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 *األولىمحاضرة ال*

 
 :لغة على ( بضم الخاء و الالم )يطلق الٌخلٌق 

  الطبع و السجية-

 صورة االنسان الظاهرة واوصافها و معانيها -

 قواعد السلوك االنساني -

 جميعها صحيحه-

 

 :طلق على صورة اإلنسان الباطنة ي

  :ما يوصف بانه صورة االنسان الباطنة هو

 الجبله -

  الُخلُق-

 الفطرة-

 جميعا خطأ -

 

 :مايوصف بأنه صورة اإلنسان الظاهرة هو 

 ـ أوصافه ومعاينه -

 (فتح الخاء وسكون الالم)ـ الخلق 

 (بضم الخاء وضم الالم )ـ الخلق 

 ـ جميعها خطأ 

 

  :الذي ُخّص بالهيئات واألشكال والصور المدركة بالبصر هو

              (بفتح الخاء)الَخلق  -

  (بضم الخاء والالم)الُخلُق  -

   الغرائز -

  جميعها صحيح -

 

 يقول الراغب رحمه هللا الخلق والخلق في األصل واحد 

 (:بضم الخاء)لق ولكن خص الخ

 ـ بالهيئات 

 ـ باالشكال

 ـ بالصور المدركة بالبصر 

  بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرةـ 

 

 :األفعال الخلقية هي التي تصدر من اإلنسان 

 ـ بال تكلف أو مجاهدة نفس 

 ـ من غير حاجة إلى فكر وروية 

  كالهما صحيحـ 

 ـكالهما خطأ 

 

  :ية يسمىؤشر بيسر وسهولة وبال تفكير وال رما يصدر عن االنسان من خير او 

 الجبلة -

 (بفتح الخاء و سكون الالم) الخلق  -

 (بضم الخاء و الالم) الخلق  -

 الفطرة -

 

 : أي( انه ما يصدر من االنسان من غير حاجة الى فكر و روية )مما ذكر في تعريف الخلق

  بسهوله ويسر-

 

 

 

 

  :تعريف الُخلُق: أوالا 

    .وجمعه أخالقٌ . الطبع والسجية والمروءة, بضم الخاء والالم: لغةالُخلُق 

وسميت ُخلُقاً ألنها تصير كالِخْلقة في صاحبها فال تكاد تنفك عنه. 

أي؛ نفسه التي . في شخصيته والجانب المعنوي, وهو يمثل صورة اإلنسان الباطنة

فيمثل صورته  -بفتح الخاء– الَخْلقوأما . بين جنبيه وأوصافها ومعانيها المختصَّة بها

 . وأوصافها ومعانيها, في شخصيته والجانب المادي, الظاهرة

الَخْلق ُخص  لكن ... الَخْلق والُخلُق في األصل واحدٌ : "رحمه هللا يقول الراغب 

بالقوى والسجايا المدركة  وخص الُخلُقبالهيئات واألشكال والصور المدركة بالبصر, 

  ".بالبصيرة

ام الغزالي رحمه هللايقول اإلمو" : ً فالٌن : يقال, الَخْلق والُخلُق عبارتان مستعملتان معا

ويراد , فيراد بالَخْلق الصورة الظاهرة. حسن الباطن والظاهر: أي. حسُن الُخلُق والَخْلق

ومن روحٍ , وذلك ألن اإلنسان مركٌب من جسٍد مدرك بالبصر. بالُخلُق الصورة الباطنة

. وإما جميلةٌ , إما قبيحةٌ : ولكل واحد منهما هيئةٌ وصورةٌ . رةونفٍس مدرٍك بالبصي

  .فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصر

ا  بسهولٍة  حاٌل للنفس راسخةٌ تصدر عنها األفعال من خيٍر أو شرٍ " :والُخلُق اصطالحا

  ".ويسٍر من غير حاجٍة إلى فِْكٍر و َرِويَّةٍ 

فالٌن ُخلُقه : وبهذا االعتبار يقال. أي هيئةٌ أو صفةٌ للنفس اإلنسانية :(حالٌ ): ومعنى

  .حميدٌ 

وهو ما يعني أن األفعال تتكرر من صاحبها على نسٍق . أي؛ ثابتة بعمق (:راسخةٌ )و

ومن ثمَّ كان َمْن يُنفق المال مرةً أو مرتين أو ثالٍث . واحٍد حتى تصبح عادةً مستقرةً لديه

البد من تكرره منه مراراً بحيث بل ,  يوص  بُخلُق السخاء والجودعلى المحتاجين ال

  .يُصبح عادةً له

أو قياٍم , أو مجاهدِة نفس, أي من غير تََكلُّ ٍ  :(من غير حاجٍة إلى فِكٍر وَرِويَّةٍ )و

  .وبطريقة تلقائية, بل تصدر بسهولة ويسر, بمحاكمات عقلية

 في مدح نبيه دمحم وعلى هذا المعنى يُحمل قول هللا سبحانه :{ َوإِنََّك لَعَلَى ُخلٍُق

 . {َعِظيمٍ 

 ولكن قد يُطلَق الُخلُق مجازاً على نَْفِس المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني

دق ُخلُق, الِعفَّة ُخلُق: فنقول وعلى هذا , بقطع النظر عن الفاعل, والحياء ُخلُق, والص ِ

أي ألتمم صالح . (إنما بعثت ألتمم صالح األخالق): ول المعنى يُحمل قول الرس

  .القواعد المنظمة لسلوك اإلنسان

ا  كالشجاعة , على الفعل الصادر من ُخلُق اإلنسان -من باب المجاز-وقد يُطلق أيضا

 -الصفة-ُجعل الُخلُق مرةا للهيئة : "يقول الراغب. الصدرة منه أو السخاء الصادر منه

ا للفعل الصادر عنه , س التي يصدر عنها الفعل بال فكرالموجودة في النف وُجعل مرة اسما

للهيئة : باسمه, وعلى ذلك أسماء أنواعها نحو العفة والعدالة والشجاعة, فإن ذلك يقال

ا   ".والفعل جميعا
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 :األفعال التي تتكرر من صاحبها على نسق واحد حتى تصبح عادة مستقرة لديه تسمى 

  الخلقـ 

 ـ الجبلة 

 ـ الفطرة 

 ـ الضمير 

 

 : يوصف فعل المرء اخالقي اذا تكرر منه 

 ثالث مرات -

 مرات11-

 واحدة مرة-

 مرات كثيرة حتى اصبح عادة-

 

 :ء والجود من ينفق المال على المحتاجين يوصف بخلق السخا

 ـ مرة فأكثر 

 ـمرتين فأكثر 

 ـ ثالث مرات فأكثر 

  ويتكرر منه مرارا بحيث يصبح عادة لهـ 

 

 :وبهذا المعنى ورد( حال للنفس راسخة تصدر عنها االعمال من خير و شر )يعرف الخلق بأنه 

 (وانك لعلى خلق عظيم : )قوله تعالى-

 ( انما بعثت ألتمم صالح االخالق : ) قال عليه السالم -

  كالهما صحيح-

 كالهما خطأ -

 

 :القواعد المنظمة للسلوك االنساني و بهذا المعنى ورديطلق الخلق احيانا على المبادئ و 

 (و انك لعلى خلق عظيم) قول هللا تعالى  -

 (انما بعثت التمم صالح االخالق) بي ملسو هيلع هللا ىلص قول الن -

 (المرء يبلغ بحسن خلقه درجه قائم الليل وصائم النهار) قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -

 (ان من احبكم الى و اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخالقا) قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -

 

 :على " انما بعثت ألتمم صالح االخالق "  عليه وسلم يحمل قول الرسول صل هللا

  ـ المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني

 ـ الفعل الصادر من خلق االنسان 

 ـ حال للنفس راسخة تصدر عنها األفعال من خير او شر بسهولة 

 ـ الطبع والسجية 

 

 :االخالق حول ما يوصف يدور موضوع علم

 و الشر بالغرائز و الخير -

 بالغرائز و الدوافع -

 بالفطرة و الدوافع و الغرائز -

 بالخير و الشر -

 

 :ئز  و الدوافع حاجاتما يميز االخالق عن الغرائز والدوافع ان الغرا

  فطر هللا االنسان عليها-

  هذا يميز االخالق>>توصف بالحسن او القبح -

 

 :طريقة اشباع الغرائز والدوافع , هو الجانب المرتبط 

 ـ بالفطرة 

  بالخلقـ 

 ـ بالجبلة 

 ـ بالغرائز 
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 : يقسم الخلق بأعتبار القبول و عدمه شرعا الى 

  خلق محمود و خلق مذموم-

 خلق مكتسب و خلق فطري-

 خلق فطري و خلق محمود -

 خلق مكتسب وخلق محمود -

 

 : االخالق المكتسبة هي تلك الصفات االخالقيه التي 

 تكون هبه ونحه من هللا تعالى -

 جمل هللا االنسان عليها -

 كالهما صحيح -

  كالهما خطأ-

 .التي يكتسبها بالتدريب و الممارسة انها والجواب ه>>

 

 :تطلق االخالق الفطرية على تلك الصفات االخالقية 

  جبل هللا االنسان عليها-

 

 إن فيك ) قال النبي صل هللا علية وسلم ألشج عبد القيس 

  ......خصلتين يحبها هللا 

  واألناة ـ 

 ـ الحلم والصبر 

 ـ الحلم والشجاعة 

 ـ اإليمان والصدق 

 

 ان فيك خلتين يحبهما هللا ) قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص الشج عبد القيس 

  :و االناة هي( ورسوله الحلم و االناة

 العجلة-

 التثبت -

 العقل -

 العلم -

 

   :ما يعرف بانه حال للنفس بها يدرك الصواب و الخطا هو

 التواضع -

 الحكمة -

 العفه -

 الشجاعة -

 

 :أجاب " من أحب عباد هللا الى هللا ؟" لما سئل النبي 

 ـ اكثرهم علما 

 ـ اكثرهم بذال وعطاء 

  احسنهم خلقاـ 

 ـ اشرفهم نسبا

 

ا أكمل ا) :يقول الرسول صلى هللا عليه و سلم   . :.لمؤمنين إيمانا

 احسنهم خلقاا -

 

 :يعتبر االسالم الشرك رذيلة خلقه من باب 

  الظلم-

 

