
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية 

 أكاديمية الدار البيضاء الكبرى
 نيابة الحي الحسني

ثانوية ابن رشد التأهيلية


http://3elmo.blogspot.com
http://3elmo.blogspot.com
Genious
Typewritten text
www.9alami.com



1 |: ص     حجاري عبد الرفيع: عداد وإخراج األستاذ إ    )األولى باك(ملخصات دروس التربية اإلسالمية 

p


الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم على سيد األولين وإمام المرسـلين  
  :وبعد. محمد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه ومن واالهم إلى يوم الدين

المقبلين علـى االمتحانـات    ،أقدم لتالميذ السنة األولى باكلوريا، جميع الشعب
، وقد حاولت فيه قدر اإلمكان مراعاة  ية اإلسالميةالتربالجهوية، ملخصا شامال لمادة 

ما تنص عليه األطر المرجعية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والمذكرات المنظمة 
( لالمتحان الجهوي  للمادة، كما حاولت الجمع بين مضامين الكتـابين المقـررين  

(  الدروس النظريـة،  في معظم
  .ف موجزة لمختلف األنشطة المقررة في الكتابينيكما ذيلت هذا الملخص بتعار

وأشير إلى أن هذا الجهد هو وصل للجهود المبذولة من قبل إخواني األساتذة 
فاهللا تعـالى أسـأل أن ينفـع بـه تالمـذتنا      .. الذين سبقوني إلى هذه السنة الحميدة

فما كان .. لى التفوق واالمتياز في االمتحانات الجهويةاألعزاء وأن يكون لهم عونا ع
فيه من صواب فبفضل اهللا تعالى، وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمني 

  .والحمد هللا رب العالمين.. ومن الشيطان وأنا أرجع عنه
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     قيم التواصـل وضـوابطـه
المكونات األساسية للتواصل )3 مفهوم التواصل )2 مفهوم القيم )1

هي المثل التي توجـه  
ــاس   ــلوك النـــــــ ســـــــ
ــف   ــه ، وتختلــ وتنظمــ
مرجعياتهــا بـــاختالف  
األمم وتباين ثقافتها، 
ومعتقداتها الدينية ، 
ــور مقوماتهـــــــا   وتطـــــ

 الحضارية

ــن     ــاتج ع ــو التفاعــل اإليجــابي، الن ه
اسـتعمال حـواس التواصـل فـي إرســال     

ــي اســتقبال  ــن  الخطــاب وف ــابع م ه، الن
رغبــــة صــــادقة فــــي صــــلة اآلخــــر 
واالتصال بوجدانه عن طريـق الفهـم   
واإلفهام، المنطلـق مـن إرادة الوصـول    

 إلى المعرفة الحقة

     ــين طـــرفين ــل تفاعـــل إيجـــابي بـ -مخاطـــب: التواصـ
  . متلقي -مخاطَـَب/مرسل

   ضرورة استعمال وتوظيف حواس التواصل في اإلرسـال
  .واالستقبال

  ــود رغبـــ ــرورة وجـ ــداءً  ضـ ــة ابتـ ــن نيـ ــادقة وحسـ ة صـ
  .وانتهاءً

 الفهم واإلفهام: (ضرورة وجود مقصد من الخطاب.(  
 الوصول إلى المعرفة والمحبة 

عــــــــــــوائــــــــــــــــق التــــــــــــواصــــــــــــل) 4
 العوائق النفسية

)أحد طرفي التواصلمشاعر باطنة وقناعات يخفيها (
  ةالعوائق السلوكي

)خصال ظاهرة منـَـفـرة للطرفين(
عوائق االستجابة عوائق اإلرسال عوائق االستجابة عوائق اإلرسال

كالتعالي واإلعجاب 
...بالنفس وسوء الظن

كالكبر والجحود واحتقار 
..بدونيته اآلخر باإلحساس

والعنف في الخطاب،  كالغضب
 ..وإن كان مضمونه حقا

كاإلعراض عن المخاطب أو 
 لة عنه أو االستهزاء بهالغف

  
  
  

  !!سليم؟؟ كيف يمكن اكتساب سلوك تواصلي )6
وتنميتها بالتزام قواعد أولية يتحقق ذلك بتطوير المهارات التواصلية

المتلقــــــــــــــــــــي عنــــــــد - بعنـــــــــد المرســــــــــــــــــل - أ
 بة الغيرمراقبة اهللا في نية مخاط.  
 تحقيق مصلحة شرعية بالخطاب قصد.  
 االجتهاد في إفهام المخاطـَب...  
 توضيح الهدف والفكرة بإيجاز.  
 بأدب ورفق، واإلقبال  تقدير المخاطب واحترامه، ومخاطبته

 . عليه بوجه طلق

 مراقبة اهللا في نية اإلنصات للغير.  
  تحقيق مصلحة شرعية باإلنصات قصد.  
 مخاطـِباالجتهاد في فهم ال...  
 حسن الظن واالستفسار والتثبت.    
  اإلنصــات لــه،  االهتمــام بالمخاطـــِب وتقــديره وحســن

 . وحسن اإلقبال عليه، والتواضع له

قيم التواصل وضوابطه) 5

 ضوابط التواصل - ب

)االستجابة(التلقي واالستقبال  في في التبليغ واإلرسال

أهمهـــا حســـن البيـــان،    
ــق ــالمتلقي  والرفـــ بـــ

ومخاطبتــــه بالحســـــنى  
ــة   ــتعمال الكلمــــ واســــ

...الطيبة

ــن   ــات، وحســـ ــن اإلنصـــ ــا حســـ أهمهـــ
المخاطـــب وعــــدم   اإلقبـــال علـــى  

ــد   المقاطعــــــــــة والتثبــــــــــت عنــــــــ
استشـــــــكال الفهـــــــم أو التبـــــــاس   

 ...الغرض من الخطاب

ةقيم اإلسالم التواصلي - أ
قيم تحكم نية 

 المتواصل
 قيم تحكم

المقصد
الفعل قيم تحكم

ــس اصـــل  لتو تؤسـ
ــي إخــالص    ــاء، ه بن
ــل هللا  التواصـــــــــــــــ
وحســـــــــن الظـــــــــن 

 ...بالناس

ــل   ـــأى بالتواصــــ تـنــــ
العبــث،  عـن اللغـو أو  

ــى تحقيــق    وتهــدف إل
التعــــــــــــــــــــــــــــــارف 

 ..والتفاهم

كالصـــــدق واألمانــــــة  
والحيــــــاء والتواضـــــــع،  
واحتــرام الــرأي اآلخــر،  
واإلذعان للحق، والرفـق  

 ...بالمخاطـَب
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   من أساليب الحوار في القرآن والسنة 
 ضوابط الحوار - 3 الفرق بين الحوار  والجدل - 2مفهوم الحوار - 1

ــن أشــــــكال   شــــــكل مــــ
فين يـتم  الحديث بين طـر 

ــالم    ــداول الكـــ ــه تـــ فيـــ
ــي    ــا فـ ــر مـ ــي أمـ ــا فـ بينهمـ
أجــواء هادئــة بعيــدة عــن  

 .الخصومة والتعصب 

االعتراف به واحترام حقه في : تقبل اآلخر .1 الجدل الحوار
 ...االختالف والتعبير

حسن الكالم بتجنب األلفـاظ  : حسن القول .2
  ..الجارحة وعبارات السخرية

اعتمــاد البرهــان فــي : العلــم وصــحة الــدليل .3
  .الدفاع والتفنيد

االعتراف بصحة رأي : اإلنصاف والموضوعية .4
المحــاور، واإلذعــان للحــق، عنــد تبــين صــدق  

 .حججه

  هو محمود.   هو مذموم.

   هــو  تقريـــر للحـــق
 .ودفاع عنه 

   ــي ــومة فــ ــو خصــ هــ
 .الباطل 

   يقــوم علــى أجــواء
 .هادئة 

  يقوم على المنازعة
 .والتعصب 

   ــتعمال يكــون باس
 .األدب 

 بســوء األدب  يكــون
 .أو بجهل 

من أساليب الحوار في السنة - 5من أساليب الحوار في القرآن - 4
يعــرض قصصــا ومشــاهد   : األســلوب الوصــفي التصــويري   )1

حوارية واقعية، بهدف تبسيط الفكرة وتقريب المستمع 
  .من الحوار الجاري، وحمله على تبني موقف صحيح

قَاَل فرعـون  ﴿  :مثال حوار موسى عليه السالم مع فرعون 
وما رب الْعالَمين قَاَل رب السماوات واالرضِ ومـا  
 ونعتَمَأال تَس لَهوح نقَاَل ِلم يننوقا إن كُنتُم ممنَهيب
قَاَل ربكُم ورب آباِئكُم االوِلين قَاَل ِإن رسولَكُم الَّذي 

َل ِإلَيسا ُأرمغْرِبِ والْمو شْرِقالْم بقَاَل ر  نُونجلَم كُم
لُونقتَع ا ِإن كُنتُممنَهي28-23/الشعراء ﴾ب.  

يعتمــد الحجــة والبرهــان   :األســلوب الحجــاجي البرهــاني  )2
ــث بأســئلة      ــرين للتوحيــد والبع ــدحض ادعــاءات المنك ل

وتهـدف  . تتوخى زعزعة تقاليـدهم ومعتقـداتهم الباطلـة   
توجيههم للنظر والتفكير في آيات اهللا من أجـل بنـاء    إلى

 .قناعات ومواقف صحيحة 
قَاَل َأفَتَعبدون من دونِ اللَّه ما ال ﴿ : مثـال قولـه تعـالى   

ينفَعكُم شَيئاً وال يضركُم ُأفٍّ لَّكُم وِلما تَعبدون من دونِ 
لُونقَأفَلَا تَع 67-66/األنبياء ﴾اللَّه.

  ــرة قــال      : األســلوب الوصــفي ــديث أبــي هري : قمثــال ح
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كـل يـوم   (

ال يبقي من : خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا
قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحـو بهـا   . درنه شيئا

  .رواه البخاري )اهللا الخطايا
 عتمد استجواب المحاور ي:  الحوار االستداللي االستقرائي

والتدرج معه، مـن المسـلمات إلـى الحقـائق الكليـة، التـي       
: مثال. ترفع اللبس، وليصل المحاور الستنتاج الحل بنفسه

حــديث الرجــل الــذي أراد أن ينفــي ولــده، ألنــه جــاء أســود  
... ؟؟هل لك من إبل: له قوقول الرسول الكريم . اللون

.رواه البخاري )عرق لعله نزعه(: له قالحديث، إلى قوله 
 يعتمد عرض المشكلة :  الحوار التشخيصي االستنتاجي

 ). المحاور(إلثارة االنتباه و تحفيز فكر الطرف اآلخر 
للصــحابة عــن شــجرة ال يســقط    قســؤال الرســول  : مثــال

.رواه البخاري ومسلم الحديث....ورقها، و هي مثل المسلم

كيف نستفيد  - 6
من القرآن والسنة 
في تطوير مهارات 

 الحوار؟

 تحليال ودراسة وتدارساتدبر الحوارات القرآنية ،. 
  ودراسة طرقه في الحوار والتواصل  صتأمل حوارات الرسول. 
 مفصلة لقواعد الحوار وآدابه فيهما دراسة مصادر ومراجع.  
 للحوار والتزام العمل بها استخراج قواعد كبرى.  

