مذكرة مراجعة
لمادة ( :التربية اإلسالمية)
الفصل الدراسي األول
للصف الثامن
للعام الدراسي 2022-2021:
(مدير المدرسة د\إبراهيم الجوارنة )
(وكيل المدرسة أ\ياسر مسلم )
(منسق المادة أ\خالد بدوي )
(إعداد المعلمة  :صفاء جمال )

1

مذكرة التربية اإلسالمية الشاملة /الفصل األو ل
الوحدة الثانية

الدرس السادس :حديث اإلفك عظة وعبرة
علل :لم يكن رسول هللا يختار من ترافقه في سفره بل يجري قرعة بينهن؟حرصا على مشاعرهن.
في أي غزوة حدثت قصة اإلفك؟ غزوة بني المصطلق.
من الصحابي الذي أوصل عائشة بعد ذهاب رسول هللا والجيش؟صفوان بن
ك ونشره؟عبدهللا بن سلو ل
المعطل السلم يمن الذي تولى اختالق اإلف
ما أسباب انتشار الشائعات سريعاً؟  .1توفر وسائل التكنولوجي ا  .2أوقات الفراغ
هل نتائج القرعة ملزمة للمقترعين؟ وما هي صور إجراء القرعة؟ القرعة ملزمة للمقترعين .ومن صور القرعةة:
. 1كتابةة اسةماء المقتةرعين فةي أوراق ثم االختيار منها  .2توزيع أجزاء المقسوم ثم االختيار
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قال تعالى )ال تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم( ما أوجه الخير الذي حملته حادثة
اإلفك؟  .1كشف حقيقة المنافقين
 .2تشريع أحكام جديدة
 .3األجر العظيم على الصبر على البالء
 .4تربية المجتمع المسلم على حرمة األعراض
ما داللة نزول وحي من السماء ببراءة السيدة عائشة؟ تكريم هللا ألم المؤمنين عائشة وبيان فضلها وشرفها .
في اآليات الكريمة عتاب للمؤمنين وتوبيخ .وضح
ذلك ؟ العتاب :عدم إحسانهم الظن بإخوانهم وتناقلهم
للشائعات التوبيخ :على سكوتهم وعدم إنكارهم
لإلفك.
من فوائد حسن الظن :
 .1حماية المجتمع من الشائعات
 .2زيادة المحبة بين أفراد المجتم
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النص الشرع ي

الح ل

 . 3انتشا قال تعالى ﴿ :يا أَيُّ َها الَّذِي َن آ َمنُوا ِإن َجا َءكُ ْم فَاسِق ِبنَبَ ٍأ فَتَبَيَّنُوا ﴾

ر
الثقة
بين
أفراد
المجت
مع
قال تعالى ﴿ إِ َّن الَّذِينَ يُحِ بُّونَ أَن تَشِي َع الفَاحِ شَة ُ فِي الَّذِينَ آ َمنُوا لَ ُه ْم
قال تعالى ﴿ :لوال إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمناتُ
بأنفسهم خيرا ﴾
ض
قال تعالىَ ﴿ :و ِإذَا َر أَيْتَ ا َّلذِي َن َي ُخوضُو َن ِفي آيَاتِنَا َفأَع ِْر ْ
ث غَي ِْرهِ﴾
ع ْن ُه ْم َحت َّى يَ ُخوضُوا فِي َحدِي ٍ
َ

عذَاب أَلِيم فِي ال ُّد ْنيَا َواآلخِ َر ِة﴾
َ

التأكد من األخبا ر
إحسان الظ ن
عدم الخوض في األخبار الكاذب ة
تذكر العذاب الشديد في اآلخرة والعقوبة الدنيوية

ما داللة
استخدام قال تعالى  ﴿ :ولوال إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا﴾
عدم نقل أو تمرير الشائعات
لفظة
م م
م
م م
َ م م
يرا
)بأنفسهم( بدال من لفظة )بإخوانهم( في قوله تعالى)
ظ َّن ا لم ؤ ُِمنُونَ َوا لم ؤ ُِمنَاتُ بِأ َ نفُ ِس ِه م َخ ً
( أن المؤمنين كالجسد الواح د م ن أساء الظ ن بأخيه فكأنما أساء الظن بنفس ه
م
م م
م
م م
َ م م
م
م َ م
يرا َوقَالُوا َهذَا ِإ فكٌ ُمبِ ٌ
ين ( ما
من اآلية الكريمة) َل
ظ َّن ا لم ؤ ُِمنُونَ َوا لم ؤ ُِمنَاتُ بِأ َ نفُ ِس ِه م َخ ً
س ِم عت ُ ُموهُ
وال إِ ذ َ
واجبي إذا بلغتني شائعة ما
.1رفض الشائعة  .2وتكذيبها  .3وعدم نقلها  .4وإحسا ن الظن بأفراد المجتمع
ما أنجح الوسائل لمحاربة الشائعات الكاذبة؟ .1عدم الخوض في الشائعات  .2عدم نقلها أو تمريرها  .3التصريح بتكذيبه ا
ما طريقة إثبات جريمة الزنا على اآلخرين؟ إحضار  4شهود
ما العقاب الذي أوقع على الخائضين في حديث اإلفك؟ الحد  80جلدة ورد الشهادة والفسق
ما نتائج إيقاع العقوبة على مروجي الشائعات؟ حفظ أعراض الناس وقلة الشائعات
علل :ختم اآليات بقوله )وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون(؟تحذيرا ً لمن يحبون إشاعة الفاحشة سواء أظهروه أم أخفوه في قلوبهم.
بم هدد هللا الذين يحبون للفاحشة أن تنتشر؟العذاب األليم في الدنيا والعقوبة .وعذاب النار في اآلخرة.
م
م
م
م
علل :جعل هللا األلسن آلة لتلقي الكالم) ِإ ذ ت َ َل َّق ونَهُ ِبأ َ ل ِسنَ ِتكُ م ( مع أن التلقي للكالم يكون باآلذان ال باأللسنة.
للداللة على حرصهم على تلقي هذه األخبار وسرعتهم في نشرها دون تحقق من صحتها
)وتَقُولُو نَ ِبأ َ
من المعلوم أن القو ل يكو ن باألفواه ال بغيرها ،فم ا سر ذكرها في قوله تعالى َ
م
م
فوا ِهكُ م ( ؟ وللداللة على أن هذا القول مجرد ألفاظ تجري على األفواه ال يوجد دليل على
َ
صحتها
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كيف أتصرف إذا بلغتني إشاعة عن انتشار مرض بين طالب المدارس؟عدم نقل األخبار والتأكد من صحتها من الجهات
المسؤولة كهيئة الصحة اقرأ النصوص الشرعية التالية ثم استنتج منها حلوالً لمشكلة الشائعات الكاذبة