  غير موجود بالمحتوى<< (:مني مجلسا يوم القيامة ان احبكم إلي و اقربكم : )ول عليه السالم يقول الرس

  احسنكم خلقا-

 

 

 

 : الُخلُق باعتبار دور اإلنسان فيه إلىكما يمكن تقسيم  

كحال . ه عليهاَجبَلَ , بل هي هبةٌ من هللا تعالى, ال دور لإلنسان في اكتسابها ,أخالق فطرية

 ً  . األنبياء عليهم السالم الذين اصطفاهم هللا, وجعلهم القدوة الصالحة ُخلُقاً وسلوكاً وأدبا

 ُلقية الحميدة, كما في وهناك ِمن غير األنبياء أيضاً َمْن يُمنُّ هللاُ عليه ببعض الصفات الخ

قال  (.يُِحبُُّهَما هللا اْلِحْلُم َواأْلَنَاةُ  إِنَّ فِيَك َخلَّتَْينِ : ) حيث قال له النبي حديث أشج عبد القيس 

ِ : قال( بَْل هللاُ َجبَلََك َعلَْيِهَما: )أَْم هللاُ َجبَلَنِي َعلَْيِهَما؟ قال, أنا أَتََخلَُّق بِِهَما: يا َرُسوَل اّللَِّ  اْلَحْمدُ ّلِلَّ

واسمه , واألشج رئيسها, القيس قبيلة وعبد". الذي َجبَلَنِي على َخلَّتَْيِن يُِحبُُّهَما هللا َوَرُسولُهُ 

 . التثبُت وترُك العجلة: واألناة. العقل: والِحلم. المنذر بن عائذ

يقول , يكتسبها اإلنسان بالتدريب والممارسة ,أخالق مكتسبة( : التعلمبإنما العلم) ,

ثم يأتيه التوفيق , البداية من العبد (.َوَمْن يَْستَْغِن يُْغنِِه هللا, َوَمْن يَْستَْعِفْ  يُِعفَّهُ هللا: )ويقول

  .من هللا

 

ا   : أقسام الُخلُق -ثالثا

 جميلةٌ  ينتج عنه أقواٌل وأفعالٌ  ُخلُق محمود؛: إلى, الشرعيمكن تقسيم الُخلُق باعتبار منزلته في 

ا وعقالا  ا  قبيحةٌ  ينتج عنه أقواٌل وأفعالٌ  ُخلُق مذموم؛و. شرعا   .عقالا شرعا

 

 : مكانة األخالق بين علوم الشرع

, ومعامالت, وعبادات, عقائد) تمثل األخالق إحدى الشعب األربع لعلوم الشرع

لمعامالت وربما قسمها بعضهم إلى ثالث شعب فدمجوا بين العبادات وا(. وأخالق

 (. وأخالق, وشريعة, عقيدة: )فقالوا, تحت اسم الشريعة

وإال فإنها ال تنفك عن , وهذا التقسيم إنما يصح بالنظر إلى الجهة الغالبة في كل شعبة

ا , بعضها  . بل هي متداخلة متعاضدة كالبنيان يشد بعضها بعضا

ا نجد أن اإلسالم يربط بين اإليمان واألخالق ر مجال العقائد ففي ا محكما فيجعل , بطا

ا ): فيقول , ُحْسن الُخلق عالمة كمال اإليمان ا أَْحَسنُُهْم ُخلُقا  ,(أَْكَمُل اْلُمْؤِمنِيَن إِيَمانا

المصنف في الفضائل " العدل"من باب  -الذي هو أساس اإليمان–ويعتبر التوحيد 

فيقول , قيةالمصنف في الرذائل الُخلُ , "الظلم"يعتبر الشرك من باب الُخلُقية, كما 

ألنه وضٌع للعبادة في غير , {إِنَّ الّشْرَك لَظُْلٌم َعِظيمٌ }: سبحانه على لسان لقمان

  !موضعها

 

 وقد أرجع كثيٌر من العلماء أمهاِت األخالِق وأصولها إلى أربعٍة هي : 

  (الحكمةُ والشَّجاعةُ والِعفَّةُ والعدلُ )

  حاالً للنَّفِس بها يُْدَرُك الصَّواُب من الخطأ :بالِحكمةويعنون.  

 وتحملهما على مقتضى , َحاالً للنَّفس وقوةً بها تسوس الغضب والشهوة :وبالعدل

  .وتضبطهما في االسترسال واالنقباِض على حسب مقتضاها, الحكمة

 ِة الغَضِب مُ  :وبالشَّجاعة  . نقادَةً للعقل في إقدامها وإحجامهاكوَن قوَّ

 ة الشَّهوة بتأديب العقل والشَّرع :وبالعفَّة     .تأد َب قوَّ
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  ؟.…الحلف الكاذب منفقة للسلعة)   وعليه وسلميقول النبي صلى هللا

 جالبة للبركة -

 ممحقة للعمر -

 ممحقة للبركة -

 جالبة للخير -

 

  …العدل في العطية بين حثت الشريعة على

 الوالدين -

 االوالد -

 االخوة -

 الفقراء -

 

 :يربط االسالم بين السياسة و االخالق فيرفض كل االساليب

  .القذرة للوصول للغايات النبيلة -

 النبيلة للوصول للغايات النبيلة -

 كالهما صحيح -

 

 :    جعل اإلسالم الغاية من الحرب ومجاهدة األعداء 

 ـ قتل الكفار 

 على الغنائم ـ الحصول 

 ـ فرض الهيمنة على اآلخرين وهزيمتهم 

  االنتصار للحق والخيرـ 

 *المحاضرة الثانية *
 

 : يتمثل االساس االعتقادي لالخالق االسالمية في اركان منها 

 االيمان باهلل -

 تعريف االنسان بطريق الخير و الشر -

 وجود الحياة بعد الموت -

  جميعها صحيحة-

 

 يمان باهلل منذ اوجد هللا من اركان االساس االعتقادي لالخالق اال

 :االنسان على هذه االرض 

  لمعرفته-

 

 :االساس االهم والسند الذي يعتمد عليه اقامة النظام االخالقي االسالمي 

  االساس االعتقادي-

 

 :األساس الذي يضفي القدسية على النظام الخلقي اإلسالمي 

 ـ األساس الواقعي 

  األساس االعتقاديـ 

 ـ األساس العلمي 

 ـ جميعها صحيح 

 

 

 : منها مراعاةسس يقوم النظام االخالقي في االسالم على ا

 الطبقية -

 العرف والعادة -

 المصالح االقتصادية -

 طبيعة االنسان -

 

 : والمطلوب هو , ينظر االسالم الى االنسان على انه روح علوية و جسد مادي 

  التنسيق بين الطبيعتين-

أن نظام األخالق في اإلسالم مشيد على ويُقصد به  :األساس االعتقادي -أوالا 

ا الثالثة اآلتية ,أسس من عقيدته المتمثلة في أركان اإليمان  : وخصوصا

وخالق , وبأنه وحده الخالق للكون وللبََشر, هللا تعالىبوجود اإليمان  :األول

  وبأنه وحده المتصرف فيهم, لحياةوت واالم

ن هللا لم يترك الناس منذ أن وبأ, برساالت األنبياء والرسلاإليمان  :الثاني

فهم بطريق الخير والشر, بل هداهم لمعرفته, خلقهم ُسدى وأمرهم باتباع  ,وعرَّ

وأخبرهم أن من أطاعه فله الرضا , وحذرهم من مخالفة أوامره, شرائعه

ثم اإليمان بأن الشريعة التي أُرسل بها . ومن عصاه فله السخط والنار, نةوالج

وهللا سبحانه وهب اإلنسان العقل وأنشأه على . ,هي خاتمة الشرائع دمحم 

ة ومعرف, وأوجد فيه القوة والقدرة على إدراك الحق والباطل, الفطرة السليمة

 ,واجتناب الشر والباطل ,ومن ثَمَّ جاء تكليفه باتباع الحق والخير, الخير والشر

 . وإدراك ما عليه من واجبات أو محرمات

فالنعيم لمن اتبع . وإما جحيم, وأنها إما نعيم, الحياة األخرىاإليمان ب :الثالث

الهما ال وك. وارتكب ما حرم هللا, والجحيم لمن اتبع الباطل .وفعل الخير ,الحق

 . يكون إال بعد حساب دقيق بين يدي الخالق عز وجل يوم القيامة

 

اآلخر المنبثق من اإليمان باهلل وبرساالته واليوم -هذا األساس االعتقادي بهذا المفهوم  :أهمية األساس االعتقادي

, هذا األساس تفقد األخالق قدسيتها ومن غير. بل هو عماد النظام األخالقي اإلسالمي ,في غاية األهمية -والحساب

  .وتتحول إلى مواعظ أو نصائح مجردٍة يمكن أن تصدر عن أي إنسانٍ 

وأنه سبحانه رقيب عليه, إيمانه بأنها من هللا, إن ما يدفع المسلم إلى االلتزام بأخالق دينه وتطبيقها في السر والعلن ,

 . واتصافه بخال  ذلك يعني السخط والنار, وأن اتصافه بالُخلُق الحميد يعني رضا هللا والجنة, وسيحاسبه عليها
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 : تمتاز دعوة االسالم بوسطيتها ومن ثم فإنها ترفض 

 الدعوات الروحية التي تدعو لمحاربة الطبيعة -

 الذين اخلدوا الى االرض  الطبيعيندعوات -

  كالهما صحيح-

 كالهما خطأ -

 

 :تجلت الدعوات الروحية في فلسفات وأديان انتشرت 

 ـ بين االغريق 

 ـ بين الرومان 

  في الهند والصينـ 

 ـ في أوربا الحديثة

 

 :على الدعوة الى  (للطبيعين )المادية تقوم الدعوات 

 الستسالم للطبيعة ـ عدم ا

 ـ عدم االنسياق وراء الطبيعة 

  االستجابة لمتطلبات الطبيعةـ 

 ـ االستعالء على الطبيعة والتنكر لها 

 

 :أقام اإلسالم نظامه األخالقي على أسس علمية تتمثل في القوانين األساسية للحياة , مثل قانون 

 : من القوانين االساسية للحياة البشرية في نظر االسالم 

  الحفاظ على الحياةـ 

 ـ التضحية بالحياة 

 لنسل ـ الحد من ا

 ـ قانون مكافحة الفقر 

 

