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. ألامراض النفسية 3.  ارتفاع نسبة العنوسة 2. الوقوع في الزنا واملحرمات 1 ؟الزواج سبل تيسير  عدم على املترتبة املخاطر ما 

 والجسدية

 

 

 ؟الزنامن خالل آلايات الكريمة ما التدابير الوقائية التي تمنع الوقوع في 

 . تحريم البغاء وإغالق منافذه. 3                                       . الاستعفاف 2                         . الحث على تزويج الشباب 1

 

 ملنع الجرائم؟ على ماذا يعتمد إلاسالم في نظامه الاجتماعي 

 عوامل . يبعد4  الغواية فرص . يضيق3  تنظيمها على يعمل بل الفطرية الدوافع يحارب . ل 2  وقوعها قبل الجرائم من الوقاية .1

 .الفتنة

 

 :
ً
  .الشباب تزويج على الحث أوال

 آمن ويتضح ذلك من خالل أمور منها:  مجتمع املسلم بأنه املجتمع يتصف 

 .والجماعة الفرد مستوى  والسعادة على والاستقرار  والطمأنينة السكينةفيه  تتحقق. 1

 يتكاتف جميع أفراده ويتعاونوا لتحقيق سبل الراحة والسعادة للجميع وبخاصة الشباب منهم. . 2

 ما دللة آلاية )وأنكحوا آلايامى منكم ....(؟

 الذين ل زوج لهم.لشباب لأولياء ألامور لتيسير سبل الزواج آلاية الكريمة توجه 

 ما صور تيسير سبل الزواج للشباب؟ 

 عدم املغالة في املهور وتكاليف ألاعراس والحفالت. 3توفير فرص العمل . 2توفير املسكن املالئم . 1

 وضح دور دولة إلامارات في تيسير سبل الزواج للشباب؟ 

 قامت ببناء صالت ألافراح . 3. أنشأت صندوق للزواج 2. وفرت املساكن 1

 حفظ ألاعراض والنسل. الزواج يحقق مقصد مهم من مقاصد الشريعة؟  

   

  الزواج:كيف تقوم الجهات التالية بتيسير أمور 

 توفير مساكن/وضع قوانين تحد من ارتفاع املهور ولي ألامر )الحاكم(: 

 عدم املغالة في املهور والتكاليفآلاباء: 

 وتنظيم ألاعراس الجماعية املساعدات املاليةتقديم مؤسسة صندوق الزواج: 

 

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 وليجتهد في طلب العفة عن الزنا وليستعفف الرجال والنساء من له زوج ل  من وهو  أيم جمع  ألايامى

 الرقيق ملكت أيمانكم  إلانسان املسترق اململوك  عبادكم

 أعطوهم   وءاتوهم  مفردها أمة، وهي ألانثى من الرقيق  وإمائكم

عقد بين العبد وسيده على مبلغ من املال ليعتق  الكتاب

 نفسه. 

 الزنى بأجر  البغاء



 وضع قوانين من قبل الدولة تمنع املبالغة في املهور والقيام بحمالت توعية عن مخاطر املغالة اقترح حلول ملشكلة غالء املهور؟  

 

 

 إنشاء صندوق الزواج في دولة إلامارات العربية املتحدة؟ ا أهداف م

 السليمة ألاسرة تكوين بقواعد ألاسري  الوعي زيادة. 1

 . تشجيع زواج املواطنين من املواطنات 2

 

 ؟" وإمائكم عبادكم من والصالحين: " تعالى قوله يفيدها التي الصالح معانيما 

 . صالح ألاخالق 3 .املحتاجون إليه . الصالحون للزواج2 (جزاء له على صالحهفزوجوه ) . صالح الدين1

 من آلاية الكريمة ما يفيد املعنى التالي: حدد 

 لزيادة الرزق؟ 
ً
 للستر والعفة قد يكون سببا

ً
  الزواج طلبا

 ِإن َيُكونُوا فُ َقَراء يُ ْغِنِهُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

 

  
ً
 الاستعفاف. :ثانيا

 قادر على الزواجمن كان غير بالستعفاف؟ املطالب استنتج من آلايات الكريمة 

 يجتهد في طلب العفةما معنى وليستعفف؟ 

 مات املجتمع. باإلصرار على العفة وألاخالق الكريمة وصيانة حر كيف يكون الاستعفاف؟ 

 

 من كان غير قادر على الزواج مطالب بأمرين اذكرهما: 

 . مواصلة الجد والاجتهاد لتحقيق أهدافه وطموحاته )الزواج( 2. الاستعفاف )إلاصرار على العفة وألاخالق الكريمة( 1

 العفة؟ما ألاعمال التي تعين على 

 وأماكنه.بتعاد عن أصدقاء السوء ، الا 4م والصالة ياالص. 3والذكر  قراءة القرآن. 2شغال بأعمال الخير ن. الا1 

 

 يريد الذي والناكح ...،"  عونهم هللا على حق ثالثة: هللا رسول  قال) آلاتي الشريف الحديث معنى يفيد ما الكريمة آلايات من حدد

 " العفاف

 )حتى يغنيهم هللا من فضله( 

 ؟“ نكاحا يجدون  ل "  تعالى قوله يحملها التي الوجوهاستنبط 

 . ل يجدون من يزوجهم من بناتهم3 أولياؤهم وأسيادهم عن تزويجهم . امتناع 2  على تكاليف الزواج لفقرهم. نل يقدرو . 1

 كيف يكون تعفف كل مما يلي: 

 الانشغال بأعمال الخير والدعاء والسعي في طلب العالج غض البصر و الزواج يمنعه املرض منرجل 