ما اآلثار السلبية للشائعات؟ أضرار الشائعات على الفرد والمجتمع؟
 .1إضعاف الروح المعنوية لألفراد ما يسبب خسارة الحروب .
 .2خسائر اقتصادية
 .3الحاق الضرر بالمرأة مثل عزوف الشباب عن الزواج منها،

طرق إشاعة الفاحش ة
تناقل الرسائل التي تتحدث في أعراض الناس
الترويج للمو اقع والفضائيات اإلباحية

دور المسلم في مواجهة هذه الطر ق
عدم نشر هذه الرسائ ل
والتحذير من المواقع التي تنشر الفاحشة وإبالغ الجهات
المسؤولة

قال تعالى ﴿ :يا أيها الناس كلوا مما في األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطا ن انه لكم عدو مبي ن"﴾.
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الكسب المحر م

 .4ا
قال تعالى ﴿ :والذين ينفقو ن أموالهم رئاء الناس وال يؤمنو ن باهلل وال باليوم اآلخر ومن يكن الشيطا ن له قرينا فساء الرياء
قرينا ﴾
ن
﴾
كفورا
لربه
الشيطان
ن
وكا
ن
الشياطي
ن
إخوا
كانوا
المبذرين
ن
إ
﴿
تعالى:
قال
التبذي ر
ت
قالش تعالى ﴿ وقل لعبادي يقولوا الت ي هي أحسن إ ن الشيطا ن ينزغ بينهم إ ن الشيطا ن كا ن لإلنسا ن عدوا مبينا﴾ اإلساءة في القو ل
ا
ر العداوات بين الناس
 .5إضعاف المجتمع وإثارة الفوض ى فيه
ما دور المسلم في مواجهة طرق إشاعة الفاحشة التالية:
ما وظيفة الشيطان حسب اآليات؟ اإلغراء بالشر واألمر بالفحشاء والمنكر.
الفحشاء :كل فعل أو قول قبيح.
المنكر :ما تنكره أحكام اإلسالم وقيمه وينكره أهل الخير والعرف.
علل :عبر عن مسالك الشيطان بالخطوات؟ ليدلل على أن الشيطان يتدرج بإغواء األنسان فيبدأ بهم خطوة خطوة ليقودهم من الصغائر
إلى الكبائر.
بماذا امتن هللا في اآليات على المؤمنين؟ هداهم للخير وبين لهم طريق التوبة من
الذن ب بم هدد هللا تعالى الذين يريدون نشر الفاحشة في المجتمع؟ العذاب األليم
في الدنيا واآلخرة.
تذييل اآلية بقوله )وهللا سميع عليم( فيه وعد ووعيد وضح ذلك؟
أن هللا سميع لمن يشيع الفاحشة ولمن ينكرها وعليم بما في نفوسهم فيجازي كال على عمل ه
استنتج :من النصوص القرآنية التالية خطوات الشيطان التي يجب أن أحذر منها:
ما العالقة بين حادثة اإلفك وتحذير هللا تعالى من اتباع خطوات الشيطان؟ أن ظن السوء بأم المؤمنين وحبة شيوع الفاحشة كله من
وساوس الشيطان
م
م
م
م
م
م م
ُ ُ م م
َ م
ي ؤتُوا أُو ِلي ا ُ
َاج ِرينَ ِفي
لف ض ِل ِم نكُ م َوال َّ
لق مر َبى َوا ل َم َ
سا ِكينَ َوا ل ُم ه ِ
ي أت َ ِل أولوا ا َ
س َع ِة أ َ ن ُ
قال تعالىَ ) :وال َ
م
م
م
م م ُ م م
ور َر ِحي ٌم (
ي غ ِف َر الَّ ُّلََ لَكُ م َوالَّ ُّلََ َ
غفُ ٌ
َ
لي صفَ ُحوا أ َ َال ت ُ ِحبُّونَ أ َ ن َ
لي عفوا َو َ
سبِي ِل الَّ ِِّلََ َو َ
ما سبب نزول هذه اآلية؟ كا ن أبو بكر الصديق رض ي هللا عن ه ينفق على ابن خالته مسط ح بن أثاثة وكان من الفقراءالمهاجري ن فلما علم بأنه ممن تكلم في ابنته عائشة أقسم أ ال ينفق عليه .فأنز ل هللا تعالى يأمره أن يعيد النفقة إلى مسطح
ويعفو ويصفح عنه
ب
العفو :ترك معاقبة المذن
الصفح :فتر ك لومه وإزالة أث ر الذنب من النفس .
• ما األوصاف التي وصف هللا تعالى بها أبا بكر الصديق ومسطح بن أثاثة رض ي هللا عنهم ا
• ما

أبو بكر الصدي ق
مسطح بن أثاثة

على

مكارم األخالق التي
وسعة ذات الي د
من أصحاب الفض ل
تدعوك إليها اآلية
والمهاجرين في سبيل
والمساكي ن
من
الكريمة؟  .1االنفاق
هللا
األقرباء
الفقراء  .2العفو .3
6

الصفح عمن أسا ء
• أمر هللا تعالى أبا بكر بالعفو والصفح معا؟ زيادة في الخير إلن اإلكثار من أعمال الخير سبب للفوز بمغفرة هللا ورحمت ه