ــــبـــ
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   بيرهاالختالف آدابه وتد 
أسباب االختالف - 3 الفرق بين االختالف والخالف - 2 مفهوم االختالف - 1

التباين في الرأي بين طـرفين  
أو أكثـــــر بســـــبب اخـــــتالف 
الوســائل، و ينبــع ذلــك مـــن    
تفاوت أفهام النـاس، أو تبـاين   

 .مداركهم 

ــان .1 الخالف االختالف ــة لإلنسـ ــة الفرديـ ــذات : النزعـ شـــعوره بـ
  ...لتميزمعنوية مستقلة ورغبته في ا

بـاختالف   :تفاوت أفهـام النـاس ومـداركهم    .2
  ...قدراتهم العقلية واختالف مواهبهم

  ...،  ومقاصدهم ومصالحهمتفاوت أغراضهم .3
ــدات .4 ــاين المواقـــف والمعتقـ ينـــتج عـــن : تبـ

....تضارب اآلراء وتباين األفكار

   ــي ــراق فـــــــ افتـــــــ
.الوسائل

   افتـــــــراق فــــــــي
 .الوسائل

 اتفاق في الغايات.    ــي ــتالف فــــ اخــــ
 .لغاياتا

من آداب االختالف في اإلسالم - 5موقف اإلسالم من االختالف - 4
  : يصنف اإلسالم االختالف إلى نوعين

 إذا كان نابعا مـن تبـاين فـي الفهـم     : مقبول
ــة   ــا أو األدلـــ ــاظ أو دالالتهـــ ــبب األلفـــ بســـ

 ....الشرعية والعقلية
: قاختالف الصحابة في فهـم قولـه   : مثال

م العصـر إال فـي بنـي    ال يصلـين  أحدك(
 ).رواه البخاري(...) قريظة

 إذا كـان نابعـا مـن هـوى أو جحـود،      : مذموم
ويؤدي إلـى النزاعـات والفـتن وإلـى التزييـف      

  .والتضليل
وآتَينَاهم بينَات مـن  ﴿ : يقول اهللا تعـالى 

 ماءها جم دعن با اخْتَلَفُوا ِإال مرِ فَماالم
غْياً بب لْمالْع موي منَهيي بقْضي كبر ِإن منَهي

   فُـونخْتَلي يـها كَـانُوا فيمف ةاميالْق﴾ 
 .17/الجاثية

 يرقي مـن مسـتوى التعصـب إلـى مسـتوى التراضـي ويعـين علـى          : التسامح
لحـديث  ... التطاوع بـدل التنـازع، للوصـول إلـى التكامـل والحـوار البنـاء       

  .)رواه البخاري(..) دا سمحاَرحم اهللا عب: (قالرسول 
 االعتراف به وبحقه في االختالف، بحيث يعطَى حقه في :  قبول اآلخر

ــدره أو       ــن ق ــاص م ــالي واالســتهزاء أو االنتق ــدا عــن التع ــرأي، بعي ــداء ال إب
فَقَاَل ِلصاحبِه وهو يحاوِره َأنَا َأكْثَر منك ماالً ﴿ : قال تعالى... فكره

  .34/الكهف ﴾ًراوَأعز نَفَ
 ألنه يمنع مـن االغتـرار بـالرأي و يـدفع  عـن صـاحبه الوقاحـة          : الحياء

 ).رواه مسـلم () الحياء مـن اإليمـان  : (ققال الرسول ... والشعور بالعظمة
  ).رواه البخاري() إذا لم تستح فاصنع ما شئت: (وقال

 وهو القدرة علـى االعتـراف بالخطـأ والشـجاعة علـى تصـويب        : اإلنصاف
ثـالث مـن جمعهـن فقـد     : (طقال عمار بن ياسـر  ...لغير إذا تبين صوابها

وبذل السالم للعالم واإلنفـاق مـن   , نفسك اإلنصاف من: جمع اإليمان
 ).رواه البخاري() اإلقتار

كيف  - 6
ندبر 

االختالف ؟

؟؟ماذا نقصد بتدبير االختالف
. يقصد بالتدبير عموما مجموع اإلجراءات والمواقف التي تتخذ إلدارة معاملة أو مشروع بشـكل نـاجح  

وتدبير االختالف هو الطريقة التي تعالج بها العالقة مع اآلخر المختلف بحيث تؤدي إلى التقارب والتفـاهم  
  .بين الطرفين المختلفين

  :ومن آداب وقواعد تدبير االختالف نذكر ما يلي 
 ي ال﴿:تعالى يقول... بحلم وعلممخاطبة الناس بأدب ورفق و : ضبط النفسف قُوننفي يناء الَّذرالضاء ورس

يننسحالْم بحي اللّهنِ النَّاسِ وع ينافالْعظَ والْغَي ينمالْكَاظ134/آل عمران ﴾و.
 موضوع خالفي يجهل مكوناته إال على فال يجادل في موضوع يجهله ، وال في :  العلم بموضوع االختالف

 ﴾اسِ من يجادُل في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ وال هدى وال كتَابٍ منيرٍومن النَّ﴿  :يقول تعالى... سبيل االستفسار
  .8/الحج

 الكتشاف نقط التالقي وعوامل االختالف، بشـكل يحفـظ لألطـراف كـرامتهم ويحفـظ الـود        : التفاوض
  ...بينهم، فال يفسد االختالف للود قضية

 يقول تعـالى ... ف، عند العجز عن التوافق والتفاهماختيار عالم أمين وحكيم لرفع االختال : التحكيم :
 ﴿والَحاً يا ِإصرِيدا ِإن يهلَأه نكَماً محو هلَأه نكَماً مثُواْ حعا فَابهِمنيقَاقَ بش فْتُمخ ِإنو اللّه فِّق

  .35/النساء ﴾بينَهما ِإن اللّه كَان عليماً خَبِيراً
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   اإلعالم والتوعية الصحية
وعالقتها باإلعالم  مفهوم التوعية الصحية - 1

عالقة التوعية الصحية باإلعالم  - ب صحيةمفهوم التوعية ال - أ

مجمـــــــــــوع األنشـــــــــــطة  
التواصــــــلية واإلعالميــــــة 
التحسيســـــية والتربويـــــة   
ــق وعـــي     ــة إلـــى خلـ الهادفـ
صحي؛ بـإطالع النـاس علـى    
ــذيرهم    ــع الصــحة، وتح واق
مــــــن مخـــــــاطر األوبئـــــــة  
واألمــــــــراض المحدقــــــــة  
ــان مــن أجــل تربيــة     باإلنس
فئـات المجتمـع علـى القـيم     
ــحية، والوقائيــــــــة   الصــــــ
المنبثقـــــة مـــــن عقيـــــدة   

 .المجتمع ومن ثقافته

   ــحية ــة الص التوعي
ــوعات   ــن موضــــ مــــ
ــحي   ــالم الصــ اإلعــ

  .والوقائي
 على  تتفق أهدافهما

خلـــق وعـــي صـــحي    
  : ووقائي عام بــــــــ

  تقــديم اإلحصــاءات
  ... والمعلومات

   ــى ــدريب علــــــ التــــــ
  ... السلوك الوقائي

  التحذير من األوبئة
والســــــــــــــــــلوكات 
المنحرفة والمدمرة 

 .للصحة

مستويات عالقة اإلعالم بالمؤسسات الصحية
المجاالت (مستوى تعاوني 

 )المشتركة
)الخصائص(مستوى وظيفي 

من جانب 
اإلعالم

من جانب 
المؤسسات 

الصحية

من جانب 
اإلعالم

من جانب المؤسسات 
 الصحية

ــف  توظيـــــــــ
وســـــــــــــــائل 
اإلعــالم فــي 
قضـــــــــــــــايا 
صحية تنمي 
الثقافـــــــــــة 
الصــــــــــحية 

.للمجتمع

توظيــــــــــــــــــــــــف 
ؤسســــــــــــــــــات  الم

ــائل   ــحية لوسـ الصـ
اإلعــالم للتعريــف  
ــا  ببرامجهـــــــــــــــــــ
اإلعالميــــــــــــــــــة  
الصــــــــــــــــــــــحية 

 .والوقائية

ــوع  خضـــــــــــ
المنتـــــــــــوج 
اإلعالمـــــــــي 
للقــــــــــــــــيم 
ــحية  الصــــــــ
ــة  واألخالقيـ

.والدينية

ــات   ــي المؤسســـــ تبنـــــ
ــات   ــحية لمخططـ الصـ
ــلية،   ــة وتواصـ إعالميـ
تنفتح من خاللها على 
المجتمع، ضمانا لحقه 
ــر   ــة ولنشـ ــي المعرفـ فـ
القــيم الصــحية بــين    

 .هأفراد

التوعية الصحية و فاء بواجب  -2
 النصيحة لألمة

أثر القيم اإلسالمية في  -3
 ترشيد اإلعالم الصحي

كيف نستفيد من اإلعالم في بناء  -4
 وعي صحي ؟

التوعية الصحية مجال من مجاالت الدعوة  -أ
إلى الخير وشكل من أشكال القيـام بواجـب   

وهي واجب على كل فئات المجتمع :  النصيحة
، وال تنحصـــــر فـــــي مؤسســـــات )دور تكــــاملي (

  .اإلعالم والصحة
  : المؤسسات المعنية بالتوعية الصحية -ب
 ضرورة تزود الوالدين بثقافة صحية  :األسرة

  .تؤهلهم لتحمل مسؤولية تربية أوالد أصحاء
 كمؤسسة تربوية إعالمية، يسهم  :المسجد

ــول     ــوب والعقــ ــب القلــ ــادي يخاطــ ــلوب إرشــ بأســ
والمــــــواعظ، ويعتبــــــر   بالخطــــــب والــــــدروس 

  .االستجابة صالحا والمخالفة فسادا وإفسادا
  ــة ــة التعليمي ــا مؤسســات   :المؤسس باعتباره

  .للتربية على القيم والتنشئة السوية
 من أدوارها التوعية وبناء : مؤسسات اإلعالم

ثقافة صحية، ببرامج وحمالت تبث في مختلف 
  .وسائل اإلعالم

  عملها التطوعي، ب: مؤسسات المجتمع المدني
تسهم في أداء واجب النصيحة للنهوض بـالوعي  

 .الصحي للمجتمع

ــم الجهـــــود المبذولـــــة مـــــن     رغـــ
طــرف الهيئـــات الصـــحية ووســـائل  
اإلعـــالم، فـــإن  تـــأثر القاصـــرين    
بمشـــــــاهد العنـــــــف والجريمـــــــة 
واالنحــراف مشــكلة تفــزع كــل     
الفــــاعلين المعنيــــين بالتوعيــــة   
الصـــــــــحية، ونســـــــــب ضـــــــــحايا 

ــيدا فــــ  ــاع التــــدخين والســ ي ارتفــ
  !!!مهول

 ؟ فما الحل؟ وما المخرج
ضــــــرورة االسترشــــــاد بالعقيــــــدة 
ــا   ــة، باعتبارهمـ ــيم األخالقيـ والقـ
مــــــــن الـــــــــدعامات األساســـــــــية  

ــحية  ــة الصـــ ــالم والتوعيـــ . لإلعـــ
ــن   ــه عـــ ــونه عفتـــ فالمســـــلم تصـــ
تجريــب الخبائــث، وينــأى بنفســه    
عـــــن الوقــــــوع فــــــي المحرمــــــات  
ــبهات ويصـــــــــونها عـــــــــن    والشـــــــ
العالقـــــــات المنحرفـــــــة وكـــــــل 

 .هلكاتالم

ضرورة امتالك قواعد تواصلية وقيم صحية 
تسـاعد علـى االسـتفادة مـن اإلعـالم فـي بنـاء        

  :الوعي الصحي، و من أهمها
     ــحي ــالم الصـ ــادر اإلعـ ــى مصـ ــاح علـ االنفتـ

المتعـــــددة، لتكــــــوين صــــــورة متكاملــــــة  
. للمعلومات عبر مقارنة المعطيات الواردة فيها

   انتقــاء مصــادر المعرفــة الوقائيــة بالبحــث 
  .عن المصادر المتخصصة

    تحليــــل المعرفـــــة الصــــحية وإخضـــــاعها
للتمحــيص باالهتمــام باإلحصــائيات، دراســةً   

  .وتحليالً واستقراءً واستنتاجاً وحكماً
  المشـــــاركة اإليجابيـــــة فـــــي األنشـــــطة

التحسيسية الصحية بالمشـاركة فـي إحيـاء    
األيام الصحية العالمية بالحضور واالستفسار 

  .والمساعدة
 حيح السـلوك الصـحي والوقـائي بأخـذ     تص

  .العبرة وتجنب السلوكات المعرضة لإلصابة
   القيـــام بواجـــب النصـــيحة وتبنـــي قضـــايا

التوعيــة الصــحية، بعيــادة المرضــى وتقــديم  
ــة     ــر الثقافـ ــي نشـ ــاهمة فـ ــاعدات والمسـ المسـ

 .الصحية
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  اإليمان والصحة النفسية
 مستويــات الصحـــة النفسيــة ومـــراتبهـــا) 2 النفسيـــةمفهـــوم اإليمــان والصحـــة ) 1

مراتب الصحة النفسية مستويات الصحة النفسية مفهوم الصحة النفسية اإليمان مفهوم

ــان   ــديق بالجنــ ــو تصــ هــ
وقــــول باللســــان وعمــــل 

ــان ــان . باألركـــ فاإليمـــ
ــذه   ــن هــــ ــون مــــ يتكــــ
ــة؛   ــس الثالثـــــــ األســـــــ
تصــــديق القلــــب وقــــول 
اللســــــــــــان وعمــــــــــــل  

ــذه الجـــوارح،  وغيـــاب هـ
األســـــــــس أو غيــــــــــاب  
ــاب   ــو غيــــ ــدها هــــ أحــــ
ــان الــذي    ــة اإليم لحقيق
ــى   ــلبا علـــــ ــؤثر ســـــ يـــــ

 ..الصحة النفسية

ــزان   ــن االتـــــ ــة مـــــ ــي حالـــــ هـــــ
ــيين   ــدال النفســـــــــــ واالعتـــــــــــ
ــن     ــدر م ــع بق ــاتجين عــن التمت الن
الثبـــات االنفعـــالي الـــذي يميـــز    
الشخصـــــــية، وتتجلـــــــى فـــــــي   
ــان   ــة واألمـــ ــعور بالطمأنينـــ الشـــ
ــدرة   ــذات والقــ ــن الــ ــى عــ والرضــ

كيــف مــع الواقــع وحــل  علــى الت
ــارات    ــتالك مهــ ــكالته وامــ مشــ
التفاعــــــــــــــل االجتمــــــــــــــاعي 
ــي    ــاءة فـــــ ــاركة البنـــــ والمشـــــ

