
 الموضوع السابع :

 الجزء األول :

بألأفأيأِجيءأ لأ »: قالملسو هيلع هللا ىلصسولأن الر  بير بن العوام عن الز   دُُكْم حْبلهُ فأيأأْتِيأ اْلجأ حأ
ْن يأأُْخذأ أأ

لأى  طأٍب عأ ٍة ِمْن حأ ْهِرهِ بُِحْزمأ ألأ النَّاسأ  ظأ ْيٌر لأهُ ِمْن أأْن يأْسأ ا خأ نِهأ ا فأيأْستأْغنِيأ بِثأمأ فأيأبِيعأهأ

نأعُوهُ   [ واه البخارير ]      «أأْعطأْوهُ أأْو مأ

 المطلوب :

 يعتبر العمل أساس قيام الحضارات وسر  بقائها . -1

ف العمل ، وأذكر حكمه ودليله . -أ  عر 

 ده .في الحديث بيان لنوع من أنواع العمل حد   -ب

نأعُوهُ :» ملسو هيلع هللا ىلصفي قوله  -2 ألأ النَّاسأ أأْعطأْوهُ أأْو مأ ْيٌر لأهُ ِمْن أأْن يأْسأ دليل على  «خأ

 تحريم الت سول.

ف الت سول . -أ  عر 

سول  -ب  عن الت سول .ملسو هيلع هللا ىلصبي ن سبب نهي الر 

حتى تكون عالقة العامل وصاحب العمل كريمة ، فإنه يجب عليهما أداء  -3

 بات لكل واحد منها .ما عليهما من واجبات . أذكر ثالث واج

 استخرج من الحديث حكمين وفائدتين . -4

 الجزء الثاني :

م سب لذلك ُحر ِ ريعة اإلسالمية لتنظيم العالقات االجتماعية وصيانة الن  جاءت الش  

 الت بني وُشِرعت الكفالة .

ف الكفالة وأذكر أدلة جوازها . -1  عر 

 ما الحكمة من تشريع الكفالة في اإلسالم . -2

م لما -3  اإلسالم الت بني .ذا حر 

 

 

 تصحيح الموضوع السابع :

 الجزء األول :

 الجواب األول :
بذله اإلنسان ، ويعود عليه العمل هو كل جهد فكري أو جسمي مشروع يتعريف العمل : –أ     

 أو على غيره بالخير و الفائدة .



يجد فرصة العمل والكسب لإلنفاق على الن فس والعيال واجب شرعي على كل قادر حكمه :

 الكسب الحالل  .

قال تعالى دليله :

اْلُمْؤِمنُونأ : ُسولُُهوأ رأ لأكُْموأ ىاللَُّهعأمأ لُوافأسأيأرأ قاُِلْعمأ لُونأ ۖ  وأ اُكْنتُْمتأْعمأ ادأةِفأيُنأب ِئُُكْمبِمأ الشَّهأ دُّونأإِلأٰىعأاِلِماْلغأْيبِوأ سأتُرأ  وأ

 [ 105] التوبة : ﴾١٠٥﴿

إِنَّ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال              ِل يأِدِه ، وأ ْيٌر ِمْن أأْن يأأُْكلأ ِمْن عأمأ دٌ طأعأاًما قأطُ خأ ا أأكألأ أأحأ  نأبِيَّ هللا دأاُودأ مأ
ِل يأِدِه    رواه البخاري []                «عألأْيِه السأالأُم كأانأ يأأُْكُل ِمْن عأمأ

 العمل الجسدي . نوع العمل الذي تضمنه الحديث هو : –ب     

 اني :الجواب الث  
 هو مد  اليد  للغير قصد سؤالهم .سول :تعريف الت   –أ     

 سول :هي عن الت  سبب الن   –ب     

 المسلم عزيز وكريم ، والت سول ذل  ومهانة . -
 الت سول سبب لتعطيل الط اقات والمواهب عن تأدية دورها في الحياة . -

 قيمة العمل عند الن اس .الت سول يزرع ثقافة االتكال على الغير ويضعف  -

ذائل واآلفات االجتماعية . -  ينشر في المجتمع الر 

 الث :الجواب الث  
 عامل :ثالث واجبات لل -    

 إتقان العمل وأدائه بأحسن وجه . -

 أن يؤدي العمل بإخالص وأمانة دون غش ، أو إهمال ، أو تقصير . -
 عدم استغالل العمل لمصالحه الش خصية . -

 لعمل تجاه العامل :واجبات لصاحب اثالث  -    
 ن للعامل طبيعة العمل ، ومدته ، وأجره .أن يبي   -     

 أن ال يكلفه فوق طاقته . -   

 أن يعامله بالحسنى ، وأن يحترم كرامته . -   

 :  استخراج حكمين وفائدتين من الحديثابع :الجواب الر  

 . وجوب العمل عند القدرة عليه   -الحكمان :

 . استحباب الكل من عمل اليد  -

زق الحالل   -الفائدتان :    .حث اإلسالم على العمل لتحصيل الر 

 .مدح الت عفف والت نزه عن سؤال الن اس  -              

 الجزء الثاني :

 الجواب األول :

 سب : قوق الطفل مجهول الن  ح -      
 اتخاذ االسم والهوية . حق   -
 علم ....فقة والت  عاية والكفالة والن  الحضانة والر   حق   -

 المواالة والخوة . حق   -

 عرض لهم وإيذائهم واإلساءة إليهم .عدم الت   -

 استحباب الوصية لهم . -

 اني :الجواب الث  

 م .االلتزام والض   لغة :تعريف الكفالة : -      



 التزام بضم اليتيم وضمان حقوقه .  اصطالحا :

 . ذمة الغير أو هي : التزام حق ثابت في

 أدلة جوازها : -

 [ 37آل عمران : ]               ژېئ  ېئىئژ قوله تعالى :  : من القرآن

 »:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   : من السنة
اقأِليالً  بأْينأُهمأ جأ فأرَّ اْلُوْسطأى،وأ بِالسَّبَّابأِةوأ أأشأارأ نَِّة،وأ اتأْينِِفياْلجأ كأافاُِلْليأتِيِمكأهأ                                                              «أأنأاوأ

 ] رواه أحمد [

 الث :الجواب الث  

 بني :الحكمة من تحريم الت   -       
 سب الحقيقي .ابطة السرية من خالل الن  الحفاظ على قدسية الر   -

 الحفاظ على العراض داخل السرة . -

 زوير وإقرار الحقائق .إقرار الحق والعدل ، والبعد عن الت   -

 ضمان حقوق أفراد السرة في الميراث . -
 