م

اآلية القرآني ة

الخل ق

كيفية تطبيقه في مجتمع ي

م
م م
م
ي أ ُم ُر ِبا ل َع د ِل َوا إل
قال تعالى ِ ):إ َّن الَّ َّلََ َ
م
م
ان َوإِيت َِاء ذِي ا ُ
لق مربَى (
ِح َ
س ِ
م
م
قو ى (
علَى ا ل ِ
)وت َ َع َاونُوا َ
ب ِر َوالتَّ َ
قال تعالى َ :
]المائدة.[2 :
قال تعالى َ ) :يا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َ َمنُو ا ات َّقُوا الَّ َّلََ َوكُونُوا َم َع
صا ِدقِينَ (
ال َّ
م
م
م
قوله تعالىَ ) :وأ َ وفُوا بِا ل َع مه ِد إِ َّن ا ل َع مه دَ َكا نَ
َم مسئ ُ ً
وال ( ]اإلسراء[ 34 :
م
م م
سنُ ﴾ ]النح
قال تعالىَ ﴿ :و َجا ِد لهُ م بِالَّ ِ
ي أَ ح َ
ت ي ِه َ
ل .[125 :
م
م م
خوة ٌ َفأ َ
قوله تعالى ِ ﴿ :إ َّن َما ا لم ؤ ُِمنُو نَ ِإ َ
م م
م
م
ب ينَ أَخ ََو يكُ م ﴾
ص ِل ُحوا َ

العد ل

بين األوال د

الن ص

التعاون على الب
ر

األعمال التطوعي ة

الصدق

عدم الغش في االمتحا ن

الوفاء بالعهد

االلتزام بإعطاء األجير أجر ه

المجادلة بالحسن
ى

الدعوة إلى هللا بالحكم ة

االصالح بين النا س

اإلصالح بين المتخاصمي ن

الفضيلة
7

ا  1عنعائشةرض ي هللا عنها قالت :قال رسول هللا يو ًما :يا
ُ
عائش ،هذا جبريل يُقرئك السال م تسليم جبريل عليها ونزول الوحي في
حجرته ا
س
م
م
م
م
وصفها هللا بالمحصنة
ت 2
ت ا لم
ت ا لغَاف َِال ِ
صنَا ِ
ي مر ُمو نَ ا ل ُم ح َ
قال تعالى) :إِ َّن الَّذِي نَ َ
م
ن
ؤ ِمنَ
ب
ت
ا ِ
لُ ِعنُوا
ط

م
ن

فِي
الدُّ
م
نيَا
َواآل
خِ َر ِة
(م

ا
آليات الكريمة التالية مكارم األخالق التي تدعو إليها وبين كيف تطبقه في مجتمعك

كيف تطبق القاعدة األصولية) العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب (.على داللة اآلية )وال يأتل أولو الفضل(...
اآلية نزلت في أبي بكر ومسطح ولكن ألفاظها تدل على العموم فاآلية تعم الجميع
ما وجه الشبه بين العفو والصفح؟  .1كالهما من األخالق المحمودة  .2وكالهما فيه إسقاط للعقوبة
عمن أسا ء علل :تذييل اآلية بقوله تعالى " وهللا غفو ر رحي م “؟ زيادة في الترغيب في العفو
والصفح.
توعد هللا الذين يرمون العفيفات بالفاحشة بعقوبة دنيوية وأخروية وضحهما؟
 .1العقوبة الدنيوية :يفسق وترد شهادته ويجلد  80جلدة.
 .2العقوبة األخروية :اللعن والطرد من رحمة هللا .والعذاب العظيم في نار جهنم.
علل :شهادة الجوارح على اإلنسان في اآلخرة مع أن هللا تعالى يعلم أحواله؟ ليقيم هللا الحجة عليهم من أنفسهم.
س
علل :قال تعالى )لعنوا في الدنيا واآلخرة( ولم يقل لعنهم هللا؟ تدل اآلية على أنهم ملعونين من هللا ومن النا
علل :قال تعالى )ولهم عذاب عظيم( ولم يقل يعذبهم هللا ؟ للداللة على أنهم قد يعاقبوا في اآلخرة وقد يعاقبوا في الدنيا
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م
م
م
م م
م م
م
م
ي ع َملُو
وم تَ ش َهد ُ َ
ع َل مي ِه م أ َ ل ِسنَتُهُ م َوأ َ يدِي ِه م َوأ َ مر ُجلُهُ م ِب َما َكانُوا َ
)ي َ
كيف تربط بين قوله َ
نَ ( وبي ن قوله )اليوم نختم على أفواههم( يس 65يوم القيامة مشاهد ومواقف ففي موقف منها؛ تخرس األلسنة
وفي موقف آخر؛ تتكلم بأمر هللا
اذكر تفسيرين لقوله تعالى) الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات(
األول :الخبيثات من األفعال والصفات والكلمات للخبيثين من الرجال والنساء .أما الطيبات من األعمال والصفات
والكلمات فللطيبين من الرجال والنساء.
الثاني :الخبيثات من النساء يتزوجهن الخبيثين من الرجال والطيبات من النساء يتزوجهن الطيبون من الرجال
أي المعنيين ترجح مع بيان السبب؟ المعنى األول والسبب أن المعنى الثاني يخالف الواقع كما في امرأة نوح ولوط وامرأة
فرعو ن
بم وعد هللا الطيبين والطيبات من المؤمنين والمؤمنات؟المغفرة والرزق الكريم في الجنة.
ي الناس أحبُّ إليك؟ قال)) :عائشة((،
ي صلى هللا عليه وسلم :أ ُّ
 3سئل النب َّ

حب النبي الشديد له ا

ألم المؤمنينعائشةرض ي هللا عنها فضائ ُل كثيرة ،استنتجها من النصوص
ِ
التالية:
سترا
علل :قد يعج ز م ن يته م امرأة بالزنى أن يأتي بأربعة شهود وه و صادق في قذفه لكن ه في حك م الشرع كاذب.؟ ً
ألعراض الناس وحماية لها والشرع أمر بأربع شهود إثبات الزنى وهو خالف الشرع
علل :دمج األحكام واإلرشادات في سيا ق حادثة اإلفك؟ للتنبيه على أهميتها ووجوب تنفيذها
أربط بي ن قوله تعالى )وتحسبونه هينا ً هو عن د هللا عظيم( وبي ن قو ل النبي في حديث القبرين )إنهما
ليعذبان وما يعذبان في كبير ( كال النصيين يشير إلى ذنوب عظيمة عند هللا ولكن بعض الناس استهانوا بها

