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لبية بلقاء قريش خارج املدينة
ي األغ

ملسو هيلع هللا ىلص برأ
خذ 

أ

استشارهم قبل املعركة

 ملن يريدون مقاتلته وصده عن البيت الحرام
فاء قريش

ضم حل
ما ان

عند

بمكان النزول (الحباب بن منذر)

بشأن األسرى

كطريقة اختيار الحاكم

ع القرآن في الصحف بمشورة الصحابة
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غزوة بدر

كلمة غريبة غير عربية

كميراث الجد

رآن
الق

ي 

ت ف
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 الخراج مقابل انتفاع الذمي بأرض املسلمني
عمر:

لها مجالس تشريعية تسن القوانني

رع
لش

فق ا
مل و

شورى يع
لها مجلس 

غزوة أحد

تقرر أن السيادة للشعب

السيادة هلل هلالج لج 

حديبية ال ح 
صل

ثماني)
ع القرآن على لهجة قريش (املصحف الع

جم ان: 

عثم

تخوض في كل شيء

انتخابه
شورى على 

 أهل ال
 أجمع

عد أن
الفة ب

ى الخ
ي: تول

عل

تكون فيما ال نص فيه
تخضع ألهل الحل والعقد واالجتهاد

بقات وأصناف الناس
ميع ط

ع لج
ض

تخ

بالشورى تم اختيار الشيخ صباح بن جابر أول حاكم

من قواعد التشريع

سنة
ن وال

 القرآ
راطية

لديموق
لم تعارض ا

إذا 

في حياة النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص 

الشورى

مني
أنها حق مقرر للحاكم واملحكو

ملرسلة
ما ال نص فيه من املصالح ا

النظام الذي يكون 
فيه سلطة إصدار 

القوانني والتشريعات 
من حق الشعب أو 
األمة وجمهور الناس

النظر في األمور من 
أرباب االقتصاد 

الستجالء املصلحة 
املفقودة شرعاً 

الديموقراطيةوإقرارها. 

في حياة الخلفاء 
الراشدين 

النظام السياسي قائم على الشورى منذ نشأة الكويت

ما فيه دليل ولم يبني كيفية تنفيذه

ورد لفظها في القرآن الكريم

هلالج لج اورة بما يرضي اهلل 
بها املش

صد 
إذا ق

من واجبات الحاكم عرض األمور للمناقشة

مجلس األمة عام ١٩٦٢ (الشيخ عبداهلل السالم)

سميت سورة باسم (الشورى)

إذا لم يقصد منها مكاسب شخصية

الرأي على ما اتفقت عليه األكثرية

ما لم يرد فيه نص ولكن ورد في نظيره

يتولى السلطة التشريعية كل من األمير ومجلس األمة

هلالج لج بها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مر اهلل 
أ

التصويت من قبل املحكومني واملجالس النيابية
ات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

صف
هم 
ن أ

م

رى
شو

ف ال
عري
ت

وقراطية
الديم

يف 
تعر

أبرز االختالفات بني الشورى والديموقراطية

األمور التي تتفق فيها الديموقراطية مع الشورى

الشورى في الشريعة اإلسالمية

القواعد األساسية ملبدأ الشورى
نماذج للشورى

األمور التي تنحصر فيها الشورى

الشورى في الكويت

القيمة: 
املظاهر السلوكية: 

 
 
 

سجلي قائمة باألخطاء املوجودة في نظام الديموقراطية لدى الغرب.  
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حللي البورصة إلى أجزائها املادية واملعنوية 
١.األجزاء املادية 

 
 

٢. األجزاء املعنوية 
 

إعداد: فاطمة الكندري

دراسات اقتصادية جزئية

دراسات اقتصادية كلية

دراسات اقتصادية تاريخية

دراسات منهجية (مادة االقتصاد اإلسالمي)

في القرن ٢هـ استنبطوا أحكام فقهية جديدة

في حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

الزمان املعاصر

دونوا كتب فقهية ملسائل االقتصاد اإلسالمي

املرحلة !

