ل�א�6�!7
  ...املزيد من الربحطلب السعر و

  

5 ��#'����Iא�"#�V��	�I :يفليس من االحتكار ما يل:  
  ... اقتناء السلع وبيعها-خاء وادخارها شراء السلع يف وقت الر- السنويقوته ادخار الفالح -  
  

6 �/��W;א�/'����Iא��K�X�	�Yא��Z�Jاأللبسة - الكتب - السكن- الدواء -الطعام - :א� ...  
        � رم احتكارحه إذن كل ما حيتاجه الناس ي.  

  

7 �

زوق�وא]��#�D��فجالب السلعة ). أخرجه اإلمام ابن ماجة(."اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون: " �ص قال النيب :#���نא^
أما احملتكر على الناس فملعونٌبارك اهللا يف رزقه وجتارته وكسبه،؛ يإىل األسواق ليستفيد منها الناس مرزوق من رمحة اهللا عز  مطرود 

  .وجل
  

8 Z�:ق�1 �א�
  : ومن تعريف االحتكار ما يلي، يتضح من األمثلة السابقة-: �'א��`�'_�وא���I/�א�,
  . هدف احملتكر التحكم يف األسعار- هلا الناس قلتها لبيعها بأمثان مرتفعة؛ حلاجةالبضائع عند/  نية احملتكر مجع السلع�          
 التجارة حالل - خاضعة لقانون العرض والطلب هدفه التحكم يف األسعار؛ فالتجارة أما التاجر فيشتري ليبيع؛ وليس �          

  ...واالحتكار حرام
  

9 '����Iم�אb
cذא���  :؟ حرم االحتكار ألضراره االقتصادية واالجتماعية والدينية!
  �  �  ... إحلاق الضرر باملستهلكني-تالعب احملتكرين باألسعار  -ارتفاع أمثان السلع : &:�א�89א��
��د
  � ��'
   ظهور الطبقية      -مراض املترتبة عن احتكار الدواء املوت أو األ-حرمان املستهلكني من ضروريام: #�&:�א�89א�)

  ...يف اتمع؛ فئة بلغ ا الفقر أدىن درجاته وفئة أخرىَ تتنعم يف اخلريات         
 �  #�  ...الها يوم احلساب األكربصلمحتكر نار جهنم ي ل- احملتكر ملعون ومطرود من رمحة اهللا -: �;;;;;;;;;;;;&:�א�89א��
  

...  
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� �
  

  ..........................................................................................................عرف االحتكار؟ 1
...............................................................................................................................  

  .........................................................................................بني حكم االحتكار، مع االستدالل 2
................................................................................................................................

................................................................................................................................  
  ....................................................................مع التمثيل مبا يناسب حدد ااالت اليت يطالُها االحتكار، 3

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

  ).التجارة(ميز بني االحتكار و االجتار  4
  االتجار  االحتكار

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

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

  

  )أجب خلف الصفحة( .االقتصادية - االجتماعية -الدينية -: اذكر مضار االحتكار 5
  األضرار االقتصادية  األضرار االجتماعية  األضرار الدينية

      

6 <�  )ماجةسنن ابن ( ." ضربه اهللا باجلذام واإلفالس من احتكر على املسلمني طعاماً:"ص قول النيب א=

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

  ..................................................................................؟ يف نظرك مل يلجأ بعض الناس إىل االحتكار 7
  ....................................................................................تكرينما واجب اجلهات املسؤولة جتاه احمل 8

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

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

 الصيف عند وفرته ألبيعه في فصل الشتاء حيث  في فصِلأقتني القمح": سألك تاجر السؤال التايل 9
   ".ترتفع أثمانه

  .)لة الالزمةد جوابك باأل السائل عن سؤاله مدعماًأجِب(فما حكم الشرع يف تصريف هذا؟   
................................................................................................................................

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

  .........................................................................؟ما رأيك؟ وملاذا؟ وكيف. "أبوك حمتكر، ال قدر اهللا" �
................................................................................................................................  