دلل على فضل أم المؤمنين عائشة.؟ وصفها هللا بالمحصنة وأنزل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة حدد
اآليات التي تناولت مظاهر فضل هللا بالتائبي ن مما وقعوا في حادثة اإلفك ؟ ولوال فضل هللا عليكم ورحمته

لمسكم ....اآلية14الدرس السابع :سنن ربانية السنن الشرطية
 كل ما يجري لإلنسان والكون إنما يجري لحكمة من هللا سواء علمها اإلنسان أم لم يعلمه اإذا كان المؤمن ال تقع عليه المصائب ألنه مؤمن فما النتائج المتوقعة لذلك؟ سيؤمن الناس خوفا ً ال قناعة فيكون اإليمان
ضعيف ا ً
ما المقصود بالسنن الربانية؟ هي القواني ن الثابت ة والمطردة الت ي تحكم نظام المخلوقات عبر الزمان
هللا عز وج ل تنقسم السنن الربانية إلى قسمين:
والمكان وفق إرادة
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 .1سنن حتمية :ال اختيار لإلنسان فيها .كالموت .وحركة الشمس والقمر والليل والنهار مثال):ال الشمس ينبغي لها أن تدرك
القمر(
 .2سنن شرطية :ترتبط بفعل اإلنسان وإرادته وهي التي ترد على شكل حادثتين إحداهما شرط واألخةر ى جةزاء وتحقةق
الجةزاء نتيجةة حتميةة لتحقق الشرط مثال):إن هللا ال يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(
وضح الشرط والجزاء في قوله تعالى )إن هللا ال يغير ما يقوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم( الشرط :تغيير المحتوى الفكري والنفس ي لإلنسان الجزاء:
تغير األحوال الظاهرة له.
مثال :إذا أراد تغيير حاله من الفشل إلى النجاح عليه أن يدرس ويتعلم ويجتهد.
اذكر سننا ً أخرى من السنن الحتمية قوله تعالى؟ )كل من عليها فان(
ما داللة ارتباط السنن الشرطية بفعل اإلنسان وإرادته؟ أ ن اإلنسان مخير في أمور معينة وهو محاسب
على اختياره ما أهمية السنن الربانية؟ فوائد معرفة السنن الربانية؟
 .1عمارة األرض وازدهار الحياة من خالل توظيف هذه السنن الربانية لخدمة البشرية.
 .2السنن الربانية سبيل لمعرفة عظمة الخالق.
 .3السنن الربانية سبيل لتحقيق التواصل مع اآلخرين وتبادل المنافع بين الناس.
 .4السنن الربانية سبيل للشعور بالطمأنينة .
السنن الربانية سبيل لمعرفة عظمة الخالق .وضح ذلك؟ إن تكامل هذه القوانين والسنن الربانية وانسجامها مع بعضها
البعض يدل على أن مصدرها واحد .وهذا دليل على وحدانية هللا.
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السنن الربانية سبيل لتحقيق التواصل مع اآلخرين وتبادل المنافع بين الناس .وضح ذلك؟ اكتشاف هذه السنن واالنتفاع بها
يحتاج إلى جهود الناس جميعا ً وهذا يفتح بينهم قنوات للحوار والتعاون بينهم.
السنن الربانية سبيل للشعور بالطمأنينة .وضح ذلك؟ أن معرفة هذه السنن يبعث في النفس الطمأنينة للعدالة اإللهية المطلقة
التي تسري على الجميع دون تمييز.
كيف ترد على من يقول :أن الكون وجد صدفة؟ نظام الكون ودقته ينفي الصدفة
ما مظاهر االنسجام بين قانون التبخر وعالم النبات؟ تبخر الماء فقط دون الملح وهذا ما يحتاجه النبات
ماذا يمكن أن يحدث لو تبخر الملح مع الماء؟ موت النباتات بسبب الملح ثم اختفاء االوكسجين ثم موت
اإلنسان والحيوان بين الشرط والجزاء في قوله تعالى ) يمحق هللا الربا ويربي الصدقات( الشرط :إخراج
الزكاة والجزاء :الزيادة والنماء في المال.
والجزاء :محق البركة والفقر.
الشرط :أكل الربا
كيف تتحقق البركة من هللا؟ .1الربح في التجارة  .2دفع سوء أو خسارة  .3الراحة النفسية والبركة في األهل.
ما خصائص السنن الربانية؟
قال تعالى ﴿ :لي س أبِ مانأيأ كُ ْم و ل أ ماأأ ن أ ْهأل ال أكت ا أ ب ۗ من ي ْ
ي ُُ ز
 1العمو
ع م ْل سُو ًء ا ُ
َّ
ْ
أي د ل هُ أم ن دُوأ ن ا أل ّل وأليا و ل ن أصير ا ﴾
بأأ ه و ل
م
ُ
قال تعالى ﴿ :ق ْد خل تْ أمن ق ْبألكُ ْم سُن ن ف أسيرو ا أ ف ال ُْْ ر أ ض ف انظروا كي ف كا
 2الطرا
ُ
ن عاقأب ة ال ُم ك أذبأ ي ﴾
د
قال تعالى ﴿ :ف ل ن أتَ د ألسُنَّ أت ا أ لَّ ّل ت بْأدي ًل ول ن أتَ د ألسُن أت ا أ لَّ ّل تَأوي ًل ﴾
 3الثبا
ت
السنن الربانية مطردة .وضح ذلك؟ تتكرر باستمرار كلما
تكرر شرطه ا السنن الربانية ثابتة .وضح ذلك؟ ال تتغير
بتغير الزمان أوالمكا ن
السنن الربانية عامة .وضح ذلك؟ حكمها يسري على الجميع دون استثناء .
ما المقصود بة )الجزاء من جنس العمل(؟ اإلنسان يحصد نتائج أفعاله
ما النتائج المترتبة على انتشار الفاحشة؟ انتشار األمراض وانهيار األخالق )عمل فردي
ولكن نتيجته عامة( علل :نزول المطر مع وجود المعاص ي وانتشار الفواحش؟ األطفال
والبهائم
بين الشرط والجزاء؟
الحديث الشريف