القرآن

مصدره الوحي

تحقيق الكفاية املعيشية
مسايرة الفطرة

السنة

تخفيف التفاوت في توزيع الثروة

التوازن بني مصلحة الفرد واملجتمع

املرحلة "

التكافل االجتماعي

يعتمد على القاعدة (األصل في املعامالت اإلباحة)

املرحلة #

تحقيق القوة املادية والدفاعية لألمة اإلسالمية
الحرية االقتصادية املقيدة

فقه املعامالت

آراء العلماء املسلمني

املال وسيلة وليس غاية

االعتدال في اإلنفاق

مصادره

مراحل نشأة الفكر االقتصادي اإلسالمي

خصائصه

أهدافه

مبادؤه

االقتصاد اإلسالمي 
 
 
 
 
 



سؤال تفكير 
حللي عقود البيع إلى أجزائها املادية واملعنوية 

 
١.األجزاء املادية: 

 
 

٢.األجزاء املعنوية: 
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القيمة: 
 
 

املظاهر السلوكية: 
 
 
 
 
 

ألن الجهالة تؤدي إلى 
التنازع

ألن املعدوم ال يصح بيعه، 
وبيعه يؤدي إلى التنازع

يكون املتعاقد بالغ عاقل راشد

كبيع العصير على من يصنعه خمراً، وبيع السالح وقت الفتنة

السلعة التي جرى عليها العقد بأن تنتقل من ملك البائع إلى ملك املشتري

ألنه يفوت الواجب ويشغل عنه

العقد برغبة دون إكراه

ال يصح عقد من باع ملك غيره

صاحب السلعة الذي يرغب في إخراجها من ملكه وإدخالها في ملك املشتري مقابل الثمن

القرآن

ال يبيع سيارته املسروقة، أو سمكة في البحر

الذي يرغب في إدخال السلعة في ملكه مقابل ما يدفع من الثمن

اإليجاب من البائع والقبول من املشتري

كمن يقول ملن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيت مثلها بتسعة

ال يبيع سيارة لم يراها وال يعلم بأوصافها

مما أجاز الشرع بيعه واالنتفاع به

السنة

اإلجماع

عقل ل
ا

أهلية التصرف

البيع والشراء بعد نداء 
الجمعة

جائز

البائع

مبادلة مال بمال على التأبيد 
على وجه التراضي

املشتري

التراضي

بيع املباح ملن يستعني به 
على املعصية

أن يكون املعقود عليه مباحاً

املبيع

بيع املسلم على بيع أخيه 
املسلم

الصيغة

 أن يكون مملوكاً للبائع

أن يكون مقدوراً على 
تسليمه

أن يكون الثمن والسلعة 
معلومني

ف البيع
تعري

حكم البيع

أركان البيع

بيع
ط ال

رو
ش

طلة للبيع الشروط املب

عقود 
املعاوضات
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وفاء العامر

عنها
عائشة رضي اهلل 

ائر)
جميلة بو حريد (الجز

أم سلمة

هدى شعراوي (لبنان)

ي د أسرار القبن

ليلى خالد (فلسطني)