  

ïmbj�nØß@âìÓ�c OOOOOOOOOO 

 

OOOOOOOOOO 

................................................................................................................................  
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	��א  1��5��F��Iא��@�  . تضامن والتآزر بني أفراد اتمعاالنسجام والتعاون وال: ���
2  9���dא���P�H�Aא���	
  . من ربهصدقات يتطَوع ا املسلم تقرباً: ��
3  9���dא���P�H�Aاملتصدق يثاب وجيازى باجلزاء احلسن عند اهللافمستحبة أو مندوبة؛ : ����א� .  
���א�  4:R�+9א����������א���dא���P�H�A:   
   ﴾  الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرًا وعالنية فلهم أجرهم عند رم وال خوف عليهم وال هم حيزنون﴿: قال عز وجل 
  )10/سورة املنافقون (.﴾وأنفقوا مما رزقناكم ﴿ : قال عز وجل كذلك- )274/سورة البقرة (
  

��Pوא�:9  5H�A؟#������ن�א�   
  ،ت حاجة احملتاجني إليها إذا اشتد� 
  ...الفرد يف أزمة اقتصادية/ إذا كان البلد � 
  

6  _���Pא���9���dوא�*�H�Aق�1 �א�
  :א�,
 الزكاة واجبة بعد استيفاء املال -د أما الصدقات فوقتها غري حمد، للزكاة وقت خمصوص- والصدقات تطَوعية،الزكاة واجبة -

  ...ط فيها النصاب يشتر أما الصدقات التطوعية فال،النصاب
  
7 P�H�A��  .  مضاعفة وعند اهللا اجلزاء أضعافاًق تصدق،األغنياء وغريهم؛ فكل من استطاع التصد: א!����dن�1

  )11/سورة احلديد ( .﴾ وله أجر عظيم حسنا فيضاعفه له، اهللا قرضاً يقرض من ذا الذي﴿: قال عز وجل
  

8 9���dא���P�H�Aא��e'�A# :ويف كل وجوه اخلري - اجلمعيات اخلريية- األرامل - اليتامى - املساكني -اء  للفقر-:تعطى 
  ...كبناء املساجد واستصالح الطرق

  

9 9���dא���P�H�Aو���9א�
f#�"#�eא�B;א�P�	�  :א��
  ...التكفري عن الذنوب واخلطايا - نيل األجر والتواب -: الغايات الدينية �        
   التقريب بني طبقة األغنياء والفقراء - حتقيق التكافل االقتصادي-حتسني وضعية احملتاجني : ديةالغايات االقتصا �        
  ... ضمان عيش كرمي لليتامى واملعاقني-

  ... حتقق التكافل االجتماعي- انتشار احلب بني املتطوعني بالصدقات واحملرومني-متاسك أفراد األمة : الغايات االجتماعية �        
  


و �WP�H�Aل�א��:Hأن يكون املال املتصدق به حالالً -:ط� -؛ أما الذي يتصدق ق التقرب إىل اهللا أن يكون هدف املتصد
  .)إمث(، بل عليه ِوزر  بصدقاته فال أجر له)يفتخر ( أو مين )املرائيوهو (ألجل أن يقال إنه متصدق 

   )264/سورة البقرة(   .﴾ملن واألذى كالذي ينفق ماله رئاء الناسيا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم با﴿ :قال تعاىل  
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� �
  

  . الصدقات التطوعية-التكافل االجتماعي  : بني املقصود بـ 1
 
  ......................................................................................................................:...... التكافل االجتماعي
 
  ...............................................................................................................:............ الصدقات التطوعية
  )يرسم اجلدول خلف الصفحة( :يف اجلدول التايل. ميز بني الصدقات التطوعية والزكاة 2
  مصارفها  معطوها  يلالدل  الحكم  التعريف  

�#�	>
�א�����?�א� �          
�א����5 �          

   
  ).يرسم اجلدول يف اخللف( :اذكر األهداف اليت حتققها الصدقات التطوعية، كما يلي 3

  اجتماعيا  اقتصاديا  دينيا
      

  

  ) 271/بقرةسورة ال( .﴾ هي وإن ختفوها وتوا الفقراء فهو خري لكم إن تبدوا الصدقات فنعماً﴿: قال عز وجل 4
  :اقرأ النص وأجب

 ...........................................................................................بني حكم إبداء الصدقات وإخفائها  ) أ

.................................................................................................................................  
 .............................................................................................اذكر مبطالً من مبطالت الصدقة  ) ب

  ..................................................................؟ما حكم التصدق من األموال املكتسبة من حرام؟ ما السبب 5
.................................................................................................................................  