الشر ط

الجزاء )النتائج المترتبة (

من يحرم الرفق يحرم الخ ي

عدم الرف ق

الحرمان من الخ ي

صنائع المعروف تقي مصارع السو ء

أعمال الخ ي

تجنب الهالك السيء

اليمين الفاجرة تذر الديار بالق ع

اليمين الكاذب ة

الخراب البيوت وخلوها من الخ ي

وهللا ما الفقر أخشى عليكم ،ولكني أخشى أن تبسط الدنيا
عليكم كما بسطت على من قبلكم ،فتنافسوها كما تنافسوها
وتهلككم كما أهلكته م

التنافس والصراع على
الدنيا

الهالك بال قيم ة

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوج وه،
إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عري ض
لم تظهر الفاحشة في قوم ق ط حتى يعلنوا بها إال فشا
فيهم الطاعون

عدم تزويج صاحب
الدين واألخالق
)الكفء (
شيوع الفاحشة في
المجتمع

انتشار الفاحشة وفساد المجتم ع
الطاعون واالمرا ض
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واألوجاع التي لم تك ن مضت في أسالفهم
ولم ينقصوا المكيال والميزان إال أخذوا بالسن ين
وشدة المؤن ة
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من
السماء
من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره
فليصل رحم ه
الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السو ء
إنك لن تدع شيئا ً اتقاء هلل إال أعطاك هللا خيا ً من ه

الغش والتالعب
بالميزان
منع الزكاة
صلة الرحم
صدقة التطو ع
اإلخالص هلل وترك ماال
يرضي ه
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القحط والجفاف واالحوال االقتصادية
السيئ ة
انحباس المطر عنهم
زيادة في الرزق والعم ر
المغفرة وتجنب سخط هللا وتجنب
الهالك السي ء
يعوضه هللا بأفضل مما تر ك

ماذا تنصح من يهمل في دراسته بحجة أنه متوكل على هللا؟ ضرورة األخذ باألسباب
واالجتهاد في الدراسة ما الحكمة من ابتالء المؤمن؟ اختبار لقوة إيمانه ///تكفير الذنوب
ورفع الدرجا ت
ما سبيل معرفة السنن الربانية؟ كيف نعرف السنن الربانية؟
)وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع
التبصر والبحث في الكو ن والظواهر الكونية
.1
واألبصار واألفئدة (
من خالل البحث في نصوص القرآن والسنة النبوية )ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ش يء(
.2
من خالل دراسة تاريخ األمم.
.3
علل :تأخر حدوث بعض السنن الشرطية؟ إعطاء فرصة لإلنسان المخطئ لعله يرجع عن خطأه.
ماذا يحدث لو أمسك هللا رزقه عن غير المؤمن؟ سوف يؤمن الناس طمعا في الرزق ال عن اقتناع ويقين.
علل:قد يكون غير المؤمن أكثر حظا ً من المؤمن في الدنيا؟ ألن هللا جعل اآلخرة خالصة للمؤمن .وال يقارن نعيم اآلخرة األبدي
بنعيم الدنيا الزائ ل علل :قد يعجل هللا الجزاء لغير المؤمن في الدنيا؟لقاء ما يقوم به من أعمال إنسانية وخيية .وهذا من عدل
هللا.
قال تعالى )فإن مع العسر يسرا(
ما نوع السنة في اآلية الكريمة؟ سنة شرطية
ما أثرها على حياة المؤمن؟ الصبر عند الشدائد وانتظار الفرج
من هللا فسر ما يلي:
)وال يحيق المكر الس يء إال بأهله(؟ قانون المكر :أي المكر الس يء ترجع نتائجه بالسوء على من يقوم به
)وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما ً أخرين(؟ قانون الظلم :الظلم ينتج عنه الهالك واالستبدا ل
)وضرب هللا مثال قرية كانت آمنة ...فكفرت بأنعم هللا فأذاقها هللا لباس الجوع والخوف(؟قانون كفر النعمة :كفر النعمة
يسبب زواله ا
)ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون(؟ قانون األجل :األجل محتوم ال يتقدم وال يتأخ ر

الدرس الثام ن :المسؤولية في اإلسالم
ما مظاهر تكريم هللا لإلنسان؟  .1العقل  .2الخالفة في األرض  .3تسخير المخلوقات له.
العقل هو مناط التكليف ما داللة حمل اإلنسان لألمانة دون غيره من
الخلق؟قدرته على القيام بما وكل إليه.
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بين ما تحمله كلمة األمانة من جوانب يتحمل اإلنسان مسؤولياته فيها؟  .1عمارة األرض
 .2العبودية هلل وضح التوازن والواقعية في نظرة اإلسالم للمسؤولية؟
التوازن :التساوي بين قدرات اإلنسان وواجباته .

الواقعية :يحاسب اإلنسان على أعماله وحده وال يحمل اإلنسان مسؤولية أعمال
غيره
انقد العبارة التالية ) المحرض على الخطأ شريك في المسؤولية عنه(؟ العبارة صحيحة ،ألن تحريضه كان سببا ً في
الخطأ فهو مسؤول.
عرف المسؤولية؟ هي التزام اإلنسان بنتائج أعماله اإلرادية في دينه ودنياه.
ما داللة )أعمال إرادية( ؟ تقع باختيار وإرادة اإلنسان.
متى يسقط التكليف عن اإلنسان؟ إذا انعدمت القدرة الحرة على االختيار ).مثل:
اإلكراه/االضطرار/النوم/فقدان العقل( ما عالقة المسؤولية باالختيار؟ ال مسؤولية لإلنسان عما ال يملك فيه
الخيار وهو مسؤول فقط عما اختاره .
حدد المسؤولية في الحاالت التالية:
مختار/مجب ر