 .تنمية المحيط

توافــــــــــق 
 الفرد مع

ذاته

 توافق الفرد
مع بيئته

 السالمة النفسية
النفس اللوامة (

 )المتوازنة

  الكمال النفسي
 النفس المطمئنة(

 )الراضية

ــد  ويقصــــ
ــو   ــه الخل ب
مـــــــــــــــن  
الصراعات 
الداخليــة 

لمســـببة ا
ــق  للقلــــــــ

.والتوتر

ويقصــــد بــــه 
إشـــــــــــــــــباع 
حاجـــــــــــــات 
ــرد  الفـــــــــــــــ
المختلفة من 
البيئـــــــــــــــة 
المحيطـــــــــة 

.به

 يتمتع صاحبها) 1
  :بـــــــــ 

   ــحة ــة واضــ رؤيــ
  ...عن وجوده

  ــى القــــــدرة علــــ
  ...مراقبة الذات

ـ ) 2  :تتحقق بـــــــــ
   اإليمــــان بــــاهللا

  ...وطاعته
  مجاهــدة الــنفس

ــي   ــاد فــــ واالجتهــــ
 ...العمل الصالح

وهــي الــنفس التــي  
ــر   ــربت الخيــــ تشــــ
ــى   ــت  علـــ وانطبعـــ
االســــــــــــــــــتقامة 
ــام  ــت مقــــــ فبلغــــــ

ــة  ــعادة الحقـ .. السـ
ــا ﴿ :قـال تعــالى  ي

أيتهـا الـنفس   
المطمئنـــة 
ــى  ــي إل ارجع
ربــك راضــية 

ــية  ﴾مرضــ
.27،28/الفجر

اإليمــــــان والصحـــــــة النفسيــــــــــــة) 3
  أثـــر اإليمــــان فــــي الصحــــة النفيسيـــــة

اإليمان يمنح لإلنسان جميع مقومات الصحة النفسية 
 :من خالل ما يلي

عـــــالقـــــة اإليمـــان بـــالصحــــة النفسيـــــة
 :اإليمــان بالحياة الباقيــة وطمأنينـــة الخلـــود - 1

 ِإن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّـه ثُـم اسـتَقَاموا تَتَنَـزلُ    ﴿  :قال تعالى 
علَيهِم الْملَاِئكَةُ َأالَّ تَخَافُوا وال تَحزنُوا وَأبشروا بِالْجنَّة الَّتـي  

وندتُوع 30/فصلت  ﴾كُنتُم.  

 :الشعور بالتكريم اإللهي ورفعة التكليف - 2

ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبـر والْبحـرِ    ﴿ :قال تعـالى  
نَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممـن خَلَقْنَـا   ورزقْ

  .70/اإلسراء ﴾تَفْضيالً

: الخضوع هللا والشعور بالمساندة - 3

وهو معكُم َأين ما كُنتُم واللَّـه بِمـا تَعملُـون    ...﴿ :قـال تعـالى  
يرص4/الحديد ﴾ب.  

 :ية اهللا تعالىسكينة العبودية والشعور بمع - 4

هو الَّذي َأنزَل السـكينَةَ فـي قُلُـوبِ الْمـْؤمنين      ﴿ :قال تعـالى 
   هِمـانِإيم ـعانـاً موا ِإيماددزإن اهللا ﴿ :وقـال أيضـا  . 4/الفـتح   ﴾ِلي

 .128/النحل ﴾مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

اإليمــان والتـــــوافــــق  - أ
 ـــــــــــيالــــــداخــــــل

اإليمــان والتــوافــق  –ب 
 االجتمــاعي والبيئـــي

يجعل اإلنسان في منـأى مـن   
, الخوف على نفسـه أو رزقـه  

ــدعاء    ــبر والـــ ــا بالصـــ قويـــ
ــذكر قـــــادرا علـــــى   .. والـــ

ــاة،   ــغوط الحيــ ــة ضــ مقاومــ
ــاح   ــنفس مرتـــ ــئن الـــ مطمـــ

ــال ــك ألن  .. البـ ــل ذلـ وكـ
ــله علـــى    ــه وفضـ اهللا كرمـ
ســائر مخلوقاتـــه وفــتح لـــه   

 ..اب رحمتهأبو

ــان   ــل اإلنســــــــ يجعــــــــ
مستشــــــــعرا لمعنــــــــى 
األخــوة فيحــب للنــاس  
ــل   ــب لنفســـه بـ ــا يحـ مـ

كمـا  . يؤثرهم أحيانا
ــة اهللا   ــعر  عظم يستش
فـــي الكــــون فيعمــــل  
علـــــى عمـــــارة األرض   

 .والحفاظ على البيئة
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 الـــمـــــرض الــــــنــــــــفــــــــــســـــــــــــــي) 4

درجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــه -  ب ـــــــــــهمـــــفــــــهـــــــومــــــ -  أ

هــــــو نــــــوع مــــــن الفســــــاد يصــــــيب 
ــد    ــن حـــ ــا عـــ ــرج بهـــ ــنفس، يخـــ الـــ
االعتــــــــدال والتــــــــوازن، فيفســــــــد 
ــا    ــبس عليهـ ــا، ويلتـ ــذلك إدراكهـ بـ
الحــــق بالباطــــل، وتضــــعف إرادتهــــا 

.وينحرف ميولها

ــي   )1 ــوف المرض ــق والخ ــدان المســاندة،   الناتجــان عــ  القل ن اإلحســاس بفق
 ....وضعف الثقة باهللا وحسن التوكل عليه

التي ترجـع باألسـاس إلـى الحرمـان العـاطفي       األمراض النفسية العقلية )2
 ..من أعراضها الوسواس القهري و االكتئاب.. والمادي

، التـي تثمـر فـي الغالـب     األمراض الناشئة عن التطرف فـي حـب الـذات    )3
 ...ية والغرور والعجب والسمعةالكبر والتبجح واألنان

كيــــــــــــــف ) 5
نكتسب الصحة 
النفسيــــــــــــــة؟

 الفهم الصحيح للوجود و المصير : 
 ﴾َأفَحسبتُم َأنَّما خَلَقْنَاكُم عبثـاً وَأنَّكُـم ِإلَينَـا ال تُرجعـون     ﴿: قـال تعـالى  

 .115/المؤمنون

 طاعته في كل أمر ونهيتقوية الصلة باهللا تعالى و :  
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته : (... جاء في الحديث القدسي

 .الحديث رواه البخاري ...)عليه
 التقوى و االستقامة على صراط اهللا المستقيم ومنهاجه القويم :  

ال خَوفٌ علَيهِم وال هم ِإن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا فَ﴿ : قـال تعـالى  
نُونزح13/األحقاف. ﴾ي. 

بـــــــ
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 العفة ودورها في محاربة الفواحش
مـــفـــــــهــــــــــــوم الـــــــــــعــفـــــــــــــة وأنـــــــــواعـــهـــــــــــــا) 1

العفــــةأنــواع  -  تحــــــــقـيـقــتــــــــــهــــــا -  بمــفهــــوم العفــــــة -  أ
من عف عن الشيء، أي ابتعد  : لغة

عنه، أو كف عن طلبه لما يحمله 
  .من مكروه

حصــول حالــة للــنفس     : واصــطالحا 
تمتنع بهـا عمـا ال يحـل قـوال كـان أو      
ــن     ــد ع ــى البع ــال، وهــي أيضــا بمعن فع
المحارم وتجنـب الفـواحش، وكـل مـا     
يضر بالعالقات والكرامة اإلنسانية، 

 .وبصحة الفرد والمجتمع

  ــرعي ــبيل ش ــواجس    :  س ــن ه ــع ع ــروج والترف إلحصــان الف
  ...النفس األمارة بالسوء

 إرادي لضـبط الـدافع الجنسـي وسـد منافـذ      :  منهج أخالقي
  .االنحراف وما يالزمه

 قعملية إرادية وسلوك إرادي لتحقي :  
  ..أي التسامي والترفع عن الشهوات : إعالء الميول -  أ
اجي آخـر  أي تصريف الطاقة في نشاط إنت : التحويل -  ب

 .يصرف عن الدافع الجنسي

عفة النفس بتربيتهـا   )1
  .على الفضيلة

عفــة الجــوارح بحفــظ  )2
ــمع   ــر والســـــــ البصـــــــ

 ..واللسان

عفة البطن عن تناول  )3
المحرمـــــــات بشـــــــتى 

 ..أنواعها

مـــــــــــفـــــــــهــــــــــــوم الــــــفـــــــــــــواحـــــــــــــــش) 2
  ﴿ :ألقوال واألفعال، ويراد بها في الغالب الزنى كما في قوله تعالىالفاحشة ما عظم قبحه من ا

    ﴾ ]32/اإلسراء[.

أنـــــــــــــــــواع الفــــــــــــــــــواحــــــــــــــش) 3
ــ - أ ــواحـ ـــا - بــشالف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهـ ـــ ــ ــوالت ــ ــ ــ ــدلـ ـــ ــهــا - تمـ ــم حــك

ــى ـــ ــ ــ ــ ــ ـــزن ــي   من الفجور، وهو عالقة جنسية غير شرعية، وحين يتخذ مهنة يسمى بغاء ودعارة الـ ــة فـ ــا محرمـ كلهـ
الشــريعة اإلســالمية 
ــرار   ــن أضـ ــا مـ لمـــا لهـ
على الفرد والمجتمع

ــدرات ـــ ــ  مخدر وهو ما يذهب العقل ويغشيه، ويفتر الجسم ويرخيهجمع  المخـ

ــذوذ الجنسـي الش
كل ممارسة جنسية غير طبيعية، ومنه اللواط والسحاق واالستمناء وإتيان 

...البهائم

ــزة) 4 ــ ــ ــ ــ ـــريــ ــ ــ ــر الغـ ــ ــدبيـ ـــ ــي تـ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــالمـ ـــ ــ ــ ــج االسـ ــ  المنه

  ثوابت المنهج الرباني في تدبير الدافع الجنسي - ب  قف اإلسالم من الغريزة الجنسية مو - أ
   اعتبرهــا دافعــا فطريــا وأساســيا عنــد الحيــوان

زين ﴿ : وقد اقرها القرآن الكـريم . واإلنسان 
 ﴾من النساء والبنين للناس حب الشهوات

  .14/آل عمران
      اعتبرهــا حاجــة طبيعيــة تتحــتم معالجتهــا

 . وفق قواعد ومبادئ سامية وتنظيمها

 والذين هم لفروجهم ﴿ :  معالجة عملية لمشكل الشهوة، قال تعالى الزواج
ملومين  حافظون إالّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير

  . 31- 30/المعارج ﴾فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
 يا معشـر الشـباب   (: ق الضبط واالستعفاف والصوم، إذا ضعفت القدرة،  قال

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 
 .رواه البخاري )يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

ـــة) 5 ـــ ــ ــ ــ ــف ــق الـع ـــ ــ ــحــقـي ـــ ـــي تـ ــ ــ ــ ــالم فـ ــ ــ ــ ــ ــج اإلسـ  منهـــ

أساليب عمليــة لتحقيق العفــة -  ت ــريعـــــياألســــاس التشـ -  ب األســـاس العقـــــدي -  أ
باإلحســــاس بمراقبــــة اهللا التــــي تثمــــر 
غـــض البصـــر وحفـــظ الفـــرج، وتجنـــب      
الخلـــوة بغيـــر المحـــارم، وتـــرك التبـــرج 

 ..والسفور

بالحث على الـزواج وتقـديم المسـاعدة    
والعـون للمقبلــين عليــه وتحــريم الزنــى  
ومقدماته وتشـريع حـد الزنـى والقـذف     

 ..والشذوذ

ــا من ــالل،   : هـــ ــي الحـــ ــزة فـــ ــباع الغريـــ إشـــ
وإخمادهــا بتهــذيبها، وإخفــاء الزينــة مــن     
قبـــــل النســـــاء، مـــــع االنضـــــباط لـــــآلداب 

 ...واألحكام الشرعية
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 راتــــــــــــــمــــــــثــــــــال - ب لــــــــــــائــــــــــوســــــال - أ
ة علـى  القـدر  - بالتدرج - ينمي:  البعد عن المثيرات الخارجية )1

  :التفاعل المنضبط واإليجابي مع العالم الخارجي، بواسطة
التحصـــــين الشـــــرعي بـــــالتزام اآلداب الشـــــرعية     - أ

وســـــائل االتصـــــال المنظمـــــة للنظـــــر ولالخـــــتالط  و
  .الحديثة

  ...تحصين المجتمع بتنمية األجواء اإليمانية - ب
التحصـــين بالتوعيـــة بالمســـؤولية فـــي نشـــر قـــيم   - ج

  .العفة 
وذلـك بـدفع الخـواطر المهيجـة      : ت الخارجيـة توقي المثيرا )2

ــب       ــل وتجن ــم وعم ــن عل ــع م بالــذكر وشــغل الفكــر فيمــا ينف
  ...من الصيام واإلكثارالفراغ 

 الريبـة والفتنـة والفسـاد    أسـباب ودفع  األعراضحفظ  )1
....واالستغالل واإلباحية