 : القوانين االساسية للحياة البشرية في نظر االسالم هي

 المحافظة على الحياة -

 تكاثر النوع االنساني -

 االرتقاء العقلي و الروحي -

  جميعها صحيحة-

 

 :اعتبر اإلسالم كل سلوك يحافظ على الحياة وينميها , سلوكا أخالقيا راقيا ومن ثم حث على 

 ـ صلة االرحام 

  االكل والشرب والنومـ 

 ـ طلب العلم 

 ـ عدم االستسالم للجهل والخرافة 

 

 :اعتبر االسالم كل سلوك يؤدي الى ابقاء النوع سلوكا اخالقيا راقيا ومن ثم 

  شرع الزواج-

 

 :يحث االسالم اتباعه من الذكور على حسن اختيار

 الزوجة-

 

 :حث النبي عليه السالم االباءعلى تزويج بناتهم من اناس صالحين فقال

 (فانكحوه كم من ترضون دينه و خلقه ءاذا جا)-

 

 :نهى االسالم عن الخصاء , ألنه سلوك من شأنه أن 

 سان نحو الظلم ـ يدفع اإلن

  ـ يمنع استمرار النسل

 ـ كالهما خطأ 

 ـ كالهما صحيح

 

 

ا  أقام اإلسالم نظامه األخالقي على أسس  :األساس العلمي -ثالثا

قانون ) :وهي, علمية تتمثل في القوانين األساسية للحياة البشرية

قانون و, قانون تكاثر النوع اإلنسانيو, المحافظة على الحياة

  .(والروحي االرتقاء العقلي

 

فقد تجلت في نظرته الوسطية والواقعية إلى ما يجب أن تكون  وأما مراعاة اإلسالم للطبيعة

  .عليه عالقة اإلنسان بها

 ظرتين متطرفتين هماوقد جاءت نظرته وسطاً بين ن: 

مهما كانت , تدعو اإلنسان إلى مجابهة الطبيعة واالستعالء عليها دعوات روحية-1

وقد تجلت هذه الدعوات في فلسفات وأديان انتشرت في . الضغوطات التي تواجهه في الحياة

وكانت تعتقد بأن اإلنسان بقدر ما يستعلي على  (.كالهند والصين وفارس)بلدان المشرق 

والسمو الروحي الذي يطمح , سيحقق لنفسه السعادة المنشودة, ويتنكر لمتطلباتها, عةالطبي

    .إليه

واالستجابة , واالنسياق وراءها, تدعو لالستسالم للطبيعة (للطبيعيين)دعوات مادية -2

اإلغريق والرومان )وقد تجلت هذه الدعوات في فلسفات انتشرت في بلدان الغرب . لمتطلباتها

ا  ا وارثة فلسفتهم وحضارتهموأ, قديما وتقوم معظمها على إنكار الحياة اآلخرة , (وربا حديثا

وال ينبغي له أن يفوت , وعلى أن هذه الحياة هي فرصة اإلنسان, وعلى أنه ال بعث بعد الموت

ا من ُمتَِعها  !.على نفسه شيئا
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  :حرم االسالم الرهبانية و  الخصاء لتصادمه مع

 بقاء النوع االنساني -

 االيمان باهلل و اليوم االخر -

 االرتقاء العقلي -

 االرتقاء الروحي -

 

 : سلوٍك من شأنه أن األخالقي الراقي كل لسلوكمن ايعني قانون االرتقاء العقلي والروحي أن اإلسالم اعتبر 

  يؤدي إلى اإلقبال على الحياة بمحبة وانشراح-

  يحافظ على العقل-

  ينمي العقل-

 جميعها صحيح-

 

 :ة يعتبر أخالقيا راقيا كما في ياواإلقبال على الحي إلى السعادة السلوك الذي يؤد

 ـ الرضا بقضاء هللا وقدره 

 ـ صلة الرحم 

 اآلخرين  ـ محبة

  جمعيها صحيحـ 

 

 :حث االسالم على نسان منعزال سلوك غير اخالقي ومن ثم جعل االالسعيدة او العقل او ي يضاد الحياةما 

  صلة الرحم-

 

 :حارب  ثم  يرفض اإلسالم السلوك الذي من شأنه أن يضر بصحة اإلنسان البدنية أو بعقله , ومن

 ـ االنتحار 

 ـ تعاطي المسكرات 

 ـ تعاطي المخدرات 

  ـ جميعها صحيحة

 

 :كل سلوك يضاد الحياة و يجعل االنسان متشائما قلقا يرفضه االسالم ومن ثم حارب 

 تعاطي المخرات-

 *المحاضرة الثالثة  *
 

 :تتصف االخالق االسالمية بجملة من الصفات منها انها في

 اصولها من هللا و فروعها من الناس -

 فروعها و اصولها من الناس -

 اصولها و فروعها من هللا -

 بعض اصولها و فروعها من هللا و بعضها من البشر -

 

 :بلى , قال : أال اخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصالة ؟ قالوا " قال النبي صل هللا عليه وسلم 

  اصالح ذات البينـ 

 الزواج  ـ

 ـ زيارة االصحاب 

 ـ مجالسة الصالحين 

 

  …وصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص افساد ذات البين بانها

 القاصمة -

 الهالكة -

 الحالقة -

 الفاضحة -
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 :ال يتحمس االنسان للخضوع لقواعد السلوك اال اذا نظر اليها على انها أوامر 

 ـ منطقية 

  ـ ربانية 

 ـ عقالنية 

 ـ علمية 

 

 ...من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر )قول الرسول صل هللا عليه وسلم ي

 ـ فليكرم الناس 

  فال يؤذى جارةـ 

 ـ فليعتزل الناس

 ـ جميعها صحيح 

 

 ...من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر )قول الرسول صل هللا عليه وسلم ي

 فليكرم ضيفه-

 

 :عندما يدعو هللا عباده الى خير , او ينفرهم من شر , يجعل ذلك من مقتضى 

  ـ االيمان المستقر في القلوب

 ـ اإلنسانية 

 ـ العقل 

 طرة ـ الف

 

 ..... :من ال يأمن جاره: من يا رسول هللا  ؟ قال : قالوا... وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن ): يقول النبي عليه السالم

  بوائقة-

 

 ..(وهللا ال يؤمن ثالثا قيل من يا رسول هللا؟قال )يقول الرسول فيمن ينكب جيرانه 

  الذي ال يأمن جاره بوائقه-

 

 :قرناء جميعا , فإذا رفع احدهما رفع اآلخر ....  الحياء" يقول الرسول صل هللا عليه وسلم 

 ـ والصدق 

  وااليمانـ 

 ـ والتواضع 

 عة ـ والشجا

 

 : قرناء جميعا , فإذا رفع احدهما وااليمان الحياء" يقول الرسول صل هللا عليه وسلم 

 رفع االخر -

 

 : أمر النبي عليه السالم بالنصيحة لعامة المسلمين و تعني 

 الشفقة و السعي فيما ينفعهم -

 نفاق عليهم اال-

 قبول كل ما يفعلونه برضا و حب -

  جميعها صحيحة-

 

  :و االسير هو( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا) قال تعالى 

 السجين المعاهد او الذمي   -أ

 السجين مسلما كان او كافرا -ب

 الكافر من العبيد -ج

 الكافر الذي اخذ في الحرب  -د

 *22ذكرها في شرح المحاضرة دقيقة*
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 :يزة له وال صلة لغيرهم بها مملكل دين شعائر خاصة به و 

 المسلم بأن يلقي اهل االرض كلهم بأخالقه يطلببيل التعاليم الخلقية بل من هذا الق وليس-

 

 ...( :ننت انه يوصيني بالجار حتى ظ ما زال جبريل) الرسول الكريم يقول 

 سيورثه-

 

 :ن كانت كافرة , واليقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسملة هو إن هللا يقيم الدولة العادلة وإ: قائل 

 ـ عثمان بن عفان رضي هللا عنه 

 ـ عمر بين الخطاب رضي هللا عنه 

  ـ ابن تيمية

 ـ أحمد بن حنبل 

 

 :الدولة  ن كانت كافرة , واليقيمإن هللا يقيم الدولة العادلة وإ)يقول ابن تيمية رحمه هللا 

  الظالمة وان كانت مسلمة-

 

 :من خصائص االخالق في االسالم الثبات و تعني ان الخصائص االساسية للمجتمع 

  ال تتأثر و ال تتغير بالظروف االجتماعية و االقتصادية-

 

 :أنها ثابتة , وذلك الرتباطها من خصائص األخالق اإلسالمية 

  بالفطرة البشريةـ 

 ـ بالعقل 

 ـ بالمعرفة 

 خطأ ـ جمعيها 

 

  :االسالمية الى انها مرتبطة ارتباطا وثيقايعود السبب في ثبات االخالق 

 باالعراف -

 بالتقاليد -

 بالمصالح -

 بالفطرة -

 

 : تختلف االخالق اإلسالمية عن التقاليد اختالفا ا كبيرا ا ويتجلى ذلك في ان 

 ـ االخالق تتغير والتقاليد ثابتة التتغير 

 تغير ـ االخالق والتقاليد ت

 ـ االخالق والتقاليد ال تتغير 

  التقاليد تتغير واألخالق ثابتة ال تتغيرـ 

 

 :والمعنى " وإن عاقبتم فعاقبوا ما عوقبتم به " قال هللا تعالى 

 ـ االحسان 

  العدلـ 

 ـ التجاوز والصفح 

 ـ المثالية 

 

 :الحكمة فضيلة خلقية , يحث عليها اإلسالم , وتقع بين رذيلتين هما 

 ـ اإلسراف والتقتير

  الخب ّ والبلهـ 

 ـ الكبر والذلة 

 ـ جميعها خطأ 

 

ا   :يوصف االنسان بالبله اذا كان متصفا

 .بالسذاجة-

 

 :هما , السخاء خلق كريم و يأتي بين رذيلتين 

  اف و التقتيراإلسر-

ابِِرينَ , َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُْم بِهِ }: تعالىا وقال   {َولَئِْن َصبَْرتُْم لَُهَو َخْيٌر ِللصَّ

, والشطر الثاني منهما يفيد التجاوز والصفح والصبر, العدليفيد المثلية وهي مقتضى  يتينفالشطر األول من اآل 

 .وهو المثالية واإلحسان
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 :الشجاعة خلق كريم , ويأتي وسطا بين رذيلتي , هما 