الحال ة

مسؤول  /غير مسؤو ل

التعامل مع الناس بأخالق اإلسالم

مختا ر

مسؤو ل

مرض في رمضان مرضا ً شديدا ً فنصحه األطباء
باإلفطا ر
حسن تربية األبنا ء

مجب ر

غير مسؤو ل

مختا ر

مسؤو ل

تأدية الصالة من عدمه ا

مختا ر

مسؤو ل

مجب ر

غير مسؤو ل

مجبر

غير مسؤو ل

لون البشرة  /وعدد دقات القل

ب

جاع جوعا ً شديدا ً ولم يجد إال الميتة فأكل منه ا

اذكر أنوا ع المسؤولية:؟  .1المسؤولية الفردية  .2المسؤولية الجماعية
ما المقصود بالمسؤولية الفردية  :كل فرد مسؤول ع ن نفسه وع ن أعماله وأقواله) .وهي أصل المسؤولية في اإلسالم
(.
ب  :بعد القيام

ماهي مراحل المسؤولية الفردية ؟ أ  :قبل القيام بالعمل )حسن التخطيط وحسن اتخاذ القرار(
بالعمل)كيفية األداء( حدد مسؤوليتك القبلية والبعدية في كل مما يأتي :
البحث عن عمل وظيفي؟ المسؤولية القبلية  :البحث ع ن العم ل المناسب المبا ح  .المسؤولية البعدية  :واإلتقان
وااللتزام بشروط العمل.
اإلقدام على الزوا ج ؟ المسؤولية القبلية  :امتال ك المال وتكاليف الزواج المسؤولية البعدية  :العشرة بالمعروف .
عدد أقسام المسؤولية الفردية؟ أنواع المسؤولية الفردية؟
 : 1المسؤولية الدينية  :أمام هللا يوم القيامة) .إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة ....يأت بها هللا(
: 2المسؤولية األخالقية :محاسبة ذاتية أمام نفسه  ).وال أقسم بالنفس اللوامة(
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 : 3المسؤولية أمام السلطة الحكومية و الرأي العام  :فالمسلم مسؤول أمام مجتمعه ماديا ً أمام المحاكم ومعنويا أمام الرأي
العام) .وقل اعملوا فسير ى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون(.
إجتمعت هذه المسؤوليات الثالث في قوله تعالى )) التخونوا هللا ) المسؤولية الدينية أمام هللا ( والرسو ل ) المسؤولية أمام
السلطة الحكومية والرأي العام ) امام الناس ( وتخونوا أماناتكم ) المسؤولية األخالقية أما م نفسك(.
حدد نوع المسؤولية في القصة التالية :أكل النبي تمرة ثم بدأ يتضور ،وقال خشيت أن تكون من تمر الصدقة.؟ المسؤولية
الدينية.
ما هي مجاالت المسؤولية الفردية؟
 .2مسؤولية اإلنسان ع ن أسرته وأقربائه
 . 1مسؤولية اإلنسان عن نفس ه
. 3مسؤولية اإلنسان المهنية .4مسؤولية اإلنسان تجا ه وطنه وأمته.
متمثل ة في  :تنفيذ أوامر هللا وحفظ نفسه وتلبية إحتياجاتها األساسية ،
.مسؤولية اإلنسان عن نفسه:
1
وحمايتها من الهالك  ،وقايتها من المعاص ي والشر والفساد  ،تزكيتها وتهذيبها  ،تنمية قدراته ا وتطوير طاقاتها .قال
تعالى) وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال(.
علل :تحريم اإلنتحار ؟ ألن اإلنسان مطالب بحفظ نفسه وحمايتها من الهالك.

.مسؤولية اإلنسان عن أسرته وأقربائه :على ك ل مسل م تقع واجبات تجاه أفراد أسرته وفق موقعه من
2
األسرة)وانكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم(....
الوالد مسؤول ع ن  :تربية ابنائه واإلنفاق عليهم.
الزوج مسؤول عن  :حسن العشرة
لزوجته الزوجة مسؤولة عن  :أداء
حقو ق الزو ج.
األوالد  :طاعة الوالدين واحترامهم.
.مسؤولية الفرد المهنية :اتقانها وأدائها بإخالص ) إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه ( تخيل أن
3

ك رئيس قسم ما مسؤليتك تجاه:
بيئة العم ل  :اإلشرا ف على تنظيم العمل  ،احترام القوانين.
الموظفو ن  :احترامهم وإعطائه م حقوقهم والعدل بينهم  ،ومكافأة المتميزين منهم.
.مسؤولية الفرد تجا ه وطنه  :حماية وطنه والدفاع عنه  ،اإللتزام بقوانينه وأنظمته ،عدم إثارة الفتن أو نشر
4
الفساد .ويساهم في تنمية مجتمعه وحل مشكالته.
بين إيجابيات االلتحاق بالخدمة الوطنية؟
.1حمابة الدولة ومنجزاتها  .2الحفاظ على أمن الوطن  .3الحفاظ على سيادة الدولة واستقاللها.
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وضح مجاالت المسؤولية الفردية مع التمثيل ؟
.1
.2
.3
.4

مسؤولية اإلنسا ن عن نفسه
مسؤولية اإلنسا ن عن أسرته وأقربائه
مسؤولية اإلنسان المهنية
مسؤولية اإلنسا ن تجاه وطنه وأمته.

مثاله :حماية نفسه مما يضرها ويهلكها
مثاله :تربية الوالد ألبنائه
مثاله :اتقان العمل
مثاله :التزام قوانين الوطن

حدود المسؤولية الفردية؟ مسؤولية اإلنسان ليست قاصرة عل ى أعمال ه فقط بل ممتدة إلى آثارها .
هناك ثالث حاال ت يجاز ي فيها اإلنسان على أعمال غيره  .وضحه ا ؟
أ  :إذا وقع الفعل من اآلخرين بأمر منه أو إيحاء منه  .مثال :أرشد زمالئه لموقع علمي على شبكة االنترنت.
اشترت لباسا ً ينافي شروط الحشمة. .
مثال:
ب  :إذ ا اقتدى األخرون بما فعله.
ت عن فعل وهو مخول وقادر على تغييره
ج  :إذا سك

.