ومـن   واآلفـات والشرور  األذىمن  تامين سالمة المجتمع )2
 .امــل االنهيــار الحضــاري عووكــل الفتاكــة  األمــراض
وإذا أردنا أن نهلـك قريـة أمرنـا     ﴿ :قال تعالى

فدمرناها  مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول
 .16/اإلسراء ﴾تدميرا

زجرهـا   صـد الـنفس و  ب حراسة الفضيلة في المجتمع )3
ــزالق   ــاوي إلــىعــن االنحــراف واالن الرذائــل وهتــك   مه

  ...األعراض

  
  
  

دور العفة في محاربة الفاحشة) 6

كيف ) 7
نمي خلق أ

العفة لدي؟

  شغل النفس  بالطاعات والعمل المفيد : األولىالقاعدة...  
 فالرفقة الصالحة  مدعاة للخير وعون للمرء  .مصاحبة األخيار   : الثانية ةالقاعد

 .)لمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاللا(: ققال الرسول  ؛على نفسه
  .ت حمد عن أبي هريرةأ رواه

 ياه نفي د اإلنسانن فالح لتنميتها أل والتخطيط ةدرااإل ةقويت : القاعدة الثالثة
  . وآخرته رهين بمدى قدرته على مخالفة هواه وتهذيب غرائزه

 قل ﴿ :تعالىقال . نةئعين من النظرة الخاال وقايةبصر والحفظ  : القاعدة الرابعة
كى لهم إن اهللا خبير بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزامنين يغضوا من وللم

بصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين امنات يغضضن من وقل للمو بما يصنعون
 زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وال يبدين زينتهن ِإال

  . 30/النور ﴾....ِلبعولَتهِن
 هها نحو الخير ومنعها من االنشغال يوجتخواطر والب يهذت : القاعدة الخامسة

  .بالتفكير في الخياالت المهيجة 
 بالصبر والصالة والدعاء  ةناستعالا : القاعدة السادسة.  
 لعبادةلومحراب للتربية لصيام مدرسة ن اتطوع بالصيام أللا : القاعدة السابعة ...  

بـــــــ
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  االستخالف في المال في التصور اإلسالمي بدأم

 هـــــــــــــــواعــــــــــــالف وأنــــــــــــخــتـــــــــــوم االســــــــهــفــــم )1
  الفـــــــــــــواع االستخــــــــــأن - ب  الفــــــوم االستخــــــمفه - أ 

مــن خلــف يخلــف خلَفــاً إذا صــار مكــان    لغــة
  .المخلوف وقام بمهامه

ــطالحا ــارة    واصـ ــان بعمـ ــف اإلنسـ ــو تكليـ هـ
األرض والســـعي فيهـــا باإلصـــالح تشـــريفا لـــه 

  .وتعظيما لقدره

 اصـــــــــــــالف الخــــــــــاالستخ  امــــــــــالف العـــاالستخ

ــق بكــل مجــاالت الحيــاة     يتعل
ــن  الدنيويــــة بالتســــيير وحســ

  ..التدبير والحكم بالعدل

كالصـالة والحـج   :  ات البدنيةالعباد -1
  ..والجهاد في سبيل اهللا

ــة  -2 ــادات الماليـ ــال  :  العبـ ــدبير المـ بتـ
  ..وحسن إنفاقه واستثماره

 الــــــــــــــــي المـــــــــــــــالف فـــــــــــخـــــــــتــاالس )2

 مفهوم المال -ا
ــتخالف   - ب ــدأ االســــ مبــــ

  في المــال
 لقواعد االستخالف في الما -ج 

ــة  -د  ــتخالف مهمــــ االســــ
  اإلنسان الوجودية

ــوك    ــل مملـ ــو كـ هـ
ــة  ــرد أو الجماعــ للفــ
مــن متــاع أو عــروض   
ــار  أو   ــة أو عقـ تجاريـ

ــوان  ــود أو حيــــ . نقــــ
ــي اإلســالم   ــال ف والم
هـــو كـــل مـــا يجـــوز  
ــا   ــه، أمــ ــاع بــ االنتفــ

ــرم  ــالخمر (المحـ كـ
ــد  ) والخنزيــر ــال يع ف

  ..ماال

ــين    ــى حقيقتـ ــس علـ يتأسـ
  :اثنتين

  ــال اهللا ــال مــــــــ  :المــــــــ
تُوهم من ماِل اللَّه وآ...﴿

ي آتَاكُم33/النور ﴾...الَّذ. 
   ــي ــتخلف فـ ــان مسـ اإلنسـ

ــه  ﴿ :المــال ــوا بِاللَّ آمنُ
ــا  مقُــوا مَأنفو ــوِله سرو
  يـهف ينتَخْلَفسلَكُم معج
فَالَّذين آمنُوا منكُم وَأنفَقُوا 

  ــر ــر كَبِي َأج ــم لَه ﴾ 
 .7/الحديد

 يز للملكية مفهوم متم إعطاء
بحيث يرفع يد  :)التملك( الحيازةو

اإلنسان ويجرده من التملك الحقيق، 
ويعتبره وكيال ومستخلفا، ويعتبر 
المال الذي في حوزته في حكم 

 .الوديعة والعارية
  التأكيد على مفهوم التصرف

ما دام اإلنسان وكيال في مال  :المقيد
اهللا، ليس له مطلق الحرية لما في 

و للخضوع لشرع اهللا في ومدع. حوزته
كل تصرفاته المالية، كسبا 

  ...وإنفاقا

إلنســـان خليفـــة عـــن اهللا   ا
ــي   ــراده فـ ــذ مـ ــالى لتنفيـ تعـ
األرض وإجـــــراء أحكامـــــه 

هيأه اهللا تعـالى لـدوره   . فيها
االســـتخالفي وأوكـــل إليـــه 
أمانة تعمير األرض بالعبادة 
وعمارتها بالخير، حتى يبلغ 
درجـــة الكمـــال اإلنســـاني 

ــل الـــ  ــدح بالعمـ دائب والكـ
ــاء    ــتعدادا للق ــتديم اس المس

  .ربه

  وضــــــــــــوابــطــــــــــــه الــــــمــي الــــــــالف فـــــــــــاالستخ هــــــــــأوج )3
 الـــــــــــي المــــــالف فـــــــط االستخـــوابــــــض - ب   الـــــي المـــالف فــــه االستخـــــأوج - ا

ظام المالي في اإلسـالم علـى تـدبير    النارتكاز  )1
  ..الموارد والنفقات

ــاة      )2 ــع مراع ــة الخاصــة م ــالم للملكي ــرار اإلس إق
  .المال مال اهللامبدأ 

ــرار اإلســالم للملكيــة العامــة التــي تحقــق       )3 إق
  :األهداف التالية

 تنمية المجتمع وتقدمه .  
 التوازن بين أفراد المجتمع الواحد .  
  يينوالتكافل االجتماعتغطية التضامن.  

أي مراقبـة المـال العـام،    (تشريع قانون الحسبة  )4
ــا    ــاقبتهم طبقـــ ــتهترين ومعـــ ــبة المســـ ومحاســـ

  . )للقانون

ــابط االجتهــادي  )1 ــام المنظمــة    :  الض ــريع األحك ــه تش ــد من القص
  .لكيفية تدبير المال

ــادي )2 الـــذي يمنـــع الفـــرد والجماعـــة مـــن إســـاءة  :  الضـــابط االعتقـ
  .ه تقبباستحضار معية اهللا ومرا التصرف في المال

ــي )3 ــابط الخلقـ ــر    : الضـ ــق الخيـ ــيلة لتحقيـ ــال وسـ ــر المـ ــذي يعتبـ الـ
  . بعيدا عن األثرة واألنانية والنفع للفرد والمجتمع

ــاعي )4 الــــذي يهــــدف إلــــى تحقيــــق التكافــــل  : الضــــابط االجتمــ
  .والتضامن مع المحتاجين من أفراد المجتمع  االجتماعي

ــادي  )5 ــابط االقتصــ ــة     : الضــ ــق التنميــ ــى تحقيــ ــدف إلــ ــذي يهــ الــ
  .قتصادية باستثمار األموال في كل مجال نافع اال

مــــن خــــالل وضــــع مخططــــات :  ضــــابط التوجيــــه أو التخطــــيط )6
  .قصيرة أو بعيدة المدى بهدف تحقيق التنمية االقتصادية 
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 ةــــــــــانيــــــــــاة اإلنســــــــحيـــي الــــــــه فـــــــــال و قيمتــــــــــة المـــــــأهمي )4

 به تنتظم شؤون الحياة: قوام الحياة اإلنسانيةالمال 
تي جعَل والَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم الَّ ﴿: اإلنسانية

يق لَكُم لذلك شرع اإلسالم  .5/النساء ﴾ماًاللّه
منظومة من األحكام الضابطة لوجوه الكسب 

  ...واالستثمار والتدبير واالستهالك

  ...ال بد من تعبئة روحية لتهذيب غريزة التملكو: المال شهوة و فتنة
زين ِللنَّاسِ حب الشَّهوات من النِّساء والْبنين  ﴿: يقول اهللا تعالى

نْعامِ يِل الْمسومة واالوالْقَنَاطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخَ
 آل ﴾حياة الدنْيا واللّه عنده حسن الْمآبِوالْحرث ذَِلك متَاع الْ

واعلَمواْ َأنَّما َأموالُكُم وَأوالَدكُم فتْنَةٌ  ﴿: ويقول سبحانه .14/عمران
يمظع رَأج هندع اللّه َأن28/األنفال ﴾و .  

  
  

  
  
  

آثار مبدأ االستخالف في ) 5
ترشيد تعامل المجتمع مع 

 : الـــــالم

يرشد التصرف في المال مبدأ االستخالف في المال 
 .وتعامل المجتمع معه

وهو يمثل حال للمشكلة االجتماعية، من خالل 
التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح االجتماعية، 

  .حيث تكون الملكية الفردية في خدمة المجتمع
ويكون التكافل االجتماعي واجبا شرعيا كفائيا 

اوت على كل من الفرد والجماعة، يختفي معه التف
 .الطبقي ويحل االستقرار والسالم االجتماعيان 

كيف يهذب ) 6
اإلسالم غريزة 

 ؟؟التملك

بـــــــ

  ربط دوافع السلوك البشري بعلة غائية سامية متمثلة في طاعة اهللا
وبمنظومة تشريعية متكاملة تضمن ... تعالى والفوز في الحياة األخرى

 ...في تعامله مع المالإمكانية تحقيق التوازن في شخصية الفرد 
  تنبيه اإلنسان إلى ضرورة الكدح ومواجهة االفتتان  بالمال ونزعات

  ...التملك والتسلط

فإنه يؤسس لمفهوم جديد  -كما يحرر من سطوة المال  -هذا المنهج 
لالمتالك يقوم على الزهد بمعناه اإليجابي ويقود اإلنسان إلى اإلحساس بأنه 

حديث .... (ه الدنيا، ما دام يملك كفايتهيملك جميع الطيبات في هذ
يقول « : ، قال)ألهاكم التكاثر(وهو يقرأ  قأتيت النبي : (عن أبيه تمطرف 

مالي مالي؟؟ وهل لك من مالك إال ما تصدقت فأمضيت أو أكلت : ابن آدم
  ] .رواه الترمذي وغيره[ )»! فأفنيت أو لبست فأبليت؟
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  الخصائص والمقاصد(لعوضية نظام العقود ا(
   

  

  
  
  
  
  

 ةـــــــــــوضيــــــــود العــــــــــواع العقـــــــــــأن: ثانيا 

ــد ــهتع العقـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريفـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــع  البيـ
هو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع اإليجاب والقبول على الوجه ): ثمنهمبادلة الشيء ب(

  . المأذون به شرعا

 الكراء
هو عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار ): بثمن مبادلة منفعة الشيء(

  . ةخالل مدة معينة مقابل أجرة محدد

 . يكون المعقود عليه فيه عمال معلوما مقابل أجر هو الذي): مبادلة المال بعمل(  اإلجــار

 القراض
هو عقد يقوم على دفع المالك جزءا من ماله لطرف ثان ): الربح مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام(

  . يتاجر أو يعمل به مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها بموجب هذا العقد

  روطهاــــــــــــة وشـــــــــوضيـــــــــــود العــــــــــان العقـــــــأرك: ثالثا 

ــد ــه -  أ  العقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانـ ـــ ــ ــ ــه -  ب  أرك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروطـ ــ ـــ ــ ــ  ش

ــع  البيـ
المبيع (المحل  )2) . البائع والمشتري(العاقدان  )1

 ) .اإليجاب والقبول(الصيغة  )3) . والثمن
يح، وأن يكون التمييز والرشد، الحرية، التملك الصح

  . المحل طاهرا منتفعا به ومقدورا على تسليمه

 الكراء
منفعة  )2) . المكري والمكتري(العاقدان  )1

 ) .الثمن(سومة الكراء  )3. العين المكتراة 

التمييز والرشد، الحرية، وأن تكون العين المكتراة 
معلومة مباحة مقدورا على تسليمها، وأن تكون سومة 

