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وضعية االنطالق

أرسل محمود ابنه الى دكان الحي لشراء بعض الحاجيات المنزلية …فصادف صاحب الدكان يبيع بعض المواد الغذائية لسائح أوروبي

بثمن أغلى من الثمن الذي يبيعه للناس المحليين , فلما سأل ابن محمود صاحب الدكان عن سبب غالء الثمن قال إنه ليس مسلما

ويجوز غشه …..

ما رأيك في تصرف صاحب الدكان مع السائح األوروبي؟

وكيف تتصرف لو كنت مكان صاحب الدكان ؟علل جوابك

قراءة النصوص

قال ا� تعالى “َال يْنَهاكم اُ� عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن ا� يحب

المقسطين”

الممتحنة 8

قال ا� تعالى “وال تسبوا الذين يدعون من دون ا� فيسبوا ا� َعْدوًا بغير علم ”

األنعام 109

قال ا� تعالى ” ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي”

البقرة 255

توثيق النصوص

سورة الممتحنة مدنية , عدد آياتها 13 , تقع بين سورة الحشر والصف , رقم ترتيبها في المصحف الشريف 60 سميت بهذا االسم

لوجوب امتحان المؤمنات عند الهجرة ..كما انها تناولت بعض االحكام التشريعي مثل النهي عن مواالة اعداء ا� وامتحان المرأة

المهاجرة في إيمانها وشروط بيعة النساء … مالحظة : يكفي توثيق سورة واحدة فقط ألن التوثيق ليس هدفا في حد ذاته

شرح العبارات األساسية

أن تبروهم: تحسنوا إليهم

أن تقسطوا إليهم : تعدلوا معهم

ال إكراه في الدين : ال إجبار أو إرغام على اعتناقه

المضامين الفرعية أو األحكام الشرعية

أمر ا� تعالى بالبر والعدل مع أهل الكتاب الغير المقاتلين

نهي ا� تعالى عن سب معبودات غير المسلين

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi#section-2979
https://www.alloschool.com/element/93546


بيان ا� تعالى أن اعتناق االسالم يكون باالقناع وليس باإلكراه

محاور الدرس

المقصود بغير المسلمين

حقوق غير المسلم على المسلم

كيفية رعاية حقوق غير المسلمين

خالصة

يقصد بغير المسلم : كل من لم يؤمن برسالة نبينا محمد صلى ا� عليه وسلم

حقوق غير المسلم على المسلم :

حق حرية االعتقاد

حق العدل

حق الكرامة االنسانية

حق الحماية واألمن

حق حسن المعاشرة والمعاملة…….

لكي أرعى حقوق غير المسلمين يجب علي أن أحرص على :

تجنب سبهم أو سب معبوداتهم

عدم إذايتهم أو سبهم أو غشهم..

الجدال معهم بالتي هي أحسن معهم

التسامح والعفو عنهم

القسط والعدل معهم

التعاون معهم على البر واإلحسان والخير…….