التابعيات: طاهرة بنت أحمد

آل البيت: سكينة بنت الحسني

أمة الواحد بنت الحسني

زينب الدمشقية

لعنة ألنها أغوت آدم

يبيعها الزوج إذا فضلت حياة املتعة

حق العمل

صالة
تحضر املسجد لل

يُسمح لالبن األكبر بالزواج من زوجة أبيه املتوفى

حق اختيار الحاكم

ملك للرجل، التطلق إال بفاحشة

حق التملك

لها
 ما

تدفع الزكاة والصدقة من

حق التربية والتعليم

قاصرة محرومة من االستقالل

بالقول
واجهت الخلفاء 

افة
محرومة من الثق

حق اختيار الزوج

دينهم تعلم الناس أمور 

شغل منصب القضاء حق 

قعيدة البيت

كانت توأد من غير ذنب

التنقل

تعود املرضى

حق تملك املال وإدارته

الدعوة
ساهمت في نشر 

الحياة

ناضلت من أجل استقالل بالدها

حق امليراث

ترعى الجيران

الشفاء ليلى القرشية: من أول 
املهاجرات عينها عمر بن الخطاب 

ملنصب الحسبة ووالية السوق

ى تباع وتشتر

حق املهر والنفقة

تشارك في الحروب كممرضة

كوين األسرة ت

لها حق التصويت والترشح للمجالس التشريعية

محرومة من حق األهلية

عيش اآلمن ل
ا

ملنكر تأمر بالعروف وتنهى عن ا

تولت مناصب عليا في السلطة التنفيذية

أم البنني فاطمة قامت بإعادة بناء 
جامع القرويني في فاس

دفاع املرأة الكويتية أثناء الغزو العراقي

الحقوق املدنية أو الفردية 
هي مجموع الحقائق التي 

منحت من قبل الدولة لجميع 
املواطنني

اليونان
يشتركان في عمارة األرض

وة والرسالة
النب

النشاط الديني

الحقوق االقتصادية 
هي الحقوق التي يكون 

موضوعها مصلحة اقتصادية 
مادية أو معنوية

شاركت في املجال الديني واالجتماعي والثقافي والسياسي

ال فرق بينهما في العبادة وأمور الدين

القوامة

السومريني

النشاط االجتماعي

هما التقوى والعمل الصالح
ميزان التفاضل بين

طبيبة ونائب
ية ومعلمة و

وظفة وداع
تعمل م

للرجل ضعف ما لألنثى في امليراث

الحقوق االجتماعية

الهنود

النشاط السياسي

اليهود

الحقوق السياسية

نص الدستور: ..ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس..

الجهاد واألذان واإلقامة

النصارى

ى املناصب: مدير جامعة، وزير
ى أعل

ت عل
صل
وم: ح

الي

العرب

الم
إلس

ل ا
 قب
رأة
امل

ني الرجل واملرأة في اإلسالم
ضل ب

التفا

جال
ا الر

هلالج لج به
األحكام التي خص اهلل 

حقوق املرأة في اإلسالم

مشاركة املرأة في حياة األمة اإلسالمية

ي
يت
كو
 ال
مع

جت
امل

ي 
ة ف

ملرأ
ا

حقوق
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ترشيد اإلنفاق وقطع االمتيازات 
الخاصة بالخليفة واألمراء

يقول: إني وليت عليكم ولست 
بخيركم فإن أحسنت فأعينوني ...

مشاركة الشعب في اختيار 
الحاكم

يقول: لو مات جدي بطف الفرات 
لخشيت أن يحاسب اهلل به عمر

رفض القمع واالستبداد

أخذ بمبدأ الشورى: في أهل 
الردة عندما رفضوا الزكاة

الحكم ألسرة الصباح

اقتراب الحكام من الشعب 
واستماعهم إليهم

المية
اإلس

شريعة 
حراسه الدين وإقامة الحكم حسب ال

مسلم راشد عاقل سليم األعضاء

 اهلل هلالج لج
من قبل

ليس منصباً 

و بكر
أب

أول حاكم الشيخ صباح األول باختيار الشعب

السمع والطاعة

ئ الكويت السياسية
مباد

 العقوبات
وتطبيق

لحدود 
إقامة العدل وعدم التفريق في إقامة ا

ب عمر بن الخطا

يُختار بمبدأ الشورى

 والعقد
يختاره أهل الحل

املساندة وتقديم النصح
يلتزم بأحكام الشرع

يُعرف عنه القدرة على تحمل األمانة
عمر بن عبدالعزيز

دم منازعته
ع

استثمار خيرات البالد بما فيه خير على أهل البالد

توحيد كلمة أبناء األمة

قادراً على تحقيق العدل

مسؤول أمام األمة عن أعماله

هلالج لج

إذا عدل يستظل في ظل اهلل 

توفير الحياة الكريمة

ً فطناً عاملاً بأحكام الدين
ذكيا

تولية أهل القوة واألمانة في املناصب

حفظ املال العام

سالم
ي اإل

الحاكم ف

حقوقه في اإلسالم

حقوق الرعية (واجباته)

أسس اختيار الحاكم

أمثلة للخلفاء الراشدين في الحكم

ت السياسي
كوي

خ ال
اري

ت

أمعني النظر في صورة 
قبضة اليد وتأملي 

صفاتها، ثم استخرجي 
منها صفات للحاكم: 
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الحج