  ..لوم القدر والصفةالكراء ماال مع

 .األجرة  )2) . المستأجر واألجير(العاقدان  )1 اإلجــار
 .العمل  )3

التمييز والرشد، الحرية، التملك الصحيح، وأن تكون 
األجرة معلومة القدر أو العدد واألجل المقدر بالزمن أو 

  ..العمل، وأن يكون العمل مباحا

 القراض
) . وصاحب المالالشريكان أي العامل (العاقدان  )1

الصيغة  )3) . المال والعمل(المعقود عليه  )2
 ) .اإليجاب والقبول(

أال يشترط أحد المتعاقدين لنفسه شيئا ينفرد به عن 
أن يكون المال نقدا معلوم المقدار، وأن تحدد و, اآلخر

  ..نسبة الربح، وأن ال يحدد األجل

ةـــــــوضيــــود العـــوم العقـــمفه:  أوال

. العقــد فــي اللغــة الــربط والشــد  :  العقــود
واصــطالحا اتفــاق بــين شخصــين راشــدين   
ينشــــأ عنــــه التــــزام إرادي حــــر،  بشــــرط  

للشرع والقـانون مـع وجـوب الوفـاء      تهموافق
 .به

يأخــذ  فـي العقـد   كـل طـرف   أيلغـة نسـبة إلـى العـوض،     :  العوضـية 
واصطالحا فإن عقـد المعاوضـة هـو الـذي ينشـأ عنـه       . عوضا عما دفع

التـزام إرادي حـر بـين المتعاقـدين بـأداء التزاماتهمـا المتقابلـة أخــذا        
اكتســاب أو  خدمــةأو  االســتفادة مـن منفعــة أو  لتملــك عــينوعطـاء  

 .حق مالي مقابل ثمن
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اـــــــــدهــــــاصـــــة ومقــــــوضيــــــــود العـــــــــص العقــــــــــائــــــخص: رابعا 
ــا -  أ  العقــود ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــه ــ ــ ــائص ــ ــا -  ب  خص ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــده ـــ ــاصـ  مقـ

ناقل للملكية من البائع  )2. ملزم للبائع والمشتري معا )1 البيــــع
  . عوضي )4.  رضائي )3.  إلى المشتري

ــدان علــى الوفــاء بــالعقود،     ي:  تربويــة تربــى المتعاق
  ..وتسليم الحق لصاحبه والعفة  عما ال يحل له

المحافظـــة علـــى االســـتقرار والســـلم     :  اجتماعيـــة 
االجتمــــاعيين وتنظــــيم العالقــــة وتبــــادل المنــــافع  

  ..والتعاون
اســتقرار المعــامالت الماليــة وضــبطها مــع :  اقتصـادية 

اإلسـهام فـي   توفير وسائل العيش وتشـجيع االسـتثمار و  
  ..التنمية

ــات   : حقوقيـــة ــيانتها لكـــل فئـ ــمان الحقـــوق وصـ ضـ
  ..الشعب

 الكراء
مقيد  )3. نفعي ال تصرفي )2.  ملزم للمكري وللمكتري )1

  . رضائي )5.  مقيد بمنفعة العين المكتراة )4.  بزمن
  . عوضي )6

تبعية األجير إلرادة  )2.  ملزم للمستأجر ولألجير معا )1 اإلجــار
  . عوضي )4.  رضائي )3. ستأجر الم

 . عوضي )4.  رضائي )3.  غير مقيد بزمن )2.  استثماري )1  القراض

  
  
  
  
  

كيف نستفيد :  خامسا
من العقود العوضية 

لالندماج في المحيط 
 ؟؟ االقتصادي

بـــــــ

 تعلم أحكام العقود العوضية قبل التصدي لكسب الرزق .  
   ه العقـود  االستعانة بأهل الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقـي لهـذ

 . تجنبا للضرر واإلضرار
         ،تعميــق الدراســة لفقــه األمــوال عمومــا، ولفقــه العقــود خصوصــا

والتخصص فـي دراسـة علـوم التجـارة وتسـيير المقـاوالت الكتسـاب        
فــي المجـال االقتصـادي عامـة والتجــاري     خبـرة التـاجر وفقـه العـالم    

 .خاصة 
      ارع توظيف أحكام هذه العقود في إنشـاء عقـود تخـدم مقصـد الشـ

  . في تنمية المال وحفظ الحقوق
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  الخصائص والمقاصد( تبرعيةنظام العقود ال(

 ةـــــــــــــــــرعيـــــــــــــود التبـــــــــــــــام العقـــــــــــــــأقس: ثانيا 
 عقود تبرعية ينتفع المتبرع له( عقود الهبات )1

  ).من غير أن يطالَب باستردادها بها
ع بها أن عقود تبرعية يحق للمتبر( عقود التفضل )2

  ).يسترد أصلها أو بدال منها أو مقدارها
عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد موت الموصي علـى  :  الوصية

  .وجه التأبيد 
هو التبرع بمنفعة عين لجهة مـا حـال الحيـاة علـى وجـه مؤقـت مـع        :  القرض

  .مقدار العين من جنسها استرداد
إعطاء عـين حـال الحيـاة لجهـة مـا لالنتفـاع بهـا علـى وجـه          :  الوقف

  .التأبيد 
هي التبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحيـاة علـى وجـه مؤقـت مـع      :  العارية

  .استرداد العين 

حـال حيـاة الواهـب علـى     مـا  عين ومنفعتها لجهـة  عقد تبرع ب:  الهبة
  .وجه التأبيد 

اسـتحفاظ المــودع عينــا علــى وجــه مؤقــت مــع جــواز االنتفــاع بهــا   :  الوديعــة
  .مع المودع  باالتفاق

 اــــــــــــدهــــــــــاصــــــــــرعية ومقــــــود التبـــــــــــــص العقــــائــــــــــــــخص: ثالثا 
ــاخص -  أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــه ــ ــ ــائص ــا -  ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــده ـــ ــاصـ  مقـ

 أنها عقود اختيارية تطوعية.. 
 أنها عقود إلزامية يلزم الوفاء بها بعد عقدها. 
  أن المتبرع بها ال يضمن عيوبها خالفا للعقود العوضية.
  أنها عقود غير نفعية بل يراد بها وجه اهللا تعالى. 
 ا عقود توثيقية لدرء المشاكل وحماية الحقوقأنه..  

 التقرب إلى اهللا وتقوية الصلة به.. 
  تطهير النفس من الشح واألنانية وتربيتها على الجود والكرم.
 تقوية الروابط األسرية ودعم األخوة اإلسالمية.. 
  تقوية االقتصاد وتحريك عجلة التنمية واالستثمار. 
 جتماعيينتحقيق التكافل والتضامن اال..  

  
  
  

من تبرع إذا أعطى من غير أن يسأل، أو تفضل بما ال :  ةــــــــــــلغ
  .يجب عليه وفعله تطوعا

كل ما يعطيه اإلنسان مجانا يبتغي به وجه اهللا :  اصطالحا
... تعالى والتقرب إليه، كالوقف والهبة

مفهوم التبرع:  أوال

كيف يمكن :  رابعا
تطوير إسهام العقود 
؟؟التبرعية في التنمية

بـــــــ

 ظل بحيث  قصور اإلسهام التنموي للعقود التبرعية: من المالحظ
ور العبــادة وعلــى العمــل كــز أساســا علــى دتإســهامها االجتمــاعي ير

  ...حساني االستهالكي الخيري اإل
 ــزملـــذلك ي ــة  : لـ ــود التبرعيـ ــوي للعقـ ــهام التنمـ ــوير اإلسـ  : تطـ

تنميـة وعيـه   عن طريـق  بمشاركة المواطن في الشأن االجتماعي 
مجهــا االخيريــة لبر توبتطــوير الجمعيــا. بمســؤولياته االجتماعيــة

كل منـاحي   ولتشملعلى جميع المستويات تنموية أدائها لتصبح و
 ،إيـواء الطلبـة   دور ،البحـث العلمـي   مؤسسـات  ،مـنح دراسـية  (الحياة 

التغطيــة   ،القــرض الحســن   مؤسســات  إنشــاء  ،الصــحية  المؤسســات 
التغطيـة   ،التـزويج  ،التشـغيل  ،المؤسسات التعليميـة  بناء ،الصحية
  .وغير ذلك كثير ) ..الصحية
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     اإلرث في اإلسالمنظام 
)ه وأهم أحكامهومقاصد هخصائص(

  دهــــــــــــاصــــــــــه ومقـــــــزاتـــــوم اإلرث ومميـــمفه: أوال 

   

    ــل ــق  قابــــ ــو حــــ هــــ
للقسمة يثبت للـوارث  
ــورث   ــوت المــ ــد مــ بعــ

ة بينهمــــــــــا لصــــــــــل
 .كقرابة أو زواج

     والحـــق قـــد يكـــون
ــارا أو   ــودا أو عقــــ نقــــ
ــا    ــا مالي ــوال أو حق منق
ــى   ــه علـــ كـــــدين لـــ

  .غيره

 الستئثار اهللا تعالى بتوزيعه على مستحقيه رباني. 
 ألنه شمل الكبار والصغار والنساء والرجال شمولي.. 
 ــاري ــه      إجب ــوز ل ــرا، ويج ــيبه جب ــك نص ــوارث يمل ألن ال

 . التنازل عنه بعد تملكه
 ال يميــز بــين الورثــة وال يحــرم أحــدا مــنهم مــن    عــادل

 . نصيبه
 يراعي أحوال الناس االجتماعية والمادية واقعي. 
 ــوازن ــه       مت ــث مال ــي ثل ــرف ف ــك حــق التص ــي للمال يعط

  . والباقي للورثة

  كمال الطاعة والعبودية هللا تعالى
 . بقبول قسمته

      تحقيـق مبـدأ االسـتخالف فـي المــال
 . ى الورثةبانتقاله من المورث إل

   ،ــة ــة االجتماعيـــ ــق العدالـــ تحقيـــ
وإنصــاف المستضــعفين مــن النســـاء    

 ..والولدان
     إنعـاش الـدورة االقتصـادية بتســهيل

ــيم االســتفادة     ــداول األمــوال وتعم ت
  ..منها

 أركـــــــانه وشروطـــــــــــــه: ثانيا 
ــه ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ أرك ــ ــ ــهش ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ثموته حقيقة أو حكما بحكم القاضي بوفاته كالمفقود مثال .1  ..الميت الذي خلف ماال أو حقا:  المور.. 

 الحــي الــذي يســتحق الميــراث لوجــود ســبب :  الــوارث
  . لإلرث

حياته حقيقة عند وفاة المورث، أو حكما كالجنين في  -  .2
 . أمه بطن

  . أن ال يوجد مانع من موانع اإلرث  - 

 ما يتركه الميت من مال وحق :  التركةأو  الموروث
  ..ثابت

 ..معرفة سبب اإلرث والعلم بجهته .3

ــ: ثالثا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اب اإلرثأسب
ــزوجية  ــ ــ ــ ــ ــالمصاه(الـ ــرة أو النكـ ــ ـــالق )احـ ــ ـــة ـ ــ ــ ــ ـــ ــ  )بالنس(راب

 الزوجة .2  الزوج .1
 . )االبن، البنت، ابن االبن، بنت االبن( البنوة .1
 . )، الجدة)أب األب( األب، األم، الجد( األبوة .2
ب، األخــت ألب، ابــن األخ ألاألخ ش، األخــت ش، األخ ( األخــوة .3

 . )ب، األخ ألم األخت ألمألش، ابن األخ 
  . )بألب، ابن العم ش، ابن العم ألالعم ش، العم ( العمومة .4

  )تثبت الزوجية بعقد زواج صحيح(
قبل انقضاء عدتها ترث زوجها ويرثها إذا مات أحـدهما  والمطلقة 

كما ترث المطلقة ولو بعد انقضاء عـدتها إذا مـات    داخل العدة،
ــا فيــه    ــا مــن  وهــو زوجهــا فــي المــرض الــذي طلقه يقصــد حرمانه

   ..الميراث
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  »ك رزقــــش لـــــــعـ«: مــــولهــــي قـــف) ضــــرائـــاء الفـــعلم(ون ـــمعها الفرضيـــج

  ق  ز  ر  ك  ل  ش  ع
 لــــتـــــقالـ  ىـــنـزـــــالـ  قـرــــالـ  رــــــــفـكال  انــــــعـــلـال  ـكـشال  دم االستهاللـع

مــا االســتهالل كــل 
ــ ــاة  يــ ــى حيــ دل علــ

ــن  المولــــــــــود مــــــــ
ــراخ  ــة أو ص . حرك

نِـ فإذا لم يستهل مع 
، مــــــــن الميــــــــراث  

ــم ــة وقسـ ت التركـ
ــم   ــة ولـ ــى الورثـ علـ

  ..يعتد به

ــرف   بحيــث ال يع
الميتـــــــــــــين  أي

أسبق إلى المـوت  
ــأخر   ــا المت وأيهم

ــ ــع عنـــ ه، فيمنـــ
 .التـوارث بينهمـا  

كـــــــــــــالحرقى 
والغرقـــــــــــــــــــى 
وأصـــــــــــــــــــحاب 

 ...الحوادث

ــزوج زوجتـــه   ــم الـ  إذا اتهـ
بالفاحشــة وادعــى عــدم  
نســـبة الحمــــل أو الولــــد  