ما المقصود بالمسؤولية الجماعية  :هي مسؤولية المجتمع تجاه أفراده لتحقيق مصالحهم
 وازن اإلسالم بين مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبين مسؤولية المجتمع تجاه الفرد .علل :قدم اإلسالم المصحلة العامة على المصلحة الخاصة ؟ ألن المصلحة العامة تشمل المصلحة الخاصة وازدهار
المجتمع يعني ازدهار الفرد.
ما العالقة بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية من خالل حديث إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد
بعضه بعضا.؟ العالقة بينهما تكاملية فالفرد يحرص على ازدهار المجتمع لتحقيق الخير للفرد والمجتمع.
الفروض الكفائية  /مجاالت ا لمسؤولية الجماعية؟
 .1رعاية المجتمع لمصالح أفراده.
 .2إيجاد مراكز علمية لرعاية المبدعين والموهوبي ن
 .3تحقيق األمن الغذائي واالقتصادي للمجتم ع
 .4إيجاد مؤسسات إعالمية هادفة
 .5الحفاظ على األمن داخليا وخارجياً.
اذكر أمثلة للفروض الكفائية الواجبة على المجتمع المسلم؟
.1صالة الجنازة  .2إقامة المجامع الفقهية لالجتهاد  .3تعلم العلوم الكونية كالطب والهندسة والزراعة  .4أيجاد
مؤسسات اجتماعية لتأمين حاجة الفقراء.
ما هي مواصفات المجتمع الناجح؟ كيف تنهض بالمجتمع؟
.1أن يكون مجتمع منتج للمعرفة  .2رعاية العلماء والبحث العلمي  .3تشجيع االبتكار والجودة في الصناعة والزراعة .4
تنوع االقتصاد .
أمثلة لمؤسسات الرعاية االجتماعية في دولة اإلمارات؟
.1الهالل األحمر  .2مؤسسة التنمية األسرية  .3صندوق الزواج  .4مؤسسة زايد العليا
للرعاية اإلنسانية ما أثر رعاية المبدعين في االقتصاد الوطني؟
16

االقتصاد .2منافسة الدول

.1ازدهار

المتقدمة ما طرق تحقيق األمن الغذائي في
دولة اإلمارات؟
.1رعاية المزارعين والمنتجين .2 .وضع قوانين تمنع االحتكار والتالعب باألسعا ر
ما أهم واجبات اإلعالم؟ وضح دور اإلعالم في المسؤولية الجماعية؟  .1نشر الوعي  .2توجيه طاقات المجتمع  .3إظهار
الصورة المشرقة للوطن اذكر ثالث مواصفات لإلعالم الهادف؟  .1تقديم المعلومات الصحيحة  .2تنويع األساليب .3.
التركيز على النافع.
علل :األمن نعمة من أعظم النعم؟ ألنه سبب االستقرار النفس ي واالجتماعي واالقتصادي والسياس ي .ومن أسس ازدهار
الدولة.
ما داللة تقديم األمن على الرزق في دعاء سيدنا إبراهيم )رب اجعل هذا البلد أمنا وارزق أهله
من الثمرات (...؟ أهمية األمن وأنه أساس من أسس استقرار المجتمع و االقتصاد .
ما العالقة بين قوله تعالى ) ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أماناتكم  (...وقوله تعالى )وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم
ورسوله والمؤمنون

 (...كالهما تبين أقسام المسؤولية الفردية وأن األنسان مسؤول أمام هللا وأمام الناس وأمام

نفسه .

الدرس التاس ع :مقاصد التشريع الخمس ة
-

كل حكم شرعي في كتاب هللا إنما نزل لحكمة وغاية ،لجلب مصلحة أو دفع مفسدة أو كليهما
ما الغاية من خلق اإلنسان؟ .1العبادة  .2االستخالف في األرض  .3االختبا ر
عرف المقاصد لغة واصطالحاً؟
المقاصد لغة :إرادة الش يء وهو ضد اللهو والعبث.
المقاصد اصطالحاً :األهداف والغايات الكلية التي راعتها الشريعة اإلسالمية لتحقيق مصالح العباد في
الدنيا واآلخرة .
القيا س

من أركانه العلة وعلم القاصد يبحث في العل ل

المصالح المرسل
ة
سد الذرائع

من شروط االحتجاج بها أن تشهد لها المقاصد
باالعتبار
يقوم على منع الوسائل التي تؤدي إلى المفاسد
إذا كان اإلنسان مضطر ولم يجد إال الميتة يحل له
األكل منه ا

-

ما فوائد دراسة مقاصد الشريعة؟
 .1المقاص د تحصن المسلم من األفكار الهدام ة
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الضرور ة

 .2المقاصد روح األعمال من خاللها يعرف اإلنسان الغاية من أعماله.
 .3المقاصد تقلل الخالف الفقهي وتحسمه .
 .4المقاصد مرجع مهم لالجتهاد في المسائل الجديدة.

-

ما معنى الضرورات تبيح المحظورات؟ أن اإلسالم أباح ارتكاب المحظو ر والمحرم عند وجود ضرورة لمنع ضرر
واقع أو متوقع.