 الابتعاد عن املحرمات والانشغال بأعمال الخير والدعاء والصبر   توفي زوجها امرأة

 

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم )على أن إلاسالم حرر الرقيق؟  الكريمة  اتمن آلايدلل 

 (خيرا

 



  
ً
 منافذه. وإغالق البغاء تحريم :ثالثا

 آلاية )ول تكرهوا فتياتكم على البغاء...(؟هذه سبب نزول  ما

 رض ي الصديق بكر  ألبي إحداهن فشكت الكسب في رغبة إلاسالم بعد البغاء على يكرههن وكانإماء  سلول  بن أبي بن لعبدهللا كان

 (البغاء على فتياتكم تكرهوا ول ) آلاية هذه فنزلت لنبيوكانت تكره ذلك فأخبر ا عنه، هللا

 .هو الزنى بأجرة )الدعارة(ما املقصود بالبغاء؟ 

لتحقيق مصالح البغاء ليس جريمة فردية بين شخصين كحالة الزنا وإنما هو تجارة في الجنس  الزنا؟ وبينالبغاء  بين لفرق ا ما

 مادية.

 محرم في إلاسالم وتحرمه القوانين إلانسانية والدولية. ما حكم البغاء؟ 

 

  املجتمع؟الفرد و  على البغاءجريمة  مخاطر  ما

 . يترتب عليه جرائم كثيرة كالخطف وإلاكراه والقتل واملخدرات 1

 . امتهان كرامة إلانسان 2

  الخطيرة ألامراض تفش يالفساد والرذيلة و  انتشار . 3

 . تفكك ألاسر وضياع النسب. 4

 

 يق وضح ذلك؟ الرق لتحرير  هامة وسيلةكان  للبغاء إلاسالم تحريم

 لتحرير الرقيق. ألن البغاء كان وسيلة لكسب املال و 
ً
 واسعا

ً
 زيادة ألاولد ألارقاء. فلما حرم إلاسالم البغاء وأمر بتزويج إلاماء فتح بابا

 ما دللة ما يلي: 

 للرقيق الحق بتحرير أنفسهم بمال يتفق عليه الطرفان. (؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم) -

  ألاحرار للمكاتب من أموالهم ومن مال الزكاة ليخلص نفسه من الرق  يدفع)وءاتوهم من مال هللا الذي آتاكم(؟  -

 مصطلح حديث أطلق على استغالل النساء وإجبارهن على القيام بأعمال الدعارة. ما هي تجارة الرقيق ألابيض؟ 

 تمنعه وتتصدى له مع بقية دول العالم. ما موقف إلامارات من تجارة الرقيق؟ 

 ما دللة قوله تعالى ) إن أردن تحصنا(؟ 

 ستر والعفة. الفطرة السليمة للمرأة وهي إلاحصان واليشير إلى  .1

إلى وقوعهن في الخطأ أو يؤدي قد تحذير لبعض الناس من تعطيل زواج بناتهم طمعا في مكاسب مادية أو معنوية مما  .2

 الاستغالل من أصحاب النوايا الخبيثة. 

 ألن الزنا محرم.  يفهم ذلك،ل أنه شرط لعدم إلاكراه على الزنا؟ هل يفهم من قوله تعالى )إن أردن تحصنا( 

 :آلاتيالجدول بين الزنا والبغاء وفق قارن 

 البغاء الزنا 

 كالهما محرم/ كالهما ممارسة للجنس بشكل غير شرعي وجه الشبه

 لتحقيق مصالح ماديةتجارة في الجنس  جريمة فردية بين شخصين وجه الاختالف
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بعض  (ِلل

 التي يشتمل عليها القرآن الكريماملوضوعات 

 ألاحكام والتشريعات املبينة للحق  .1

 قصص ألامم السابقة أخبار و  .2

 وإلارشادات عبر الو املواعظ  .3

 

 :أنشطة الطالب

 فضله(فسر قوله تعالى ) وليستعفف الذين ل يجدون نكاحا حتى يغنيهم هللا من أول: 

 . حتى يحقق هللا له غايته بالزواجوالابتعاد عن املحرمات  العفة على باإلصرار فعليه  ،ي سبب كانأل  الزواج على قادر  غير  كان من

 :
ً
 " وأنكحوا ألايامى منكم"  تعالى قوله في"  كممن"  دللةوضح ثانيا

  (الحرائرمن النساء املسلمات )ألاحرار أي من 

ا صالحة عفيفة، حدد ذلك من آلايات الكريمة   : تشير آلايات إلى إحدى طبائع املرأة الفطرية في أن تكون زوجة وأم 
ً
   ثالثا

  ( تحصنا أردن إن البغاء على فتياتكم ولتكرهوا) 

 :
ً
 الوقوع في الزناين يمنعان من وقائيتدبيرين ( 33)أحدد من آلاية رابعا

 تحريم البغاء وإغالق منافذه. . 2الاستعفاف  .1

 :
ً
 دلل من آلايات الكريمة على أن إلاكراه جريمة خامسا

  (البغاء على فتياتكم ولتكرهوا) 

 
ً
  التالية. أفسر معاني املفردات :سادسا

 املعنى الكلمة م

 زوجوا   وأنكحوا  1

 وإمائكم كمجواري فتياتكم  2

ا يكون  أنأن يتفق العبد مع سيده : املكتابةويرغبون بيريدون  يبتغون الكتاب 3 ى إذا حرًّ ًرا له أد 
ًنا قد   املال من ُمعيَّ

 موضحات  مبينات 4

 