وأنكـرت الزوجـة،    ،إليه
تالعا أمام القاضـي، ثـم   ن

فْيابـن  بينهمـا فيـرث    لُص
وترثــه وكــل  اللعــان أمــه

ــا  ــان مــــن جهتهــ  مــــن كــ
التوارث بينه وبين  عمنيو
 .ومن كان من جهته هيأب

ــرث   ــلم ال يـــــ المســـــ
الكافر والكـافر ال  

ــلم  ــرث المســـــــ ، يـــــــ
ــلم ال   كــالزوج المس
تـــوارث بينـــه وبــــين   

، زوجتــــه الكـــــافرة 
ال يرث «: صلقوله 

المسلم الكافر وال 
ــلم  ــافر المسـ  »الكـ

  .البخاري رواه

العبـــــــــــد ال 
يــرث بــل هــو 
ــن  عبــــارة عــ
ــة  تركـــــــــــ

.  موروثـــــــــة
ــد انقطــع   وق

، الــرق حاليــا
ولـم يعــد لــه  
بقاء والحمد 

 ..هللا

ــوه ال   ــى وأبــ ابــــن الزنــ
يتوارثان، بل يرث أمـه  

ــه ــد وترثــــ ، ألن الولــــ
للفـــراش أي لمـــن ولـــد 
بعـــــد عقـــــد شـــــرعي 

ففي الحـديث   .صحيح
ــال  ــد «: صقـــ الولـــ

ــاهر  ــراش وللعــــ للفــــ
 ..البخاريرواه  »الحجر

 ليس للقاتـل ميـراث  
ألنه اسـتعجله قبـل   

ــه ــدة  ،أوانـــ والقاعـــ
: الشـــــرعية تقـــــول

ــتعجل  « ــن اســــ مــــ
ــه   الشــيء قبــل أوان

 .»عوقب بحرمانـه 
والقتــل هنــا يقصــد  

  ..به القتل العمد

 في مقالي) دومـت(تدريه من  <<>>ترتيب ما يبدأ به في المال         :ري ــال األخضـــق
 م و د ت

 راثـــــيـمـال  ةــــصيوـــال  ونـــــيدـــــلا  ز الميتــجهيت

 يقصد به مؤونة التجهيز من
ــيط   ــل وتحنـــ ــن وغســـ كفـــ

ودفـن مـن    وحمل وحفر وقبر
  ..غير إسراف وال تقتير

ــدخل  ــون اهللا ي كالزكــاة  فيهــا دي
كــالقرض  وديــون العبــد والكفــارة
جح تقــــديم ديــــن ار، والــــواألجــــرة

  ..العبد على دين اهللا

ثلـث وأن  ويجب أن ال تتجـاوز ال 
، إال إذا ال تكـــــــون لـــــــوارث 

، وأن ال تكـون  أجازها الورثة
  ..بمعصية

ونصـيب كـل    أي حقوق الورثـة 
 نصـوص وارث بحسب مـا ورد فـي   

ــنة    ــريم والســــ ــرآن الكــــ القــــ
  ..النبوية الصحيحة

ع اإلرثـــوانــم :رابعا 

الحقوق المتعلقة بالتركة :خامسا 

 ةـة هامـالحظـم
 وقــــول الحقــح

  ةــــــــــــــالمتعلق
 بالتركة

وجـب   إذا مات الهالـك وفـي ذمتـه حقـوق عينيـة كالوديعـة والـرهن       
ــي أن      ــة الســابقة، وهــذا يعن ــى الحقــوق المتعلق أداؤهــا قبــل النظــر إل

  .الحقوق العينية هي أول ما يتعلق بالتركة 
: مـا يلـي  ) (جاء في كتاب 

وقد يتعلق بالتركة حق للغري حال احلياة، وهي احلقوق العينية، كحق «

يف املرهون، فهي تقدم على جتهيـز   هنالبائع يف تسلم املبيع، وحق الرا

.282: ص »امليت؛ لتعلقها بعني املال قبل صريورته تركةً
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   الفروض وأصحابها:  أنواع الورثة 

 ار اإلرثـــــــــاعتبــــــــــــة بــــــــــورثـــــــــــام الــــــــــــــــأقس) 1

 بــــالتعصيــــإرث ب - ب رضـــــالفــــإرث ب - أ
نصـيب مقـدر شـرعا    واصـطالحا  .  الفرض لغة هو التقدير

  ،3/2، 8/1، 4/1، 2/1: والفروض ستة  .لوارث أو أكثر
3/1 ،6/1 .  

) العاصب(يأخذ الوارث به . إرث بغير تقديرالتعصيب هو 
المـال عنـد عـدم وجـود صـاحب فـرض أو مـا تبقـى         جميع 

   . ويسقط إذا لم يبق له شيء.  عند وجوده

 نـــيــوعــــالن ارـــاعتبــــة بـــورثـــام الــــأقس) 2

 )2( ورثة بهما جمعا  )رجال 10( ورثة بالتعصيب  )7( ورثة بالفرض
دون ( ورثة بهما انفرادا

   نسوة 4 )جمع بينهما
 األم )1
  لجدة ألما )2
  الجدة ألب )3
  األخ ألم )4
 األخت ألم )5
  الزوج )6
  . الزوجة )7

  االبن )1
  ابن االبن )2
 الشقيق األخ )3
  األخ ألب )4
  ش ابن األخ )5
  ب ابن األخ )6
 الشقيقالعم  )7

  العم ألب )8
 ابن العم ش )9

 . ابن العم ألب )10

 األب )1

 . )ألب(الجد  )2

  البنت فأكثر )1

  بنت االبن فأكثر )2

األخـــــــت الشـــــــقيقة  )3
  فأكثر

   .األخت ألب فأكثر )4

 اـــــــــهـــابــــحأص وروض ــــلفا) 1
 الفروض المقدرة ومستحقوها - ب الفروض المقدرة وطرق عدها - أ

 4/1، 2/1:  الفروض ستة ،
8/1 ،3/2 ،3/1 ،6/1.  

 :ولعدها طريقتان
هي ذكر  :طريقة التدلي )1

الكسر األكبر ثم ما 
من نصفه ونصف (تحته 
، 4/1، 2/1: (مثال) نصفه

8/1( 
هي ذكر  :الترقي طريقة )2

ألدنى ثم ما فوقه الكسر ا
 ).من ضعفه وضعف ضعفه(

  )3/2، 3/1، 6/1: (مثال

ــه   2/1 ــرث بـــــ يـــــ
  : ةـــــخمس

 ،األخت الشقيقة - 4 ،بنت االبن - 3 ،البنت - 2 ،الزوج - 1
  . األخت ألب - 5

ه ـــــــــيـــــرث ب 4/1
  : انــــــــاثن

الزوجة بشرط  - 2 ،الزوج بشرط وجود الفرع الوارث - 1
  . الفرع الوارثوجود عدم 

ه ـــــــــتـــــرث ب 8/1
  : دةـــــــــواح

، إذا عند وجود الفرع الوارث الزوجة أو الزوجات المتعددات
  .تعددن قسمن الثمن بالتساوي 

ــرث به 3/2 ــيـــ ا مـــ
  : ةــــــأربع

 .    بنتا االبن فأكثر - 2                    . البنتان فأكثر - 1
 . كثراألختان ألب فأ - 4   . األختان الشقيقتان فأكثر - 3

 رث بــــــهــــــــي 3/1
  : انــــــــاثن

اإلخوة  - 2 . مع انعدام الفرع الوارث وتعدد اإلخوة األم  - 1
   .ألم عند التعدد 

ــحابه  6/1 أصـــــــــــ
  : ةــــــــسبع

الجــــــــــــــــدة ألم  -4 ،األم -3 ،الجــــــــــــــــد ألب -2 ،األب -1
ــت  -6 ،نفـــــــــراداإلخـــــــــوة ألم عنـــــــــد اال -5، أو ألب بنـــــــ
  . األخت ألب  -7 ،االبن
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 ةـــــــــــــورثــــــع الــــــــــيـمـاالت جـــــــــح) 2

 من يستحقهاحسب تكرار فروض    مـــــــــسب جنسهـــــــح   سب سبب اإلرثــــــح

 : الزوجية )1
  :  يرث بهذا السبب

 . الزوجة - 2          . الزوج - 1

 : الوارثون من الذكور )1
، ابـن االبـن   -3، االبن -2، الزوج -1
األخ  -6ألب،  الجـــــــــد -5، األب -4

ابـن األخ   -8، األخ ألب -7، الشقيق
، ن األخ ألبـــــــــــــاب -9ق، ـــــــــقيشال

، العــم ألب -11، العــم الشــقيق -10
ــم الشـــقيق  -12 ــن  -13، ابـــن العـ ابـ

  .األخ ألم -14، ألب العم

 : أصحاب الفرض الواحد )1
  . 6/1  ألبا )1
له حاالت شاذة مع  لكن( 6/1الجد  )2

  . )!!!بء واإلخوة ألقاشاأل اإلخوة
  . 6/1الجدة ألم  أو الجدة ألب  )3

  : النسب )2
ويرث به باقي الورثة من الجهات 

  : األربع
  . األبوة - 2             . البنوة - 1
 . العمومة - 4            . األخوة - 3

  :ودليلهم اآليات
من سورة ) 176و  12و  11( 

  . النساء

   : أصحاب أكثر من فرض )2
  . 4/1 أو 2/1  الزوج )1
  . 8/1أو  4/1  الزوجة )2
  . 6/1أو  3/1 اإلخوة ألم )3
 .)حالتي الغراوين +( 6/1أو  3/1األم  )4
  . 3/2 أو 2/1البنت  )5
   . 6/1أو  3/2أو  2/1بنت االبن  )6
  . 3/2 أو 2/1 األخت ش )7
  .6/1 أو 3/2 أو 2/1  بأل األخت )8

 : الوارثات من اإلناث )2
ــة -1 ــت -2، الزوجــ ــت  -3، البنــ بنــ

 ،الجــــــدة ألم -5، ألما -4، االبــــــن
األخــــــــــــت  -7، ألبالجـــــــــــدة   -6

ـــالشقيق ــ -8، ةــــــــــــــ  ،ت ألبـاألخــ
  .األخت ألم -9

، باستثناء ورثة بالتعصيب:  ذكور جهات البنوة واألخوة والعمومة:  مالحظة
  . هم يرثون بالفرض فقطإناإلخوة ألم ف
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    نظام اإلرث في اإلسالم 
)عصيب والحجبالت(

 واع العصبةـــأن) 2  مــــفــهــــــــــــــــــــــــــــــوم التــــــــــــعــصــيـــــــــب) 1
 اصـــــطــــــالحــــــا لـــــغــــــة

.س عصبة بالنف )1
 . عصبة بالغير )2
 .ر عصبة مع الغي )3

، واإلحاطــــة   الشــــدة والقــــوة  
الجماعــة الكفــاة  : والعصــبة 

المتآلفــــــــــــــة المتــــــــــــــآزرة و
  ...والمتحالفة

ــدير  ــال تق ــد     . اإلرث ب ــال عن ــل الم ــب ك ــذ العاص ــث يأخ حي
.  االنفراد أو ما تبقـى منهـا بعـد أخـذ ذوي الفـروض فروضـهم      
  .وإذا استغرقت الفروض التركة، يسقط إذا لم يبق له شيء

 تـــــرتـــيــــــب جـــــــــــهــــــــاتـــــــــــــهـــــــــــــــا) 4  تــــــــــعـــــــــــريـــــفــــــــــهــــــــــــــــا) 3  أنواع العصبة

ب ـــاصـــالع
 ســـالنفــــب

 الوارث الذكر بسبب النسب .  
 ليس بحاجة إلى من يقويه .  
    ،ــين الهالــك أنثــى ــه وب ــيس بين ــل األخ ( ول مث

  . )لألم
 يأخذ كل المال أو ما بقي منه بعد الترجيح .  

