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اشتغل مراد أجيرا في ورشة لبيع و إصالح الحواسيب ،فاكتشف أن صاحبها يسيء معاملة زبنائه ،ويلجأ إلى
أساليب الغش في تغيير أجزاء األجهزة ،متجاهال قول النبي صلى هللا عليه وسلم " من غشنا فليس منا"(رواه مسلم) .ورغبة
منه في التواصل اإليجابي حاور مراد مشغله ليثنيه عن التمادي في هذا السلوك ،فإذا بالمشغل يجيبه صائحا:
إنك لن تجني األرباح الكبيرة إذا لم تسلك هذا السبيل ،فبالمال تحقق السعادة واالستقرار ،وتلبي كل أحالمك
ورغباتك ..وعلى كل ،فالمال يتطهر بالتبرع بجزء منه على المحتاجين.
رد مراد على مشغله بأدب  :أنا أختلف معك تماما ،فتحصيل المال بهذه الكيفية محرم شرعا ،ألن هللا تعالى
ش ُك ُروا نِ ْع َمتَ َّ
يقول " :فَ ُكلُوا ِم َّما َر َزقَ ُك ُم َّ
ُون "(النحل  )111والكسب الحرام يضر
هللاُ َح ََل اال طَيِّباا َوا ْ
هللاِ إِنْ ُك ْنتُ ُم إِيَّاهُ تَ ْعبُد َ
بالصحة ويتنافى مع خلق العفة...
فقاطعه المشغل منفعال :أنت ال دراية لك بهذا المجال فالغاية تبرر الوسيلة.
تأمل الوضعية االختبارية ،ثم أجب عما يأتي:
أوال :الدروس النظرية 8.........................................................................................................ن
 -1ما هي اإلشكالية التي يطرحها النص؟
2ـ عرف المفهومين اآلتيين. :
أ -التواصل

ب -التبرع

3ـ لجأ مراد إلى الحوار في مخاطبة مشغله:
أ -بيناأللسووبالذياعتمدهفيهذاالحوار.
ب -ماهيآداباالختالفالتيكانعوىالمشغلأنيراعيهافيردهعوىمراد؟
ج -حددموقفكمنلسووكمشغلمرادفيطريقةكلسبهلومال،معالتعويلالمنالسب.
4ـ يعتقد المشغل أن المال وحده يحقق السعادة واالستقرار ،لكن في منظور الشرع ما يحققهما أمر آخر:
أ -أبرزهذااألمر.
ب -استدلعوىذلكبنصشرعيمنالسب.

5ـ من آثار الكسب الحالل إعفاف النفس و صيانتها عن الوقوع في الرذائل وارتكاب الفواحش:
أ -اذكروسيلتينلتحصينالنفسمنالوقوعفيالزنا،معاالستشهادعوىإحداهمابنصشرعيمنالسب.
ب -تقوم كلمنالمؤلسلساتاإلعالميةوالدينية بأنشطةمتعددةلتوعيةالناسبخطورةاألمراضالناتجة

عنعدمااللتزامبخوقالعفة،وضح ذلك بذكرنشاطينلكلمنهما.

6ـ أتمم الجدول اآلتي:
النص الشرعي
اط ِل إِ َّال
 -1قال تعالى " :يَا أَ ُّي َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَأْ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم بِا ْلبَ ِ
ض ِم ْن ُك ْم" النساء 22
أَنْ تَ ُكونَ تِ َجا َرة عَنْ ت ََرا ٍ
سلِ ٍم ،لَهُ ش َْيء
 -2قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " َما َح ُّ
ئ ُم ْ
ق ا ْم ِر ٍ
ع ْن َده ُ " البخاري ومسلم
صيَّتُهُ َم ْكتُوبَة ِ
وصي فِي ِه  ،يَبِيتُ لَ ْيلَتَ ْي ِن إالَّ َو َو ِ
يُ ِ

نوع العقد:
تبرعي /عوضي

الخاصية
المرتبطة به في النص

مقصد اقتصادي
لكل منهما
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التطبيقات3 ...............................................................................................................ن

ضن ًكا َونَحق شره يَ قو َم
ض َعن ِذ قك ِري فَإِ َّن لَه َم ِعي َشةً َ
ضل َو َال يَ قشقَى َو َمن ا قع َر َ
قال تعالى" :ف َم ِن اتَّبَ َع ه َدا َ
ي فَ َال يَ ِ
قالقِيَا َم ِة أَ ق
ع َمى" طه 121
 -1حدد القضية األساسية للنص القرآني.
 -2استخلص من النص ما يترتب عن  :أ ـ اتباع هدى هللا تعالى – ب ـ اإلعراض عن ذكر هللا سبحانه
 -3منالناسمنيوجأإلىالمخدراتوالملسكراتلوتخفيفمنالضيقوالشقاءالذييشعربهفي
حياته.انطالقامنالنصالقرآنيوضح موقفك المعللمنهذااللسووك.
ثالثا:األنشطة4 ............................................................................................................................ن

اكتب تقريرا وصفيا ـ ال يتجاوز ثمانية أسطرـ عن أحد النشاطين اآلتيين ،مع التركيز على ما يأتي :
أ ـ أهم خطوات اإلعداد واإلنجاز  /ب ـ المحاور الرئيسية  /ج ـ الخالصات والنتائج:
1ـ قمت مع مجموعة من أفراد قسمك بإجراء مناظرة حول موضوع :
" المــال وسيــلة أم غايــــة؟"
2ـ قمت مع مجموعة من قسمك بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع :
"ظاهرة تفشي الغش في المعامَلت المالية".

رابعا:

الفرائض5 .......................................................................................................................ن

هللا ِفي أَ قو َال ِدك قم ِل َّ
وصيكم َّ
ك،
ق قاث َن َتي ِقن َف َله َّن ثل َثا َما تَ َر َ
لذ َك ِر ِمثقل َحظ قاال قنثَ َيي ِقن ،فَإِ قن ك َّن ِن َس ا ًء َف قو َ
قال هللا تعالى  ﴿ :ي ِ
َو ِإ قن َكان َ ق
(سورة النساء  /من اآلية )11
اح َدة َف َل َها النصقف ﴾
ت َو ِ

 -1أ-استخرجمناآليةالكريمةحاالتميراثالبنتالثالثمعشروطااللستحقاق.
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الحاالت




شروطااللستحقاق




ب ـ يدعو بعض الناس إلى ضرورة التسوية المطلقة بين الذكر واألنثى في نصيب اإلرث.
ـ حدد موقف الشرع من هذه الدعوة مع التعليل.
 -2توفي رجل مخلـفا زوجة ،وابنا ـ لم يستهل ـ وبنتا ،و ثالث بنات ابن ،وأختا شقيقة ،وأخا ألب.
وترك مبلغا ماليا قدره210222 :درهما ،وعليه دين قدره 32222درهما ،وأوصى بخمس ماله البن أخته
وجهزت جنازته بمبلغ  0222درهم.
أ -قمبتصفيةالتركةمنالحقوقالمتعوقةبها.
ب -أعط لكل وارث نصيبه بالدرهم في جدول من إنجازك .

ملحوظة :تنقل اجلداول إىل ورقة التحرير