 ـ اإلسراف والتقدير 

 ـ العفة والخمود

 ـ كالهما صحيح 

 (التهور و الُجبن )<< كالهما خطأـ 

 

 :العفة , خلق كريم ويأتي وسطا بين رذيلتين هما 

  والخمودالشره ـ 

 ـ الشره والمبالغة في طلب الشهوة واللذات 

 ـ الخمود والقصور في الشهوة 

 

 :بين رذيلتين هما  ويأتيالحياء خلق كريم 

 .صفاقة الوجه و المهانة-

 

ا بين رذيلتي ويأتي, خلٌق كريمٌ  الحياء    :ن هما وسطا

   الوقاحة وصفاقة الوجه -

  الوقاحة والمهانة- 

    الخور والمهانة -

 جميعها صحيح-

 

 :بين رذيلتين هما  ويأتيالحياء خلق كريم 

 .صفاقة الوجه و المهانة-

 

  :التواضع خلق كريم , ويأتي وسطا بين رذيلتين هما  

  الكبر والذلةـ 

 ب ـ الكبر والعت

 ـ الغنى والبطر 

 ـ الغنى والفقر 

 *المحاضرة الرابعة*
 

 :يدل على ان الخلق " وخالق الناس بخلق حسن " قول النبي صل هللا عليه وسلم 

 ـ فطري  ثابت 

 ـ غير مستحب 

 ـ غير مكتسب 

  مكتسب وقابل للتغيرـ 

 

  :يدل على ان من االخالق ما يتأتى (ومن يستغن يغنه هللايستعفف يعفه هللا  ومن) قوله النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 بالقدوة الصالحة -

 بالبيئة الصالحة -

 بالفطرة  -

 بالتدريب العملي -

 

 :تكتسب  يدل على ان من االخالق( ومن يستعفف يعفه هللا ومن يستغن يغنه هللا) قوله النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 .ممارسة بالتدريب و ال-

 

 : يدل على ان من االخالق من ( و الحلم بالتحلم ,العلم بالتعلم : )قول النبي عليه السالم

 يأتي بالتدريب  -

 يكتسب  -

  جميعها صحيحة -

 

 

 

ا   :اخالق وسط :سادسا

 الِخبُّ هما , وتأتي بين رذيلتين, فضيلةٌ ُخلُقيةوهي  ,الحكمة 

 والَبلَهُ ( والحيلة وسوء الظن أي المبالغة في االتصا  بالمكر)

قال تعالى في الثناء على (. أي المبالغة في السذاجة والسفه)

يُْؤتِي الِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن يُْؤَت الِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي }: الحكمة

 { َخْيراً َكثِيراً 

 اإلسرا : وهو خلٌق كريٌم ووسٌط بين رذيلتين هما ,لسخاءُ ا 

َوالَِّذيَن إِذَا }: قال تعالى في الثناء على عباد الرحمن. والتقتير

 ً  { أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم َيْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك قََواما

 أو  التهور: وهي خلٌق كريٌم ووسٌط بين رذيلتين هما ,الشجاعة

يوجب العقل اإلحجام زيادة اإلقدام على األمور المحظورة التي 

أو  والُجبن, {َكةِ إِلَى التَّْهلُ  َواَل تُْلقُوا بِأَْيِديُكمْ }: قال تعالى. عنها

  .المبالغة في الخو  والحذر بما تأباه الرجولة والمروءة

 الشره وتأتي وسطاً بين رذيلتي , وهي خلٌق كريمٌ  ,العفة

في قصور ال) مودوالخ( المبالغة في طلب الشهوة واللذات)

  (.تحصيل أسبابهادفع صاحبها نحو الشهوة بحيث ال ت

 الوقاحة ويأتي وسطاً بين رذيلتي , وهو خلٌق كريمٌ  ,الحياء

  .من جهة أخرىوالخور والمهانة , من جهةوصفاقة الوجه 

 من جهة ربْ الكِ ووسٌط بين رذيلتي , وهو خلٌق كريمٌ  ,التواضع ,

لة   .من جهة أخرى والذ ِ
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 : يدل ان االخالق تكتسب ( المرء على دين خليله : ) قال النبي عليه السالم 

  بالجليس الصالح و البيئة الصالحة-

 

  :نسا ثم اراد التوبة فطلب منه مغادرة بلده يدل على اثر 99الذي قتل حديث الرجل 

 القدوة الصالحة -

 التربية و التدريب -

 البيئة الصالحة -

 الضغط االجتماعي -

 

ا ثم اراد التوبة  111في الحديث ان رجالا قتل   : فسأل عالما فأخبره ان له توبه و طلب منه أن , نفسا

  سوءيغادر بلده النها ارض -

 

ا ثم اراد التوبة فطلب منه مغادرة بلده  99في الحديث ان رجال قتل   :و هو ما يدل على , نفسا

  البيئة في الخلق-

 

 :مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب 

 ـ واجبة 

 ـ مكروه 

  مستحبةـ 

 ـ مباحة 

 

 :ها الناس من كان يعبد دمحما فإن دمحما قد مات هو يا أي: الذي عرف بثباته يوم وفاة النبي صل هللا عليه وسلم وقال 

 أبو بكر الصديقـ 

 ـ عمر بن الخطاب 

 ـ عثمان بن عفان 

 ـ علي بن ابي طالب

  

 : اكثر ما يعرف الناس عن ابي بكر 

 .رباطة جأشة يوم وفاة النبي -

 

 :هو " جا قط , اال سلك فجا غير فجك والذي نفسي بيده , مالقيك الشيطان سالكا ف" الذي قال فيه صل هللا عليه وسلم 

 ـ أبو بكر الصديق 

  عمر بن الخطابـ 

 ـ عثمان بن عفان 

 ـ علي بن ابي طالب 

 

  :فاذا هو( العطين الراية غدا رجال يفتح هللا على يديه) قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص في يوم خيبر 

 على بن ابي طالب رضي هللا عنه -

  عنهخالد بن الوليد رضي هللا -

 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه -

 اسامة بن زيد رضي هللا عنه -

 

 :اكثر ما يعرف الناس من سيرة االمام أحمد بن حنبل 

 ـ جهاده وقتاله الكفار 

 ـ محاربته للمرتدين 

  ثباته في محنة خلق القرآنـ 

 ـ مجابهته للملحدين

 

  .…ر يوم الردة و بأحمد بن حنبل ان هللا اعز هذا الدين بابي بك) قال علي بن المديني 

 يوم حطين -

 يوم عين جالوت -

 يوم ذي قار -

 يقصد يوم المحنه هي محنة قول بان القرآن مخلوق >>يوم المحنة -
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 : من وسائل الضغط االجتماعي و يقصد به 

 المجتمع بكل طبقاته و اطيافه و فئاته -

 . و خطب و مقاالت و حوارات وسائل االعالم من جرائد و مجالت و كتب و اذاعات -

 كالهما صحيح -

 

 :يدل على مبدأ ( مثل القائم في حدود هللا و الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ) حديث 

 .المسؤوليه الجماعية -

 

 : قال عليه السالم لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر و لتأخذن على يد الظالم يدل على مدى تأثير الضغط

 . لضغط االجتماعي في اكتساب االخالق ا-

 

 "…ان هللا ليزع بالسلطان ما ال يزع “ : عفانمن اقوال الخليفة الراشد عثمان بن 

 بالقرآن -أ

 بالنصيحة وااليمان -ب

 بالفطرة و الطبع -ج

 باالخالق -د

 

 : هو ( إن هللا ليزع بالسلطان ماال يزغ بالقران : )قائل 

 .عنه  عثمان بنت عفان رضي هللا-

 

 :على ان المطلوب في الغيظ " الغيظ والكاظمين " يدل قول هللا تعالى 

 ـ قمعه كليا ا

 ـ منعه كليا والقضاء عليه 

 ـ إهماله وترمه 

  قهره وإسالسه بالرياضة والمجاهدةـ 

 

 * المحاضرة الخامسة *
 

  :خلق محمود او اجتناب خلق مذموم يسمىالتكليف الصادر من الشرع بامتثال 

 المسؤولية -

 الجزاء -

 االلزام -

 الكسب -

 

 :تكليف بتشريع خلقي "مايعرف بأنه 

 ـ المسؤولية الخلقية 

 ـ الجزاء الخلقي 

  اإللزام الخلقيـ 

 ـ الفطرة 

 

 : مصدر االلزام الخلقي عند المسلمين هو 

  .القران و السنه فحسب -

 

 :مصدر االلزام الخلقي كغيره من االحكام الشرعية انما هو هللا تعالى والدليل قوله تعالى

 (ان الحكم إال هللا )-

 (ان هللا له الخلق واالمر )-

 .كالهما صحيحة -

 

 

 

 

 

 

وهذا اإللزام يمكن أن . الفرض واإليجاب :اللغةاإللزام في  :تعريف اإللزام الُخلُقي

ا  أو يكون مصدره الشرُع بمقتضى , يكون مصدره المكلُف نفسه بأن يُلزم نفسه شيئا

ا . خطابه بأمٍر أو نهيٍ   . ويسمى تكليفا

: أو بعبارة أخرى. تكليٌف بتشريع ُخلُقي: تعريف اإللزام الُخلُقي بأنهوعليه فيمكن 

 . أو اجتناِب ُخلٍُق مذموم, ل ُخلٍُق محمودٍ تكليٌف صادٌر من الشرع بامتثا

ا أو غير جازم مثال . وفي جانب الفعل أو الترك, وهذا التكليف أعم من أن يكون جازما

ومثال . السلوك الُخلُقي المطلوب فعله على سبيل الحتم واإليجاب بر الوالدين

وهو , لطريقإماطة األذى عن ا, المطلوب فعله ولكن ليس على سبيل الحتم واإليجاب

ا الِكْبر والحسد. المندوب ا جازما ومثال . وهو الحرام, ومثال المطلوب تركه طلبا

أو أن , المطلوب تركه ولكن ليس على سبيل الحتم أن يشرب الماء في نفس واحدٍ 

  .وهو المكروه, يتنفس في اإلناء
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 :لقي من العوامل الداخلية التي تعين على تحقيق االلتزام الخ