  )بن، ابن االبناال(البنوة  )1
  )األب والجد ألب(األبوة  )2
  . )أخ ش، أخ ألب، ابن أخ ش، ابن أخ ألب(األخوة  )3
 . )عم ش، عم ألب، ابن عم ش، ابن عم ألب(العمومة  )4

  . ذكرا 12 = 4+  4+  2+  2: المجموع 

ب ـــاصـــالع
 رــــالغيــــب

 كل ذات فـرض، يعصـبها ذكـر مـن درجتهـا وقـوة      
فينقلهــا مــن   ).ســتثناء األخــت لــألم  با( .قرابتهــا

فرض إلى تعصيب و يقتسـم معهـا المـال أو مـا بقـي      
  . منه بالتفاضل

  . االبن الواحد أو أكثر يعصب البنت الواحدة أو أكثر )1
ابن االبن الواحد أو أكثر يعصب بنت االبن الواحدة أو  )2

  . أكثر
األخ ش الواحد أو أكثر يعصب األخت ش الواحدة أو  )3

  . أكثر
األخ ألب الواحد أو أكثر يعصب األخت ألب الواحدة أو  )4

  . أكثر

العاصب مـــع 
 الــــغـــيــــر

ال ( .كــل أنثــى تصــير عاصـــبة مــع أنثــى أخـــرى     
وهن األخوات الشقيقات أو  ).تكون إال بين اإلناث

  . ألب إذا وجدن مع البنات أو بنات االبناألخوات 

بنت الواحدة أو أكثر أو األخت ش الواحدة أو أكثر مع ال )1
  . مع بنت االبن الواحدة أو أكثر

األخت ألب الواحدة أو أكثر مع البنت الواحدة أو أكثر أو  )2
  . مع بنت االبن الواحدة أو أكثر

ــدة ــر   قاع ــع الغي ــيب م ــي التعص ــيب   :  ف ــاقي بالتعص ــوات الب ــالفرض، واألخ ــرثن ب ــات ي ــوات   .البن ــؤالء األخ وه
  . األخ الشقيق واألخ ألبحجبن كل من يحجبه يفـ األخ ألب، وأخ الشقيق منزلة األ -عندئذ -خذن يأ

 كــيــفــيـــــــــــة الـــتـــرجــيــــــــح بيـــــــن الــعــصــبـــــــــــــــة) 5

 .جهة البنوة ثم األبوة ثم األخوة ثم العمومة ةـــــــهــجــــالـــب

 ةــــــــــدرجـــبال
. واألب علـى الجـد  . رجح بينهم بدرجة قـربهم فيقـدم االبـن علـى ابـن االبـن      :  ا في الجهةإذا اتحدو

  .واألخ الشقيق على ابن األخ الشقيق، واألخ ألب على ابن األخ ألب 

 ةـــرابــقـوة الــبق
وابـن  . يقدم األخ الشـقيق علـى األخ ألب   .رجح بينهم بقوة القرابة : إذا اتحدوا في الجهة والدرجة

   . وابن العم الشقيق على ابن العم ألب .والعم الشقيق على العم ألب .خ الشقيق على ابن األخ ألباأل

الترجيح بالدرجة يكـون فـي جميـع الجهـات والتـرجيح بقـوة القرابـة ال        (  :  دةـاعـق
  . )في جهتي األخوة والعمومة يكون إال

 

http://3elmo.blogspot.com
http://3elmo.blogspot.com


 20 |: ص       أكاديمية الدار البيضاء    نيابة الحي الحسني      ثانوية ابن رشد التأهيلية

 هــــــــــــــــماــــــــســـو أق هــــــومـــهــفـــم: الحـجـب ) 6

  بـــــــــــــــجــحـــواع الــــــأن هــــــــــفــــريــــعـــت

  . المنع أو الستر :لغة
منـع الـوارث مـن اإلرث بالكليـة أو مـن      : اصطالحا

  .  أوفر حظيه

 حجب بالشخص - ب  حجب بالوصف - أ
المنــع مــن اإلرث كليــة لقيــام   وهــو

 وصـف بـالوارث يمنعـه مـن اإلرث، أي    
عش لك ( : مانع من الموانع السبعة

   . )رزق

وهـو حجـب وارث بمـن هـو أولـى      
  : وهو نوعان .منه

  . حجب نقصان وحجب حرمان

 صـــخــشــالــب بــجــحــال) 7

 .الربع ىكاالبن يحجب الزوج من النصف إل ،منع وارث من أوفر حظيه هو  انــب النقصــحج - أ

 يدخل على جميع الورثة

 كجدتين تشتركان في سدس لمزاحمة في فرضإما بسبب ا .  
 مزاحمة في تعصيب كابن يشترك مع ابن ثان في التعصيب أو .  
 من نصف إلى ربع وارث وإما باالنتقال من فرض إلى فرض كزوج ينقله فرع . 
 وإما باالنتقال من تعصيب إلى فرض كأب ينقله فرع من تعصيب إلى سدس . 
 إلى تعصيب 2/1 من كبنت ينقلها ابن وإما باالنتقال من فرض إلى تعصيب .  

ــص   ــب نقـ ــون حجـ المحجوبـ
حجــب  وال يحجبــون : فقــط

  )6( ستة وهم ،حرمان أبداً

  :وقد جمعتهم في بيتين من النظم 
  اثـــثالثة ذكور وثالث من اإلن<<>> ستة ال يحرمون قط من الميراث 

  إليهـماأرجوك أحسـن  والوالدان<<>> من كليهمــا  واالبنــان الزوجــان
 . )األب واألم( : انوالدال. )االبن والبنت( :بنان اال. )الزوج والزوجة( : الزوجان

 .إسقاط حق الوارث من اإلرث كلية لوجود من هو أولى منه :هو  انــحرمالب ـــحج - ب

 :هم بالترتيب اآلتي )يحجبون حجب نقص كذلك(المحجوبون حجب حرمان 

 . ابن االبن يحجبه االبن فقط -1
ــا األخ الشــقيق ومــن حجبــه   -8  األخــت + األخــت ألب يحجبه

ــددت      ــر أو تعــ ــع الغيــ ــبة مــ ــت عاصــ ــقيقة إذا كانــ الشــ
   . واستكملن الثلثين

ــن  -2 ــا االبـ ــن يحجبهـ ــت االبـ ــتكملن   + بنـ ــات إذا اسـ البنـ
   .إال إذا كان معها ابن ابن يعصبها الثلثين،

األخــت  + ابـن األخ الشــقيق يحجبــه األخ ألب ومــن حجبــه  -9
   . ب إن كانت عاصبة مع الغيرأل

 . ابن األخ ألب يحجبه ابن األخ الشقيق ومن حجبه -10 .الجد يحجبه األب فقط -3

ــط  -4 ــا األم فقـ ــدة ألم تحجبهمـ ــدة .  الجـ ــا الجـ ألب  بينمـ
   . ، والجدة ألم األقرب منهايحجبها األب واألم

 .العم الشقيق يحجبه ابن األخ ألب ومن حجبه -11

واألخت ألم يحجبهمـا ابـن االبـن ومـن حجبـه       األخ ألم -5
وال  . الجـــد ومــن حجبـــه  + وبنــت االبــن ومـــن حجبهــا   

  . والجدة تحجبهما األم
 . العم ألب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه -12

األخ الشــقيق واألخــت الشــقيقة يحجبهمــا األب واالبــن  -6
  . وابن االبن

 . ابن العم الشقيق يحجبه العم ألب ومن حجبه -13

ــه   -7 األخــت  + األخ ألب يحجبــه األخ الشــقيق ومــن حجب
  . الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير

.  ابن العم ألب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه -14
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    مسائل هامة في علم الفرائض 
  ضـــــــــــــــــــــــــرائــــــــفـــــلول اــــــــــــــــأص )1

 اب التعصيبــول أصحـــأص  روضــــــاب الفـــــــأصح ولــــــــأص  مفهوم السهم  لـــــــوم األصــــمفه

. مــا يبنــى عليــه غيــره :  لغــة
تأصـيل  يقصـد ب :  واصطالحا

الفريضــة أقــل عــدد يمكــن  
خــذ منــه ســهام الورثــة  أن تؤ

  . صحيحة من غير كسر

هـــــو الجـــــزء   
ــى  المعطـــــــــــ
ــل وارث  لكـــــ
ــل  ــن أصـــــ مـــــ
المســـــــــــــألة 

 . )الفريضة(

 . 24، 12، 8، 6، 4، 3، 2: هي  مجموعها سبعة
ــان ــل    إذا كــ ــروض فأصــ ــحاب فــ ــة أصــ الورثــ

ــع     ــاعف لجميـ ــدد مضـ ــل عـ ــو أقـ ــة هـ الفريضـ
:  مثـال .  مقامات الفروض الواردة في الفريضـة 

أقل عدد مضاعف بين المقامين ( 4/1مع  6/1
  . )12هو  6و  4

كان ورثة الفريضة كلهم  إذا
ــوع    ــو مجمـ ــلها هـ ــبة، فأصـ عصـ

مات شخص : مثاله. عدد الورثة
فأصل الفريضة . أبناء 5وترك 

  . )1+1+1+1+1( .5هو 

 ضــــــــرائـــــــول الفــــــــراج أصــــــــة استخـــــريقـــــط )2

  . فريضةالمضاعف األصغر  المشترك بين مقامات كسور ال :هوأصل الفريضة :  قاعدة

 ةــــــــــــــــــــــــلــــــــــثــــــأم  : ونــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــف  النسب األربع
 . 2أصلها  زوج وأخت ش  . 2أصل الفريضة ) 2/1مع  2/1(المقامات متساوية  لــــاثـــالتم

 لـــــالتداخ
ن مضاعفات اآلخر فنختار أكبر المقامين أصال أحد المقامات م

 . 6أصل الفريضة ) 3/1مع  6/1( للفريضة
  6أم وأخوان ألم أصلها . 
  4زوج وبنت أصلها .  

 قـــوافـــــــالت
مع  6/1(وليست من مضاعفات غيرها  2المقامات قابلة للقسمة على 

ضة أصل الفري( نحصل عليه بضرب أحد المقامين في نصف اآلخر) 4/1
  .    12  = ]6 * )2÷4(أو  4* )2÷6[( =

  24زوجة وبنت وأم أصلها .  
  12زوج بنت ابن وجدة أصلها . 

 نـــــأيـــــالتب
وليس ) 1على و إال على نفسه ال يقبل القسمة(أحد المقامات عدد أولي 
ضرب أحد : أصل الفريضة هو) 4/1مع  3/1( اآلخر من مضاعفاته
 . 24 أي 3*8 =) 3/2مع  8/1(أو  . 12  =) 4*3(المقامين في اآلخر 

  12زوج وبنتان أصلها .  
 12أخوات ألب أصلها  3زوجة و .
  24زوجة وبنتان أصلها .  

 الـــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــول )3
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمثل ولــــــــول التي تعــــــاألص ولــــوم العـــمفه

الزيــــــــادة :  غــــــــةل
ــاع .  واالرتفــــــــــــــــــ

النقصان  واصطالحا
ــع   ــبة جميـ ــن أنصـ مـ
الورثــــة بالتســــاوي   
ــل   ــي أصـ ــادة فـ بالزيـ

  . الفريضة

  .أربع مرات تعول ) 6( ستة
 . 10 -  9 -  8 - 7 : إلىتعول 

  . زوج ، أخت ش، أخ ألم   =   7
  . زوج، أخت ألب، أخوان ألم   =   8
  . زوج، أختان ش، أخوان ألم   =   9

 . أخوات ألب 3إخوة ألم، جدة،  3ج، زو  = 10

 .تعول ثالث مرات ) 12( اثنا عشر
  . 17 -  15 -  13: تعول إلى 

  .زوج، بنتان، أم   = 13
  .زوجة، أختان ألب، أخوان ألم   = 15
 .إخوة ألم  4أخوات ش، أم،  3زوجة،   = 17

 .ن، أب، أم زوجة، بنتا   = 27  . فقط 27إلى  مرة واحدة، تعول) 24( أربع وعشرون
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 تصحيــــــــــــــــــــح الفريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة )4

 )زوجة وخمسة إخوة أشقاء( مثـــــــــــال تــــــــــــــوضيحــــــــــــــــــي مفهوم التصحيح

هــــو اســــتحداث   
أصـل جديــد مــن  
مضـــــــــــــــاعفات  
األصــــــــل األول، 
يقبــــل القســــمة 
على عدد جميع 

دون الورثــــــــــــة  
  .كسر 

إرثه   الـوارث
أصـــــــل 

الفريضة 
 األول

سهمه من أصل 
الفريضة قبل 

 التصحيح

أصل الفريضة 
بعد التصحيح 

 )الثاني(

سهمه من أصل 
الفريضة بعد 

 التصحيح

مجموع أسهم 
الورثة بعد 

 التصحيح

 4/1  زوجة

4  

1
) 5( عدد اإلخوة

مضروب في األصل 
:)4( األول

)5 * 4(
= 
20

1 * 5 = 5
ــة   ــهم الزوجـــ أســـ

ــهم   )5( ــد أســ زائــ
 )15(اإلخــــــــــوة 

وهـــو   20يســـاوي  
العــــدد الموافــــق  
ــة  ــل الفريضـ ألصـ
بعــــد التصــــحيح   

 . )20(أي 

 أخ ش

3  ع
3*5

= 
15

3 
 3 أخ ش
 3 أخ ش
 3 أخ ش
3 أخ ش





 


 

 
 

  ثانوية ابن رشد التأهيلية
  نيابة الحي الحسني

الدار البيضاء الكبرى

كلمة أخيرة
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 ؟؟كيف تتعامل مع أسئلة األنشطة في االمتحان الجهوي
 

 )1(الســـؤال 
  .حضرت ندوة حول موضوع ما

 صف ما دار في الندوة ونتائجها. 

)2(الســـؤال 
  ..افترض أنك كلفت بتسيير ندوة استجوابية

 اكتب تقريرا تحدد فيه ما ستقوم به في مرحلتي اإلعداد واإلنجاز.. 