🔖

حفظ القرآن

صاحب الجنتني

هو الزهو بالنفس 
واستعظام األعمال 

والركون إليها 
وإضافتها إلى النفس 
مع نسيان إضافتها 

إلى املنعم هلالج لج

تذكر فضل اهلل هلالج لج 

ر كب
الظلم األ

هو الضعف والتثاقل 
عن األمر، وهو ضد 

النشاط والعمل

في العلم

وضع الشيء في 
غير موضعه، 

ومتجاوز الحد، 
وامليل عن القصد  

تعطيل نشر الدعوة إلى اهلل 

االعتبار بسلفنا الصالح

التشاغل عن أداء الصالة

القيامة
الظلم ظلمات يوم 

ملسو هيلع هللا ىلص
ول 

الحرمان من شفاعة الرس

هزيمة املسلمني في غزوة حنني

في املال

ظلم العبد لنفسه

ل مصالح العباد ي

عط
ت

الخوف من زول النعم

تذكر أن الحياة ممر لآلخرة

قضاء أوقات الفراغ في املقاهي على حساب املهمات الدنيوية واألخروية

االشتغال بالعلم غير النافع

ظلم العباد للعباد

في القوة

غضب اهلل هلالج لج

استشعار قيمة الوقت

فوات األجر والثواب

التوبة وطلب االستغفار

تأجيل أبواب الخير

تحلي بالتواضع واالنكسار
ال

في الشرف

شيوع روح التقاعس واالتكالية

ي الدنيا تعجل العقوبة ف

ب الوطن والعمل على رفعته
ح

الفة اهلل هلالج لج في األرض
خ ياء 

إح

ر الوالدين وصلة الرحم
 عن ب

س
قاع

الت

هاية املغترين
ار بن

عتب
اال

لهوية اإلسالمية
ع ا

ضيا

ي العبادة

ف

تعريفه

ريفه
تع

ع أثره على الفرد واملجتم

خ أمثلة من التاري

مظاهره

أنواعه

ئجه
نتا

هره ا

مظ
يفه

ر ع ت

عالجه

وسائل رفع الهمة

الظلم

الُعجب

العجز والكسل
الحذر من 

األخالق السيئة
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هو علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف

- فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف 

 خولة بنت جعفر، ليلى بنت مسعود، أم البنني

أبي الحسن

١٤ ذكر، ١٩ امرأة

أبوه كان فقيراً، وعندما أصاب مكة قحط شديد أخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص علياً

أبي السبطني

ولد بمكة يوم الجمعة ١٣ من رجب ٣٠ سنه بعد عام الفيل

فاطمة بنت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاتها :

أبناء فاطمة: الحسن والحسني، زينب، أم كلثوم

محمد األكبر واألوسط واألصغر، عبيد اهلل، أبو بكر، العباس،

أمير املؤمنني

أسماء بنت عميس، الصهباء، أم سعيد، ُمحياة

 عثمان، جعفر، عبداهلل، يحيى، عون، عمر

رقية، أم الحسن، رملة الكبرى والصغرى، أم هانئ، ميمونة، زينب

أم كلثوم، فاطمة، أمامة، خديجة، أم الكرام، أم سلمة، جمانة، نفيسة. 

أرسى قواعد العدل في الدولة اإلسالمية 

على يد عبدالرحمن بن ملجم

اسمه

شديد التواضع

الزم النبي ملسو هيلع هللا ىلص منذ صغره

كنيته

كان زاهداً في الدنيا

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يحبه

نقل عاصمة الدولة اإلسالمية إلى الكوفة

أمر أبا أسود الدؤلي بأن يضع قواعد اللغة العربية

من كبار علماء الصحابة

زّوجه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ابنتهأمه ووالدته

كان من كتاب الوحي
أبوه

أقضى أهل املدينة

أحد العشرة املبشرين بالجنة

زوجاته

تفرّد في علم الحساب واملواريث

أبناؤه

في غزوة بدر قتل الوليد بن عتبة

في غزوة خيبر قتل بطل اليهود (َمرحب)
نسبه 

ومولده 

إسالمه

مآثره

أبرز صفاته

شجاعته ليلة 
الهجرة

أجل أعماله في 
خالفته

استشهاده