 : من االمور المتفرغة عن الشرع و المعينة على تحقيق اإللتزام الخلقي 

 ـ العقل 

 ـ الضمير 

 ـ الفطرة 

 جميعها صحيحـ 

 

 :من العوامل الداخلية التي تعين على تحقيق االلتزام الخلقي 

  االيمانـ 

 ـ المجتمع 

 ـالسلطة الحاكمة 

 ـ ولي االمر 

 

  :من خالل , لى ِسنِي حياتهيتكون الضمير في الفرد في أو

 التربية التي يتلقاها -

   الثقافة التي ينشأ عليها-

   البيئة المحيطة به -

 جميعها صحيح-
 

 :ضمير الفرد يتكون في اولى سني حياته من خالل

 الثقافة التي ينشأ عليها -

 بنيته الجسدية -

 عواطفه -

 غرائزة   -

 

  :و المقصود بالصدر ( ثم ماحاك في صدرك و كرهت ان يطلع عليه الناسو اال) قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 الفطرة -

 الضمير -

 العقل -

 االيمان -

 

  :من العوامل الخارجية التي تعين على تحقيق االلتزام الخلقي

 االيمان -

 الفطرة -

 السلطة الحاكمة -

 الضمير -

 

 : ام الخلقي في االسالم من خصائص االلز

 عدم االستثناءات -

 االلزام فوق الطاقة -

 العزيمة المطلقة في التطبيق -

 جميعها خطأ-

 

 

 

  :من خصائص االلزام الخلقي انه الزام فيه يسر ويدل ذلك قوله تعالى

 [عرج حرج وال على المريض حرجليس على االعمى حرج وال على اال]   -

 [كل نفس بما كسبت رهينة]  -

 [وال تزر وزارة وزر اخرى] -

   [وما جعل عليكم في الدين من حرج]  -

 

 

 

هناك جملة من العوامل  :العوامل التي تحمل على االلتزام

 وهي تنقسم إلى, وتعينه عليه, تحمل المرء على االلتزام

 . خارجيةو داخلية

 اإليمان: رها في أربعةويمكن حص: العوامل الداخلية*

  .الضميرو الفطرةو العقلو

  :ويمكن حصرها في عاملين رئيسين :العوامل الخارجية*

 .المجتمع و السلطة الحاكمة 

 : خصائص اإللزام الُخلُقي

اَل يَُكل ُِ  هللاُ }: قال تعالى. فال تكلي  إال بما يُطاق. أنه إلزاٌم بقدر االستطاعة

ضيه كما يقت, وهذا مبدأ يقتضيه العدل اإللهي(. 682: البقرة){ نَْفساً إاِلَّ ُوْسعََها

  .الُخلُق القويم

ومن ثَمَّ فال تكلي  بما فيه حرج أو  .أنه إلزاٌم بما فيه يُسر وسهولة على الناس

{ يُِريدُ هللاُ بُِكُم اليُْسَر َواَل يُِريدُ بِكُُم العُْسرَ }: قال تعالى. مشقة لم تعتدها النفوس

ي}: وقال تعالى(. 181: البقرة)   (.88: الحج){ ِن ِمْن َحَرجٍ َوَما َجعََل َعلَْيكُْم فِي الد ِ

كما في إعفاء ذوي األعذار من العجزة , أنه إلزاٌم يراعي األحوال االستثنائية

لَْيَس َعلَى األَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى } :قال تعالى. والضعفاء والمرضى عن الجهاد

رخص بالتلفظ وكما في الت(. 18: الفتح){ األَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى الَمِريِض َحَرجٌ 

َمْن َكفََر بِاهلِل ِمْن بَْعِد } :قال تعالى. بالكفر باللسان مع بقاء القلب مطمئناً باإليمان

 { إِيَمانِِه إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاإِليَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِالُكْفِر َصْدراً 
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 :التزام الشخص بما يصدر عنه قوال او عمال يسمى 

  المسؤوليةـ 

 ـ االلزام 

 ـ الجزاء 

 ـ االمامة

 

 :الخلقية في اإلسالم من شروط المسؤولية 

 ن العمل ممايطاق ـ كو

 ـ العقل 

 ـ االختيار 

  جميعها صحيحـ 

 

 :نسان في شرعنا عن اقواله و افعاله اذا كاناليسأل اال

 ال ينويها -

 بالغا -

 عاقال -

 مختارا -

 

 : في شرعنا الحنيف ال يسأل االنسان عن االعمال التي 

  اكره عليها-

 اليطيقها -

 .كالهما صحيح-

 

 :عن ... ( رفع القلم عن ثالث : ) يقول صل هللا عليه وسلم 

 ـ النائم حتى يستيقظ 

 ـ المجنون حتى يفيق 

 تلم ـ الصبي حتى يح

   جميعها صحيحـ 

 

  :اخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ان القلم مرفوع عن

 الجاهل حتى يتعلم -

 الصبي حتى يحتلم -

 العبد حتى يعتق -

 االسير حتى ينفك اسره -

 

 : ؤولية االخالقية في االسالم توافر النية و يدل عليه قوله تعالى من شروط المس

 (يؤخذاكم هللا باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم  ال)-

  دليل لشرط كون العمل مما يطاق>> (ا اال وسعها نفس هللا ال يكلف)-

 (وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال )-

 جميعها صحيحة -

 

 : عند هللا توافر النية لدى المرء ويدل ذلك ؤولية االخالقية من شروط المس

 (يؤخذاكم هللا باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم  ال)-

 (نوي انما االعمال بالنيات و إنما لكل امريء ما) قول النبي عليه السالم -

  كالهما صحيح-

 

 :من النصوص القرآنية التي تفيد أن المسؤوليه الخلقية في اإلسالم شخصية فردية بالدرجة األولى 

 (سبت رهينةكل نفس بما ك) ـ 

  (والتزر وازرة وزر أخرى )ـ 

  صحيح كالهماـ 

 ـ كالهما خطأ 

 

 

  :المسؤولية الخلقية: ثانياا 

نتج عنه بالضرورة مسؤولية الطرف , إذا صدر اإللزام من طرفٍ  :تعريف المسؤولية

ا , المقابل ا , وإال كان عبثا  . ولم يكن إلزاما

فْت بأنها   ".يَصدر عنه قوالا أو عمالا التزاُم الشخص بما " :وقد ُعّرِ

  .تَحمُل الشخِص النتائَج المترتبة على ما التزم به من قوٍل أو عمٍل أو تركٍ  :أو

 

ال بد من توافر , ليكون اإلنساٍن مسؤوالا عن أفعاله وأقواله :شروط المسؤولية

 :جملة شروط هي

 كون العمل مما يطاق  –النية  –االختيار  –العقل  –البلوغ 
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 : على ان المسؤوليه ( وال تزر وازرة وزر اخرى)قوله تعالى 

 .فردية -

 

 : من خصائص المسؤولية الخلقية في االسالم 

  انها شخصية-

 تلزم فوق الطاقة -

 كالهما صحيح -

 كالهما خطأ -

 

  :يفيد المسؤولية( كل نفس بما كسبت رهينة) قول هللا تعالى 

 الجماعية -

 التكافلية -

 الفردية -

 التقصيرية -

 

 :على ( راع , وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم ) قول النبي صل هللا عليه وسلم 

 فردية ـ المسؤولية ال

 ـ المسؤولية االجتماعية 

  ـالمسؤولية التقصيرية

 ـ جميعها خطأ

 

 :مسئولية االب عن انحراف ابنائة او الشخص عن من له واليه عليه تسمى بالمسؤولية 

  التقصيرية-

 

 :يقرضه المجتمع من قواعد تسمى المسئولية االلتزام تجاه االخرين وتجاه ما

  االجتماعية-

 

 :يدل على " إن لم يستطع فبلسانه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ف" قول النبي صل هللا عليه وسلم 

 ـ الفردية 

 ـ الشخصية 

 ـ التقصيرية 

 (التكافلية)االجتماعية ـ 

 

 ( :او تكافلية )مما يفيد أن االنسان مسؤول عن غيره في االسالم مسؤولية اجتماعية 

 (إن لم يستطع فبلسانه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ف )قول النبي صل هللا عليه وسلم -

 

 

 : يسمى األثر المترتب على الفعل االنساني في الدنيا او في اآلخره 

  جزاء-

 

 : يقصد بالجزاء االخالقي في االسالم 

  الجزاء النفسي من انواع الجزاء االخالقي>>المعصية الطاعة و التألم عند ند عالرضا عن النفس -

 الجزاء النفسي من انواع الجزاء االخالقي>>رضا الضمير و تأنيبه و وخزه -

 من انواع الجزاء االخالقي الجزاء الرباني>> سخطه عليه وضنك عيشته عند المعصية رضا هللا و تيسير اموره عند الطاعة و -

  جميعها صحيحة-

 

  :وسياسة الدنيا انما تكون " الدنيااالمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة 

 ـ بتطبيق الشريعة 

 ـ بردع الخارج على الدين 

 ـ بمنع االبتداع في الدين 

  بتحقيق العدل بين الرعية وايصال الحقوق الى أصحابهاـ 

 

 

 : الجزاء األخالقي

سواٌء أكان هذا الجزاء . هو المكافأة أو األثر المترتب على الفعل األخالقي :تعريفه

ا كتأنيب الضمير, ظاهراا كالسجن  في اآلخرة أم, وسواٌء أكان في الدنيا. أم باطنا

 : خصائص المسؤولية

 (أو فردية)بأنها شخصية تتسم المسؤولية في اإلسالم 

بمعنى؛ أن اإلنسان يتحمل مسؤولية . بالدرجة األولى

ا كان, تصرفاته فحسب ومهما , دون تصرفات غيره أيا

ا كان القصاص فلو قتل ا. كانت درجة قرابته ألب شخصا

ولو شرب الولد خمراا . وكذلك العكس, عليه دون ولده

ودليله قول هللا . وكذلك العكس, لم يجلد والده عنه

  {ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهيَنةٌ }: تعالى

  {َوال تَِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر أُْخرى}: وقوله تعالى