  ................................................................؟دقات يف جمتمعنا؟ ملاذابكم ميكن أنُ تقدر نسبة املتطوعني بالص 6

أنَ تصدق وأنت صحيح شحيح ختشى الفقر وتأمل :يا رسول اهللا، أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال:"  فقالص جاء رجل إىل النيب  7
  ) أخرجه اإلمام البخاري( ".لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن: ِهل حىت إذا بلغت احللقوم قلتتمـ الغىن، وال

  .......................................................................................... يتحدث عنها النص؟ ما الصدقة اليت����      
  ...........................................؟ ما الفرق بني التصدق يف حال الصحة والقوة واألمل والتصدق يف حال املرض والضعف؟ملاذا��      

.................................................................................................................................  
تداول هذا القول مع أفراد أسرتك، ".  لن أتصدق على هؤالء الذين أصبحوا يتخذون التسول حرفة:" مسعت أحد الناس يقول 8

  )أجب خلف الصفحة(. ومواقف، مع البيان املناسبوسجل ما توصلتم إليه من أفكار 
 مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف ملن ﴿ :قال عز وجل 9

  )216/سورة البقرة ( .﴾ يشاء واهللا واسع عليم
  :ول املوايل تضمنت اآلية الكرمية تشبيها، استخرجه من خالل اجلد-    

  وجه الشبه  األداة  المشبه به  المشبه

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

nØß@âìÓ�cïmbj�  
OOOOOOOOOO 
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òÈÛbĐ¾aë@Šbàrn�ýÛ@˜ã@ @
@ @

مت بعض را ح، فم كل الظلِملِملظُّ ا وحترميلُيف التعامالت املالية وغريها العداألصيلُ  األصلُ «  
  الربا واالحتكار وبيعمِة احملر العقوِدومن تلك. هببس أو تفيها ظلماً إال ألن  املاليِةلتعامالِتا

  ...املسروق أو شراؤه
  

ك يعلى فَخ توليست . األزمات جلِّببوس فاِت اآل وآفةُعظْمى الامةُوعلى ذكر الربا فإنه الطَّ    
االحتكاِرمفاسد فقَ ... والصحيةُ واالجتماعيةُه االقتصاديةُ وأضراردتو عالنيب صلى اهللا عليه د 

  ... واإلفالِس باجلذاِموسلم من احتكر على املسلمني طعاماً
  

م وحر ؛ باألسباِب على اهللا واألخِذِلا إىل التوكُّ دع االقتصاديةَ املفاسد اإلسالِمويف مقابل حترِمي    
﴾  ّومن يتوكل على اهللا فهو حسبه ﴿: ، قال عز وجل  احلالِل والكسِب على العمِلضوحالتواكل؛ 

 ؛ يرزقها را وخالقها بطاناًوح وترو مخاصاً بالطري تغد صلى اهللا عليه وسلم املثلَ وضرب،)3/ الطالق (
  .رزقي... وحشرٍةٍن وحيوا ا من طٍري من أخذَ، وكلُّ باألسباِبتألا أخذَ

  

    عِجقد يسِب اإلنسان عن الكَزأو عجٍزا ملرٍض إم ففي هذه احلاِل... أو عرٍج أو عمىجيب  
  . للظلِم ومنعاً للعدالِة حتقيقاً والنفسي واالقتصادي االجتماعيالتكافلُّ

  

   ِرشالزكاةُِتع اخلِري وأعمالُ التطوعيةُ والصدقات فئٍة  ملواساِةويةً ومعن ماديةًإلحساِن وا والرب 
  التكافل تأسيسِة عمليإلجناِح  وسيلٍةريوخ. جاًرخ مت ا السبل فلم جتدحمرومٍة عاجزٍة ضاقَ

 سند أن تطلبوي...ى عنهم متخلَّ وأطفاٍل وأراملَ من معاقني؛ اخلاصِة بذوي احلاجاِتم تمجعيٍة
 رةَوا من أنفسهم القد ممن آنسةالتالمذَ  بعضبدتني ال موِل...ناءم أُاٍتقَا إىل ِث فيه التسيِريعمليةُ

 وقد ا يف مؤسستهم،هقُِّحتس تدفع إىل من ي وأمواالًهم ثياباً من زمالِئواْعم ليجعلى فعل اخلِري
ح/ بقلم ج.»ففي هذا فليتنافِس املتنافسونَ ؛ يف مؤسساٍت هذه التجربةُجنحت  

  

  : اقرأ النص قراءة متأنية وأجب عما يلي
  : ، وضح ذلك من خالل اجلدول التايلبعض احللوليطرح النص مشاكل ويقترح  -1

  المشكل  الحلول

  من غير التي اقترحت فيه  كما اقترحها النص
      

  

  من غير التي اقترحت فيه