)3(الســـؤال 
  .الصحة وحفظ الفواحش محاربة في ورهاود العفة موضوع حول القسم في نشاطا حضرت
  نتائجه لتطوير ومقترحاتك وأهميته النشاط فيرأيك  عن أسطر 10 في عبر 

  . وتفعيله

)4(الســـؤال 
  .بتعاون مع زمالء فصلك مناظرة في موضوع مات نظم
  أنجز تقريرا عن ذلك النشاط في حدود عشرة أسطر يتضمن التعريف بالمهام التي

.سق وتقويمك لنتائج النشاطيقوم بها المن 

)5(الســـؤال 

مشكل انتشار داء فقدان المناعة أسهمت مع مجموعة من رفاق القسم في إعداد نشاط حول 
  .في إطار األنشطة اإلشعاعية التي تقوم بها مؤسستك )السيدا(المكتسبة 

  اكتب تقريرا عن النشاط اعتمادا على العناصر اآلتية:  
/ تنظيمه/ عناصره األساسية/ المشاركون/ أهدافه/ نوعه/ تحديد موضوع النشاط

  .نتائجه / الوسائل المساعدة على تنظيمه

)6(الســـؤال 

شاركت مع مجموعة من تالميذ قسمك إلعداد ندوة استجوابية مع شخصية علمية حول 
  . أهمية الحوار وقيمته في تدبير االختالف بين الناس: موضوع 

  .الندوة حدد هدفين من أهداف هذه  )1
  .ضع تصميما يناسب موضوع هذا النشاط  )2

)7(الســـؤال 

 ).التحسيس بخطر األمراض المنقولة جنسيا والسيدا: (شاركت في نشاط تعليمي موضوعه 
  .اذكر الجانب الفكري أو المعرفي الذي شاركت به في النشاط  )1
  ما هي القيم التي التزمت بها أثناء تقديم ما كلفت بإنجازه؟ )2
  .سطرين خالصة تعكس مضمون هذا النشاط  اكتب في )3

الخاتمة
وستجد في النماذج .. ال بد أن تهتم باألنشطة، وطريقة تحليلها:  )ة(ي التلميذ)ت(عزيز

واهللاَ .. فاحرص على قراءتها واالستفادة منها.. اآلتية حلوال مبسطة ألنواع التقارير المطلوبة
  ..والسالم عليكم... ن المتميزينتعالى أسأل أن يوفقك ويسدد خطاك وأن تكون م
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 أنواع التقارير الموجزة
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 نماذج صياغة التقارير الموجزة
 

  

 صف ما دار في الندوة ونتائجها .حضرت ندوة حول موضوع ما. 
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 نماذج صياغة التقارير الموجزة
 

  

 
اكتب تقريرا تحدد فيه  ..ندوة استجوابية بتسييرافترض أنك كلفت 

  .. اإلنجازو اإلعدادبه في مرحلتي  ستقومما 
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 نماذج صياغة التقارير الموجزة
 

  

 

 محاربة في ودورها العفة موضوع حول القسم في نشاطا حضرت
 النشاط في رأيك عن أسطر 10 في عبر ، الصحة وحفظ الفواحش
  . وتفعيله نتائجه لتطوير ومقترحاتك وأهميته
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 نماذج صياغة التقارير الموجزة
 

  

 

 أنجز تقريرا عنبتعاون مع زمالء فصلك مناظرة في موضوع ما، ت نظم
التي يقوم  المهامفي حدود عشرة أسطر يتضمن التعريف ب ذلك النشاط

  .لنتائج النشاط  تقويمكبها المنسق و





 

             
 

 
1  
2  
3  
4  
5  

  
  
  































1   
       

 
2  

 
 

 
3            

 
4 )

(       
 

  



 30 |: ص       أكاديمية الدار البيضاء    نيابة الحي الحسني      ثانوية ابن رشد التأهيلية

 أنواع األنشطة المقررة  وتعريف موجز لها
 هـــــــزاتـــــه ومميــــــاتـــونــــه ومكــــدافــــه وأهـــريفـــتع  اطــــوع النشـــن

 دوةـــــالن )1

 موضوع المقترح وشرحه، يتولى فريق عمل إعـداد النـدوة وعرضـها    هي حلقة دراسية لمناقشة ال
  . وتسييرها 

  تنمية روح التعاون، وتنمية مهارات التواصل، وتنمية مهـارات اإلنصـات؛ والتعبيـر عـن     : أهدافهامن
  ...الرأي وتداول الكلمة، وتطبيق أساليب الحوار اإليجابية أثناء الندوة

ــدوة  )2 النـــــــــــــــــ
  االستجوابية

 استجواب مجموعة لضيف في قضية محددة هي مقابلة و.  
 متخصص في الموضوع، وفريق اسـتجواب يكلـف كـل عضـو فيـه       )ضيف(من شخصية  وتتكون

بإعداد أسـئلة تـدور حـول محـور مـن محـاور النـدوة االسـتجوابية، ومـن مـدير مسـير يقـدم للنـدوة              
  .ر الندوةويحدد إشكاليتها ومحاورها الرئيسة ويوزع الكلمة ويعلق ويتدخل لتوجيه سي

 ةرــاظـــالمن )3
     هي رسالة اتصالية متكاملة األركان؛ وهي حوار بين شخصين أو فريقين يسعى كـل منهمـا إلـى

إعالء وجهة نظره في موضوع معين والدفاع عنها بشتى الوسائل العلميـة والمنطقيـة وتفنيـد رأي    
  . الطرف اآلخر بالدليل والبرهان

 عمل الو رشات )4

    مـن سـتة إلـى ثمانيـة أفـراد تشـتغل جماعـة بموضـوع أو محـور معـين           هو مجموعة عمـل تتكـون
  . )...إنتاج وثيقة تقويم، إعداد مقترحات، (
 وأعضاء ، من مسير، ومقرر ويتكون.  
 وبتنميـة قـيم الحـوار والتواصـل وتقبـل       ،بالعمل وفـق مبـادئ التعـاون والتشـارك والتوافـق      وتتميز

  . المخالف وتدبير االختالف

 إعداد مشروع )5

 مجموعة من األفعال واألعمال المنظمة والمخطط لهـا قبليـا قصـد تحقيـق غايـة محـددة فـي         هو
  . الزمن المستقبل

 ي قابـل  لـ عم(بكون مجال تحققه هو الزمن المستقبل، وأنـه نشـاط مخطـط لـه بإحكـام       ويتميز
  . يتطلب قدرا كبيرا من الطموح والرغبة واإلعداد المادي والمعنوي )للتحقق

 إنتاج مطوية )6
 هي ورقة تقنية تحمل رسالة إعالمية مختصرة لتحسيس المخاطبين بقضية من القضايا. 
 باختصارها وسهولة تداولها  وتتميز.  

 داد ملفـــإع )7
             هو مجموعـة منظمـة مـن البحـوث واألوراق والوثـائق والتقـارير التـي تتكامـل فـي تنـاول موضـوع

  .معين بالمعالجة العلمية 
 ديل والتطوير بانفتاحه وقبوله للتع ويتميز.  

ــة  )8 الورشـــــــــــــــ
  ةـــالتكويني

  تشتغل جماعيا حول موضوع معين مـن زوايـا مختلفـة تحـت إشـراف       )لجينات (هي مجموعات عمل
  . خبراء يتلقون تكوينا أوليا ثم توجيها تتبعيا خالل تنفيذ الورشة

 خبراء(ومكونين  ،كما سبق )مسير، ومقرر، وأعضاء(من ورشا ت  وتتكون(  .  
 يكون وفق مبادئ التعـاون والتشـارك والتوافـق، وبتنميـة قـيم الحـوار       فيها العمل  بكون وتتميز

  .والتواصل وتقبل المخالف وتدبير االختالف، وبالتكوين، وبالتوجيه 

داد ـــــــــــــــــــإع )9
  استمارة بحث

   هي قائمة من األسئلة المتنوعة تجيب عنها عينة من الناس ذي الصلة بموضوع البحث للحصـول
  .معلومات ألجل إنجاز بحث معين على حقائق أو 

 اسـتمارة مقابلـة  (  -2. ترسل بالبريد أو توزع لتعبئتها وردها )استمارة استبيان( -1: إلى  وتتنوع( 
  .توجه للمستهدف أثناء مقابلته 

 وتسـاعد علـى    ادر،بكونها تساعد على جمع المعلومات من عدد كبير مـن النـاس والمصـ    وتتميز
  .عة بشكل أفضل استثمار المعلومات المتجم
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 عقد شراكة )10
  هو التزام بين طرفين يتطلب حشد التعاون والتضامن لتحقيق أهداف مجتمعية عامة، وهو أسلوب

  . الفاعلين كل حسب قدراته الحقيقية نيمكن من إشراك الطرفي
 تعميق إيجابيات التواصل عبر الحوار البناء، وتنمية مهارة التواصل االجتماعي: أهداف العقد..  

اح ـــــــــــــــالنفتا )11
  على المحيط

  قصد التفاهم وربط العالقات اإليجابية) أفرادا ومؤسسات(هو التواصل مع الغير .  
 االنفتاح على منابر االختالف وكيفيـة تـدبيره فـي الواقـع المعـيش، وتوظيـف التـدبير        : أهدافه

  ..اإليجابي لالختالف في الحياة اليومية

 رضــاز عـــإنج )12
 الباحث حول موضوع ما ويعرضه على الجمهور ليناقش بعد نهاية العرض هو بحث موجز يقدمه.  
  اكتساب مهارة البحث والتوثيق، وتنمية القدرة على العرض والتحليل والمناقشة: أهدافهومن... 

ـــإنت )13 اج ــــــــــــــــــ
  دمجــرص مــق

     هو نشاط يعتمد على تسجيل أحداث ومعلومات مصورة وموثقة بواسـطة قـرص مـدمج)CD(،   وهـو
  . عبارة عن شريحة دائرية شبيهة بالزجاج تستخدم أشعة الليزر لقراءته أو الكتابة عليه

 التــدرب علــى التســجيل علــى قــرص مــدمج وعرضــه، واكتســاب مهــارة اســتعمال الوســائل  : أهدافــه
  ..اإلعالمية الحديثة لنقل وإيصال المعلومات

 مائدة مستديرة )14

 ا مجموعة من األعضاء يتبادلون وجهات النظـر فـي   هي حلقة نقاش حول موضوع ما، يشارك فيه
  .القضية موضوع النقاش ليستفيد بعضهم من البعض اآلخر

 تنمية مهارة النقاش وعرض الرأي بأسـلوب مختصـر ومبسـط ومـؤثر فـي الغيـر، واكتسـاب        : أهدافها
  ..القدرة على الدقة في الكالم واحترام الوقت المخصص

 زيارة ميدانية )15

   إدارة، مؤسســة مدنيــة أو عســكرية، معمــل، مصــنع، شــركة،   (إلــى ميــدان هــي خــروج الباحــث
قصد الحصول على معلومات خاصة يستعين بها على إنجاز بحث ميداني، من خـالل توزيـع   ..) سوق

  ...استمارات أو إجراء حوارات مباشرة
 رة الصـبر  التدرب على الزيارات الميدانية واكتساب أساليبها وتمثل آدابها، اكتسـاب مهـا  : أهدافها

  ..والمكابدة بغية الوصول إلى المعلومة من مصدرها األصلي

 قـــاج ملصــإنت )16

            هو وسيلة إعالمية، بل هو عبـارة عـن صـفحة مطبوعـة مـن الـورق العـادي أو المقـوى، تعـرض فـي
  . مكان عام؛ إليصال فكرة محددة باستخدام الصورة والكتابة والرسم

 ــى الملصــق وأنواعــه  :  أهدافــه ــرف عل ــاج الملصــقات     التع ــى إنت ــدرب عل ومجــاالت اســتخدامه، والت
  ...وتوظيفها في األغراض النبيلة، واإلسهام في توعية العامة بشتى الوسائل

ــة   )17 ــداد مجلــ إعــ
  ةــــائطيــــح

 هي نشرة دورية منتظمة تعالج قضايا متخصصة أو عامة، تلصق مقاالتها على سبورة حائطية .  
 مـات مـع األدلـة وتوظيفهـا، واكتسـاب مهـارة كتابـة المقـاالت         التدرب على جمع المعلو:  أهدافها

تحفيــز اآلخــر علــى الوقــوف وتنــوير الــرأي العــام الطالبــي بوســيلة إعالميــة مجانيــة، والقصــيرة، 
  ..والقراءة

البحث بواسطة  )18
  رنيتـــــاألنت

  هي الشبكة العنكبوتية التـي تـربط العـالم كلـه، بهـدف تبـادل الخبـرات المهنيـة         األنترنيت
فهي مكتبة بال جدران، متعـددة االختصاصـات ومسـتمرة فـي التوسـع مـع ازديـاد عـدد         . والتقنية

  .الشبكات المرتبطة بها
 ــا       : أهــدافها ــن زواي ــرة م ــل القضــايا المعاص ــت، وتحلي ــفح األنترني ــات وتوســيعها بتص ــق التعلم تعمي

بـة المسـتجدات   متنوعة، واالطالع على مختلف وجهات النظر المتناولة لقضايا العصر، مع مواك
  ...والقضايا المعاصرة

  كتبـــــــــــــــــه