ما العالقة بين الضرورة والضرر؟
 .1الضرورة سبب من أسباب الرخصة لمنع الضرر
 .2الضرر المترتب على فقدان الضرورات كبير ألنها أعلى درجات المصالح اإلنسانية .
ما هي الضرورات الخمس؟ .1حفظ الدين  .2حفظ النفس  .3حفظ العقل  .4حفظ النسل  .5حفظ
الما لبماذا تسمى الضرورات الخمس ؟الكليات الخمس أو األصول الخمسة أو المقاصد الخمسة أو
المصالح الخمس.
عرف الضرورات الخمس؟ هي األمور التي تقوم عليها حياة الناس ونجاتهم في األخرة .ولو فقدت الختل نظام الحياة.
كيف عُرفت الضرورات الخمس؟باالستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة.
كيف يكون الحفظ للضرورات الخمس؟ جاءت الشريعة بحفظ كل مقصد من جانبين اذكرهما؟؟؟
 .1من جانب الوجود :ما يقيم أركانها ويثبت قواعده ا
 .2من جانب الحماية أو العدم :ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو المتوقع.
.
حفظ
مقصد
علل :حفظ الدين في مقدمة كل المصالح والمقاصد؟ ألن ضياعه يؤدي إلى ضياع المقاصد
الدين:
األخرى
ما هو الدين؟ مجموعة العقائد والعبادات واألحكام والقوانين التي شرعها هللا لتنظيم عالقة الناس بربهم وعالقتهم ببعض.
كيف يكون حفظ الدين من جانب الوجود؟
إقامة أركان اإليمان وأركان اإلسالم والفروض العينية.
.1
تعلم العلوم الشرعية .وفتح باب االجتهاد) .االجتهاد فرض كفاية( )قال تعالى :فلوال نفر من كل فرقة منهم
.2
طائفة ليتفقهوا في الدين (
الدعوة إلى هللا بالحوار واإلقناع) .قال تعالى :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة( كيف يكون
.3
حفظ الدين من جانب الحماية ومنع االعتداء عليه؟
 .1الجهاد في سبيل هللا.وتأمين حرية العبادة للجميع )ولوال دفع هللا الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع
وصلوات ومساجد(
 .2مواجهة الذين ينشرون الفساد .ومنعهم من نشر الفتن) .وقالت طائفة من أهل الكتاب ءامنوا .....وجه النهار
واكفروا اخره (
 .3حرم اإلسالم سب معتقدات اآلخرين .وحرم ازدراء األديان واالستهزاء به) .وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا
فيسبوا هللا عدوا (اذكر بعض الخدمات لهيئة األوقاف لحفظ الدين؟  .1نشر الوعي الديني  .2تطوير المساجد  .3.الفتاوى
كيف عملت دولة اإلمارات على حماية الدين؟ وضعت قانونا لمكافحة التمييز والكراهية وتجريم كافة أشكال ازدراء
األديان وخطابات التكفي ر
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مقصد حفظ النفس:

.

كيف يكون حفظ النفس من جانب الوجود؟
 .1أوجب اإلسالم الطعام والشراب واللباس .والمحافظة على الصحة من األمراض.
 .2أباح اإلسالم المحظورات وأكل الميتة عند الضرورة حفظا ً للنفس .
 .3تشريع الرخص مثل الفطر في رمضان للمريض .والمسح على الجبيرة ....
من التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟
 .1جواز نقل األعضاء من الميت ولكن بشروط ) موافقة الميت على التبرع بأعضاءه دون مقابل مادي،
وموافقة أهل الميت(
 .2جواز رمي الجمرات أيام التشريق ليالً للمحافظة على أرواح الحجاج) .الواجب في الرمي من الزوال
إلى قبل المغرب( كيف يكون حفظ النفس من جانب الحماية ؟
 .1تحريم االعتداء على النفس بغير حق  .فأوجب اإلسالم القصاص في القتل العمد والدية والكفارة في القتل الخط أ
 .2تحريم االنتحار.
ً
 .3سد الذرائع المؤدية لهالك الن فس  .مثال :تحريم بيع السالح زمن الفتنة .وتحريم اإلشارة بالسالح ولو مازحا وتحريم
المخدرات والتدخي ن من التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة )سد الذرائع(؟ تحريم التهور في قيادة السيارات.
من مخاطر االنتحار؟  .1غضب هللا  .2خسارة المجتمع لطاقات أفراده.
العقل:
حفظ
مقصد
العقل أعظم منحة من رب العالمين لإلنسان .وسبيل معرفة هللا ،وبه فضله هللا على سائر
.
المخلوقات.
كيف حفظ اإلسالم العقل من جانب الوجود؟ الحفظ التنموي للعقل ؟
 .1أوجب على المسلم طلب العلم ) .العلم هو السبيل الوحيد إلعداد العقل إعدادا سليما(
 .2حث اإلسالم على التأمل والتدبر والبحث العلمي.
ما المحاولة األولى التي قام بها النبي للقضاء على األمية ؟ طلب من أسرى غزوة بدر تعليم القراءة والكتابة مقابل تحريرهم
من األسر .
تنقسم العلوم إلى قسمين وضح ذلك؟
 .1فروض عينية :ما يحتاجه كل مسلم من علوم الدين والعبادات
 .2فروض كفائية :ما تحتاجه األمة لتكون مكتفية مثل :علوم الطب والهندسة والزراعة ....
كيف تحفظ األمة الحقوق الفكرية لألفراد؟ وضع قوانين تحفظ الملكية الفكرية وتطبيق هذه القوانين.
كيف تحفظ األمة العقول من الهجرة ؟ تقدير العلماء وتحفيزهم ماديا ومعنويا.
كيف حفظ اإلسالم العقل من جانب الحماية؟ الجانب الوقائي للعقل ؟
تحريم المفسدات الحسية :مثل :كالخمر والمخدرا ت
.1
تحريم المفسدات المعنوية مثل :األفكار المتطرفة ،والخرافا ت والجهل والتقليد األعمى والسحر
.2
والكهانة صنف مفسدات العقل التالية )قراءة األبراج/سماع األغاني الماجنة/المخدرات/األفكار
الهدامة/الخمر/المفترات (
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مفسدات معنوية للعق ل

مفسدات مادية للعق ل

20
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طرق لحماية المال العام ؟
 .1وضع تشريعات لحمايته وإنشاء هيئات رقابية .
 .2وضع عقوبات رادعة
رتب ما يلي حسب الجدول:
)توفير فرص عمل للعاطلين /تعليم العلوم الشرعية  /حق االبتكار واالختراع  /إغاثة المنكوبين في الحوادث /تيسير المهور(
حفظ الدي ن
تعليم العلوم
الشرعي ة

حفظ النف س
إغاثة المنكوبين في
الحواد

حفظ العق ل
ث

حق االبتكار
واالخترا ع

حفظ النس ل

حفظ الما ل

تيسير
المهو ر

توفير فرص عمل
للعاطلي ن

حدد أمام كل طريقة المجال التشريعي الضروري الخاص بها:
االمتناع الدائم عن الطعام والشراب ) حفظ النفس(

األمر بالزواج )حفظ النسل(

الطاعات ) حفظ الدين ( الحث على اكتساب الرزق ) حفظ المال(
(
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الترغيب في

الحث على البحث العلمي ) حفظ العقل