مستويات أخرى من المسؤولية ملقاة غير أن هناك 

المسؤولية التقصيرية عن : منها, على عاتق المسلم

ومدير المدرسة , كاألب في أسرته ,َمْن ُهم تحت واليته

ومدير الشركة , وضابط الجيش في كتيبته, في مدرسته

:  يقول . وولي األمر فيما تحت واليته, في شركته

  (.كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

أو –المسؤولية االجتماعية ومنها ما يمكننا أن نسميها 

وهي مسؤولية كل مكلف في المجتمع عن  -التكافلية

, والنهي عن المنكر, القيام بواجب األمر بالمعروف

من َرأَى ِمْنُكْم : ) يقول . واألخذ على يد المنحرف

ا فَْليُغَيِّْرهُ بيده فَِإْن لم يَْستَِطْع فَبِِلَسا نِِه َفِإْن لم ُمْنَكرا

يَمانِ   (. يَْستَِطْع فَبَِقْلبِِه َوذَِلَك أَْضعَُف اإْلِ

وتتعدد الجهات التي يمكن لها أن تحاسبنا وأن نكون 

المسؤولية أمام اّلّل : وتتمثل في, مسؤولين أمامها

والمسؤولية , والمسؤولية أمام السلطة الحاكمة, تعالى

  .يرهوالمسؤولية أمام نفسه وضم, أمام المجتمع
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 مر حراسة الدين و سياسة الدنيا وحراسة الدينمن مهام ولي اال

 :تكون  

 يق الشرعبتطب-

 

  :يقول المارودي عن واجبات ولي األمر 

 .حراسة الدين و سياسية الدنيا -

 حراسة الدنيا -

 دين سياسة ال-

 كزوا بالخيارات معكوسةر >>

 

 :المهمة الرئيسية لولي األمر في الدولة االسالمية 

 حراسة الدين -

 سياسة الدين -

  كالهما صحيح-

 

 :من مهام والة األمر 

 ألمر بالمعروف ـ ا

 ـ النهي عن المنكر 

  كالهما صحيحـ 

 ـ كالهما خطأ 

 

 :و أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر من مهام, مراقبة افعال الناس و تصرفاتهم 

 والة األمر -

 العلماء -

ا -  األمة جميعا

 جميعها صحيحة-

 

 :وبات التي أقرتها الشريعة في حق حدود هللا ويرتكب المعاصي يسمى العق

 ـ حدا ا 

 يرا عزـ ت

  ـكالهما صحيح

 ـ كالهما خطأ 

 

ا تسمى   : المعصية التي تستوجب إقامة عقوبة مقدرة و معينة شرعا

 .كفارة -

 .حداا -

 .تعزيزا-

ا -  .تأديبا

 

 :مقدارها تسمى العقوبات التي يفرضها القاضي و لم يحدد الشرع 

  .تعزيرا-

 

 :العقوبات التي اقرتها الشريعة االسالمية في حق الذين يتعدون حدود هللا تسمى الجزاء

 .الشرعي -

 

 غير موجود بالمحتوى وضعتها احتياط>> ... :أقيلو ذوي الهيئات عثراتهم اال ) الرسول عليه السالم يقول 

 حداا -

 

 ...(من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك :) يقول الرسول صل هللا عليه وسلم 

 ـ العاقل 

  ـ المؤمن

 ـ العالم 

 ـ المحسن 

 وهناك جزاء من السلطة الحاكمة : 

وعقوباٍت في حال , وتتمثل في مكافآٍت وتكريم في حال الطاعة

ا لهم ولغيرهم في حق من ينتهك محارم اّلّل زجراا له, المعصية م وردعا

أو  حدٌ وهي إما , ممن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك االنتهاكات

 : تعزير

, عقوبة نصَّ عليها الشرع في حق من يقترف جرائم معينة :والحدُّ 

, والِردَّة, وشرب الخمر, الزنا, والسرقة, والقذف: وهي سبعة

 . والقصاص, والِحرابة

صية ال حدَّ فيها وال كفارة, ترك عقوبة تأديبية على مع :والتعزير

  .وتكون دون الحدِّ , الشرع سلطة تقديرها للقاضي أو لولي األمر

 

ولي األمر أو من ينوب )إن أهم واجبات السلطة الحاكمة  :السلطة الحاكمة

والتحلي  ,بحدود الشرع الحنيف أمراا ونهياا على االلتزام  هو حمُل الناِس ( عنه

وقد عبر عنه اإلمام الماوردي رحمه . واالبتعاد عن الرذائل ,بمكارم األخالق

فة النبوة في حراسة الدين وسياسة اإلمامة موضوعة لخال": هللا بقوله

. وردع الخارج عليها, إنما تكون بتطبيق الشريعة وحراسة الدين ".الدنيا

وتحقيق العدل بين , وقطع الخصومات, تكون بمنع المنازعات وسياسة الدنيا

 . وإيصال الحقوق إلى أصحابها, الرعية

بد أن يعاونه فيه بل ال , أن ولي األمر لن يستطيع تحقيق ذلك بمفردهوال شك 

  .وهو المعبر عنهم بالسلطة الحاكمة ,الوزراء والمسؤولون
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 :فذلك (من سرته حسنته وساءته سيئته :) يقول الرسول صل هللا عليه وسلم 

 االلزام -

 المسئولية -

 العقوبات الشرعية -

 (رضا الضمير و تأنيبه )الشعور النفسي -

 *المحاضرة السادسة  *
 

 :يتعبد ربه حتى تنفطر قدماه , فإذا سئل لما هذا وقد غفر لك أجاب أفال أكون )ل هللا عليه وسلم كان النبي ص

  ـ شكورا

 ـ مؤمنا 

 ـ صبورا 

 ـ جميعها صحيح 

 

 :كان النبي صل هللا عليه وسلم ـ إذا صل سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من  

 : …كأزيز المرجل من ازيز ) كان لصدر النبي ملسو هيلع هللا ىلص و هو يصلي 

 ـ الذكر 

  البكاءـ 

 ـ الفرح 

 ـ الخوف 

 

  .(…هللا في اليوم الستغفرانه ليغان على قلبي و اني ) يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 الف مرة -

 عشرين مرة -

 خمسين مرة -

 مائة مرة -

 

 .....اني انه ليغان على قلبي و)كان النبي يرى نفسه مقصرا في جنب هللا و كان يقول 

 السبح هللا مائة مره في اليوم -

 الستغفر هللا مائة مره في اليوم-

 

 :أمر النبي من يؤم الناس في الصاله بأن 

  يخفف الصالة-

 يطيل الصالة -

 يقصر الصالة-

 

 :نه يقول الحبر اليهودي عبدهللا بن مسلول لما قدم الرسول عليه السالم جئت انظر إليه فلما استثبت وجهه عرفت ا

  وجهه ليس بوجه كذاب-

 

 :يعد امر النبي بالتخفيف بالصالة من مظاهر 

  رحمته بالمؤمنين-

 

 :يقول علي رضي هللا عنه كنا إذا احمر البأس و لقى القوم اتقينا بــ 

  رسول هللا عليه السالم-

 

 : سبق النبي عليه السالم لكشف اخبار العدو دليل على 

 .شجاعته -

 

  ....( :التطروني كما أطرت  : )هللا عليه وسلم يقول النبي صل  

  ـ النصارى ابن مريم

 ـ المجوس كسر 

 ـ األقباط هرقل 

 ـ جميعها صحيحة 

أَمر َمْن يؤم الناس في الصالة  بأمته أنه  ومن صور رحمته

 بأن يُخفف
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  :بين النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حديث له ان الكبر ليس معناه ان يكون ثوبك حسنا و نعلك حسنة بل الكبر

 بطر الحق و غمط الناس -

 الشرك باهلل  -

 الناسظلم -

 قسوة القلب -

 

 : ثم بين الكبر فقال الكبر ( ال يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)يقول النبي عليه السالم

 . غمط الناس او بطر الحق-

 

 :ن ال يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة م)يقول النبي عليه السالم

 كبر-

 

 :وغمط الناس يعني " الحق , وغمط الناس  الكبر بطر" يقول النبي صل هللا عليه وسلم 

 ـ اعتزلهم 

 ـ تعظيم قدرهم 

 ـ اكل أموالهم 

 احتقارهمـ 

 

 :واالهالة السنخة دليل على  الدعوة الى خبز الشعير صل هللا عليه وسلمفي استجابة النبي 

 ـ رحمته 

 ـ زهده 

  تواضعهـ 

 ـ حيائه 

 

 

 

  :هذا دليل على ... كان النبي عليه السالم يخيط ثوبه و يخصف نعاله و يرقع دلوه )عن عائشة قالت 

  تواضعه صلى هللا عليه و سلم-

 

  :دليل على ( انا ابن إمرأة من قريش كانت تأكل القديد هون عليك إنما )في قول النبي عليه السالم لرجل خافه 

  لى هللا عليه و سلمتواضعه ص-

 *المحاضرة السابعة  *
ا واهله ال يجدون   :كان النبي عليه السالم يبيت الليالي المتتابعة طاويا

 .عشاء -

 

 :.....لكل دين خلقا , وخلق اإلسالم " يقول النبي صل هللا عليه وسلم 

 ـ الصدق 

 ـ التواضع 

  الحياءـ 

 ـ العفو 

 

 : كان النبي صل هللا عليه وسلم اذا رأى من احد يكرهه

  يتغير وجهه الشريف فيفهم أصحابه كراهيته لذلك االمرـ 

 ـ يصارحح بما يكرهه منه

 ـ يواجهه بما يكرهه منه

 ـ يشهر به 

 

  …كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص شديد الحياء وكان اذا كره شيئا عرف في 

 كالمه -

 وجه -

 افعاله -

 سكوته -

 م وضعتها النها تساعد على الفهم بالمحتوى من المنهج القدي هغير موجودهالسؤالين **
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 :وذلك(ما بال اقوام يصنعون كذا و كذا)يصارحه بما يكرهه منه و كان يقول لم يكن النبي صلى هللا عليه و سلم يواجه احد او 

 لتواضعه -

 لسماحته و عفوه -

 لشدة حياؤه-

 

 :أنه بـدل ـعلـيعرف ا 

  المساواة في المكافأة في خير أو شرـ 

 ـ اإلحسان 

 ـ مقابلة الخير بأكثر منه

 ـ مقابلة الشر بأقل منه 

 

 :فئة في خير او شر و اإلحسان العدل هو المساواة في المكا

 .مقابلة الخير بأكثر منه -

 

  :و تعني بمهنة اهله( كان النبي في بيته في مهنة اهله) تقول السيدة عائشة رضي هللا عنها 

 خدمة اهله -

 رفقة اهله -

 صحبة اهله -

 الخوف و القلق على اهله -

 

 : فإذا حضرت, ته في مهنة أهله كان النبي عليه السالم في بي:تقول عائشة رضي هللا عنها

 الغنائم خرج إليها -

 الزكاة خرج عليها -

 .الصالة توضأ و خرج إليها -

 .جميعها صحيحة -

 

 :تقول السيدة عائشة رضي هللا عنها ما غرت على احد من نساء النبي عليه السالم ما غرت على 

  خديجة رضي هللا عنها-

 

 : صديقات زوجته كان النبي يذبح الشاة و يفرقها بين 

 .خديجة رضي هللا عنها -

 

 : كان النبي عليه السالم يمر بالصبيان 

 .فيسلم عليهم -

 

 :حارثة رضي هللا عنه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد زواجهما هيالزوجة التي اهدت عبدها زيد بن 

  :فأهدته له بعد زواجهما , وهذه الزوجة كان زيد بن حارثة رضي هللا عنه عبدا إلحدى زوجات الرسول صل هللا عليه وسلم 

 عائشة رضي هللا عنها -

 زينب رضي هللا عنها -

 حفصة رضي هللا عنها -

 خديجة رضي هللا عنها -

 

 :هللا عليه وسلم شيئا فقط بيده إال أن يكون ما ضرب رسول هللا صل : تقول أم المؤمنين عائشة 

 ـ مع أهل بيته 

   في الجهاد في سبيل هللاـ 

 ـ مع خدمه 

 ـ جميعها صحيح 

 

 :كان النبي عليه السالم ال ينتقم لنفسه قط و كان ال ينتقم إال أن 

 .تنتهك حرمات هللا -

 

 :وجد انس بن مالك رضي هللا عنه قوما قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال نهي النبي عليه السالم 

 .البهائم تصبران -

. هو المساواة في المكافأة في خيٍر أو شرٍ  لعدلا

والشِر بتركه أو , مقابلةُ الخيِر بأكثر منه واإلحسانُ 

 .بأقل منه
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 :من اتخذ شيئا فيه الروح ) لعن رسول هللا صل هللا عليه وسلم 

 ـ لباسا 

  ـ غرضا

 ـ طعاما 

 ـ مركبا 

 

  :...غفر هللا لبغي في : "يقول النبي صل هللا عليه وسلم 

 ـ هرة حبستها 

 ـ دجاجة نصبتها غرضا 

 ـكلب حبسته 

 كلب سقتهـ 

 من المحاضرة قال المثال شفهيا *

 *المحاضرة الثامنة  *
 : تطلق المهنة في اللغة 

 ة والعمل الخدم-

 الحذق و المهارة في الخدمة و العمل -

  كالهما صحيح-

 كالهما خطأ -

 

 :كالهندسة والمحاسبة يسمى  عقلية وخبرة ميدانيةرف امايحتاج إلى مع 

  :مية المتخصصة و الخبرة التطبيقية يسمىياالكادالعمل الراقي الذي يجمع بين المعرفه 

 ـ الحرفة 

 ـ الصنعة 

 ـ الوظيفة 

  هنةالمـ 

 

 :الوسيلة التي يرتزق منها بصفة مستمرة  و ال تحتاج إلى تدريب قصير كالزراعة 

  تسمى الحرفة-

 

 :حترف للمسلمين فيه يمن هذا المال , و.. غلت بأمر المسلمين , فسيأكل ونة أهلي , وشُ ئعلم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز ملقد : قائل عبارة 

  ـ أبو بكر الصديق رضي هللا عنه 

 ـ عمر رضي هللا عنه 

 ـ عثمان رضي هللا عنه 

 ـ جميعها خطأ 

 

 :كان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق يعمل في 

 ـ النجارة 

 ـ الحدادة 

 ـ الزراعة 

  التجارةـ 

 

 :كان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يعمل في 

 ـ الحدادة 

 ـ الزراعة 

 ـ الحجامة 

  جميعها خطأـ 

 

 :ب العمل وإحكامه على النحو الذي تعلمه , وبما يوصل الى المقصود منه , يسمى ترتي

 ـ الحرفة 

 ـ المهنة 

  الصنعةـ 

 ـ العمل 
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 :يسمى ما يمكن أن يصدر من االنسان و الحيوان معا 

  العمل-

 

 :هو " صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم  وعلمناه" النبي الذي قال هللا فيه 

  لسالمداود عليه اـ 

 ـ زكريا عليه السالم 

 ـ سليمان عليه السالم 

 ـ موسى عليه السالم 

 

ا قط خيراا من أن يأكل من عمل يده )في قول الرسول عليه السالم   : حث على ( ما أكل احد طعاما

 .العمل و الرفع من شأنه -

 

 :فحسب و اما اخالق المهنة فتهتم بماتهتم انظمة المهنة بما يجب فعله 

 م فعلهيحر -

 يباح فعله -

 ينبغى فعله -

 يكره فعله -

 

 :تهتم اخالق المهنة بما 

 ينبغي فعله-

 يجب فعله-

 يلزم فعله -

 جميعها صحيحة -

 

 :من يخالف االخالق و اداب المهنة فإنه يستحق 

 اللوم -

 العتاب -

  كالهما صحيح-

 

 :طانتزداد أهمية اخالق المهنة في عصرنا اكثر من قبل نظرا التساع سل

 المال-

  العلم-

 القانون -

 الحكم -

 *رة التاسعة المحاض*
 

 :محافظة ممارس المهنة على سمعته وسمعة مهنته نظيفة بعيدة عن كل ما يلوثها يندرج في الخلق 

 (النزاهه) ـ الطهارة المهنية 

 ـ األمانة المهنية

 ـ المحبة المهنية 

 ـ التعاون المهني 

 

 : تصاف بالسمعة الطيبة يندرج في خلق ب و اإلالترفع عن النقائص و العيو

 التعاون المهني  -

 األمانة المهنية  -

 اإلستقامة المهنية  -

  الطهارة المهنية -

 

  :يندرج في خلقنفسه تحت أية التزامات مالية يمكن لها التأثير على قدرته في تأدية واجبه المرء أن ال يضع 

   الطهارة المهنية -

 هنيةاالستقامة الم-

  األمانة المهنية -

 : الفرق بين أخالق المهنة وأنظمتها

ف أنظمة القوانين والتشريعات التي تحدد وتنظم : المهنة بأنها تُعَرَّ

 : وهذا يعني. عمل الممارسين للمهنة

 أخالق المهنةوأما , فحسب بما يجب فعلهتهتم  أنظمة المهنةأن  -1

ل صورته أمام اآلخرينينبغي فعلهفتهتم بما  وبما يُكسبه , , وبما يَُجّمِ

  .ثقتهم واحترامهم

عليها في  تحق العقوبة المنصوصةيس مخالف أنظمة المهنة -2

وقد يصل , فيستحق اللوم والعتاب مخالف أخالق المهنةوأما , اللوائح

  .إلى العقوبة
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  التعاون المهني-

 

  غير موجود بالمحتوى>> :من أدلة الشرع في الطهارة المهنية 

 لألمانه المهنيةدليل >>ـ من غشنا فليس منا 

 قن كل شيءاتـ صنع هللا الذي 

 ـ إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه 

 ـ جميعها خطأ 

 

  :لقالقضاء يقدح في ختولية الجاهل منصب 

 الطهارة المهنية-

 االمانة المهنية-

 االستقامة المهنية -

 التعاون المهني -

 

 :يحرم تولية الجاهل القضاء للحفاظ على جودة األداء و تحقيق العدالة و هي من خصال 

 .الطهارة المهنية-

 

 بالمحتوى من المنهج القديم غير موجود>>: شهادة حسن السلوك التي تطلبها جهات التعاقد من المتقاعدين تندرج في خلق 

  الطهارة المهنية-

 

 لكن بتحصلونها في تعريف الطهارة لغة  غير موجود بالمحتوى من المنهج القديم>> :تنقسم الطهارة إلى 

   حسية و معنوية-

 *المحاضرة العاشرة  *
 :الحفاظ على اسرار المهنة , والحفاظ على مصالحها , يندرج في خلق 

 نية ـ الطهارة المه

  ألمانة المهنيةـ ا

 ـ المحبة المهنية 

 ـ التعاون المهني 

 

  :استهالك العامل أضعاف ما يحتاج إليه من األسالك في التمديدات الكهربائية , ونحو ذلك يخالف 

  ـ األمانة المهنية

 ـ الطهارة المهينة 

 ـ التعاون المهني 

 ـ المحبة المهنية 

 

 :السيارة من الوقود او االسالك للتمديدات سفاهة و يخالف استهالك العامل أضعاف ما تحتاجة

  االمانة المهنية-

 

 :ان يستغل مهنته او منصبه من أجل مصالحه الشخصية يتنافى مع ُخلق 

 االمانه المهنيه-

 

  :التزام الراشد في التصرف من غير إسراف أو اتسغالل شرط لتحقيق 

 ـ المحبة المهنية 

 ـ التعاون المهني 

  ألمانة المهينةاـ 

 ـ جميعها خطأ 

 

 : ن في المهنة عدم االسراف او االستغالل من متطلبات خلق التزام اصحاب الشأ

  األمانةالمهنية-
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  :من النصوص القرآنية التي تدل لخلق األمانة المهنية قوله تعالى 

 (بعضه وأعراض عن بعض  وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره هللا عليه عرف)ـ 

 ( أد األمانة إلى من ائتمنك , والتخن من خانك ) ـ 

 (من حدث في مجلس بحديث فالتفت , فهي مانه ) ـ 

 ـ جميعها صحيح 

 *ركزوا طلب نصوص قرآنية وليس حديث نبوي *

 

 :من حدث في مجلس بحديث فالتفت فهي " قال صل هللا عليه وسلم 

 ـ خيانة 

  أمانةـ 

 ـ طهارة 

 ـ سفاهة

 

  :قصة مرور النبي ملسو هيلع هللا ىلص بصبرة طعام يقدح في خلقلتدليس بما يوهم سالمة البيع كما في ا

 االمانة المهنية -

 االستقامة المهنية -

 التعاون المهني -

 الطهارة المهنية -

 

  :ليجتمع قدر كبير من الحليب في ضرعها يسمى ترك حلب الدابة مدة من  الزمن

 ريهالتص -

 النجش -

 االحتكار -

 االقالة -

 

 :خادعة تخفي حقيقة حالة السلعة مخالف لخلق  التدليس والغش من خالل وضع اصباغ

 ـ الطهارة المهنية 

 األمانة المهنيةـ 

 ـ االستقامة المهنية

 ـ التعاون المهني 

 

  :من ادعاء كثرة الطالبين للمهنة هو األصل الفقهي الذي يتأسس عليه المنع 

 تحريم التصرية  ـ

  تحريم النجشـ 

 ـ تحريم اإلحتكار 

 ـ تحريم الغرر 

 

  :غراء غيره و ايهامه بكثرة الراغبين فيها يسمىإل سلعةان يبدي شخص رغبة في شراء 

 بيع المسترسل -

 االقالة -

 النجش -

 االحتكار -

 

 :تصرية و يتنافى معترك حلب الدابة لمدة من الزمن حتى يجتمع قدر كبير منه في ضرعها يسمى ال

 األمانة المهنية-

 

 .....(غبن المسترسل) يقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم 

 ـ مباح 

  حرامـ 

 ـ واجب 

 ـ مكروه 
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 : المسترسل هو ( غبن المسترسل حرام : )يقول الرسول صلى هللا عليه و سلم 

 يطمئن الى صدق البائع و يستسلم له -

 سن المساومة يجهل قيمة السلعة و ال يح -

 يتصف بسالمة السرير و يستسلم للبائع -

   جميعها صحيحة-

 

 :ينافي العدل , ويتنافى مع خلق التالعب بالمكاييل والموازين 

 ـ االستقامة المهنية 

 ـ المحبة المهنية 

 ـ التعاون المهني 

  جميعها خطأـ 

 *الجواب األمانه المهنيه*

 *المحاضرة الحادية عشر  *
 

 :مع غيره يندرج في الخلق يعقدها الحاكم المسلم التي بالمعاهدات واالتفاقيات الوفاء 

 ـ األمانه المهنية 

 اإلستقامة المهنيةـ 

 ـ التعاون المهني 

 ـ الطهارة المهنية 

 

  :االعتدال في االنفاق ولو في أوجه البر ال إفراط والتفريط , يندرج في خلق 

 ـ الطهارة المهنية 

 هنية ـ األمانة الم

 االستقامة المهنيةـ 

 ـ التعاون المهني

 

 :أداء الطاعات و االعمال يندرج في خلقلزوم التوسط و االعتدال في 

 الطهارة المهنية -أ

 االستقامة المهنية -ب

 االمانة المهنية -ج

 التعاون المهني -د

 

 : و يندرج في خلق  يأخذ الوالي و الوصي على اليتيم نفقتهم من المال الذي بين أيديهم بالمعروف

 .االستقامة المهنية -

 

 غير موجود بالمحتوى من المنهج القديم>> :طاعة الرؤوساء في المهنة شرط  لتحقق خلق 

  االستقامة المهنية-

 *المحاضرة الثانية عشر  *
  :المهنة , وهي من خصال خلق الشورى مطلوبة مع زمالء 

 ـ المحبة المهنية 

 ـ الطهارة المهنية 

  الستقامة المهنية ـ ا

  جميعها خطأـ 

 *الجواب التعاون المهني*

 

  :االرتقاء الى مراتب التناصح و التنافس الشريف و تسييد معاني االخوة يندرج في خلق

 الطهارة المهنية-

 االمانة المهنية-

 االستقامة المهنية -

 التعاون المهني -
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 :س , يندرج في خلق التيسير على المعسر , والسعي في قضاء حوائج النا

 ـ الطهارة المهنية

 ـ األمانة المهنية 

 ـ االستقامة المهنية 

  التعاون المهنيـ 

 

ا ):   النبي قول  : يفيد الحث على خلق ( إِنَّ الُمْؤِمَن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن يَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعضا

                                االستقامة المهنية -

 التعاون المهني-

                                المهنية  الطهارة -

  األمانة المهنية -

 

  :منها , كثيرة من السنة المطهرة يدل لخلق التعاون المهني أدلة 

 ... (المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على آذاهم افضل من المؤمن الذي ) -

  (الدين نصيحة) -

  ( يظلمه و ال يسلمهالمسلم أخو المسلم ال) -

 جميعها صحيحة  -

 

 :تفات الى روح الجماعة يندرج في خلقلاالانكار الذات و الترفع عن االنا و 

 التعاون المهني -أ

 الطهارة المهنية -ب

 االستقامة المهنية -ج

 االمانة المهنية -د

 

 :ج في والتحلي بكرم النفس مطلوب ويندرالسماحة في التعامل مع الزمالء المهنة , 

 ـ الطهارة المهنية 

 ـ األمانة المهنية 

 ـ االستقامة المهنية

  التعاون المهنيـ 

 

 : وهو من خصال خلق , مبدأ اخالقي كريم  و التنافس الشريف بذل النصح لآلخرين

  التعاون المهني-

 

  ....من قتل قتيال فله ) يقول النبي صل هللا عليه وسلم في الحث على المنافسة الشريفة 

  ـ سلبه

 ـ سيفه ورمحه 

 ـ فرسه 

 ـ دينه

 

 :الحث على المنافسة الشريفة وهي من خلق(فله سلبه,من قتل قتيالا : )يفيد قول الرسول علي السالم

 .التعاون المهني -

 

 : في الحث على المنافسة الشريفة يقول النبي عليه السالم 

 (من قتل قتيال فله سلبه)-

 

  :الطرفين مراعاة لظروف احداهما يسمى في الشرع  إبطال العقد بعد لزومه برضا

 ـ االحتكار 

 ـ الغرر

  اإلقالةـ 

 ـ الربا 

 

 : يسمى اإلقالة وهي من  ن مراعاة لظروف أحداهما بعد لزومهإبطال العقد برضا الطرفي

  التعاون المهني-
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 : من مظاهر التعاون المهني عند الفقهاء 

  اإلقالة في العقود

 

  :داللة على ( اليبيع أحدكم على بيع أخيه )صل هللا عليه وسلم  في قول النبي

 :يدل على ( ال يخطب أحدكم على خطبت اخيه )في قول النبي صلى هللا عليه و سلم 

 ـ المنافسة غير الشريفة 

 ـ كل ماينافي حقوق األخوة والتعاون 

 ـ كل مايوغر الصدور ويجلب الحقد والكراهية 

 ـ جميعها صحيح

 

 : نهي عن المنافسة غير الشريفة لتنافيها مع خلق ( ال يخطب احدكم على خطبة اخيه : ) عليه السالم قوله

  التعاون المهني-

 *المحاضرة الثالثة عشر *
 

 :التوداد والتراحم والتعاطف تجاه المهنة من خصال خلق 

 ـ الطهارة المهنية 

 ـ األمانة المهنية 

  المحبة المهنيةـ 

 أ ـ جميعها خط

 

  :وتسخير جهده لتطوير مهنته يندرج في خلق, تقديم مصلحة المهنة على مصالحه الشخصية

                                   المحبة المهنية -

                                التعاون المهني  -

                                المهنية  الطهارة-

 األمانة المهنية-

 

 :م مصالح المهنة على سائر مصالحه األخرى شرط لتحقيق ان يقد

 المحبة المهنية-

 

ا اكبر شرط لتحقيق, أن تكون مهنته هي الشغل األهم له   :و تفكيره منصباا على تطويرها لتحقيق نفعا

 المحبة المهنية-

 

 (....صدقة , ومن المعروف أن تلقى أخاك كل معروف : ) قول الرسول صل هللا عليه وسلم 

  بوجه طلقـ 

 ـ بالسالم والمحبة 

 ـ بالمعانقة والتقبيل 

 ـ جميعها صحيحة 

 

 :االعتناء بالنظافة الشخصية واختيار الزي المانسب لطبيعة المهنة من خصال خلق 

 ـ الطهارة المهنية 

 ـ األمانة المهنية 

 المحبة المهنيةـ 

 ـ التعاون المهني 

 

 .. : قيلوا ذوي الهيئات أ: )يقول الرسول صلى هللا عليه و سلم

 .عثراتهم -

 

 :عدم االستئذان من الرئيس وتجاهله يؤدي الى تنافر والتباغض بين األطراف ويتنافى مع خلق  

 ـ الطهارة المهنية 

 ـ االستقامة المهنية 

 المحبة المهنيةـ 

 ـ التعاون المهني 
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  :و من آداب اللياقة و يحقق و ينمىاالستئذان من الرئيس مطلوب 

 الطهارة المهنية -

 االستقامة المهنية -

 االمانة المهنية -

 المحبة  المهنية -

 

 : إفشاء السالم بين زمالء المهنة من خصال *

 :االحسان الى زمالء المهنة من خصال *

 :تعد صفة االيثار من خصال خلق *

  المحبة المهنية-

 

ا لتحقيق نجاحها من خصال , ها االنتصار للمهنة باالخذ على يد المسيء حفاظاا على سمعت  :وسعيا

 المحبة المهنية-

 

 :االحسان الى زمالء المهنة و المنتفعين منها من خصال

  المحبة المهنية-

 

 : سالمة الصدر من الغش و الحسد تجاه االخرين من خصال خلق 

  المحبة المهنية-

 

 

 

 كلها خطأ خيار كل مافيها صحيح او  خيار اخليارات فيهاتكون ركزوا الدكتور ذكر باحملاضرة املباشرة انه ما عاد بيجيب اسئلة 

 وجزئيتهطريقتها كذا وضعتها لكم عشان تستفيدون من السؤال فقط االسئله القدميه  اغلببتالحظون <<

 بس غري كذا ما رح جييب غلط وجواب واحد صح  3بيجيب خيارات هو لكن 

 او طلب دليل سنه او شرع  ,مان ركزوا باملطلوب اذا طلب تعريف لغة او اصطالح ك

 و بأذن اهلل اضمن لكم االمتياز  وجزئياهتا جدآ جدآ مرتني و افهموا هاالسئلة اقرأوا املادة قراءه مركزه
 

 

 .اهلل يوفقكم يارب و يرزقكم أعلى الدرجات ,  اسأل اهلل ان جيعله صدقة جارية جلميع اموات املسلمني 

 جنون احلياه . سبحان ربي و حبمده  سبحان ربي العظيم  ال تنسونا من دعواتكم 
 

 

 


