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 تصحيح الفرض األول في مادة العلوم اإلسالمية

 األول: جــــــــــوابال
عند كل حكم من أحكامه لتحقيق عبودية : هي الغايات والحكم واألسرار التي وضعها الشارع مقاصد  الشريعة تعريف -

 الله وحفظ مصالح العباد.

 :ذكر أقسامها مع شرحها باختصار -

: وهي التي البد منها وبها صالح الدنيا واآلخرة بحيث إذا اختلت حل الفساد في الدنيا والعذاب في اآلخرة الضروريات -أ

 وهي التي تعرف بالكليات الخمس.

ة في ينشأ الضيق والمشقوهي المصالح التي يحتاج الناس إليها احتياجا ال يبلغ حد الضرورة ولكن بفقدها  :الحاجيات -ب

 الحياة.

شرع ياة الناس مستقبحة في تقدير الوهي التي تليق بمحاسن العادات ومكارم األخالق، وإذا فقدت تصبح ح :التحسينيات -ج

 ل .والعق

 التالية: اآلياتبين نوع المقصد من  -

 الدعوة إلى التدبر في آيات الله. –حفظ العقل من جانب الوجود  –: مقاصد ضروررية -أ

 الحاجيات: )األكل والشرب(. –أخذ الزينة من اللباس  -: تحسينيات -ب

 تشريع الجهاد في سبيل الله. –من جانب الوجود  –حفظ الدين  -: مقاصد ضرورية -ج

 القتل واالنتحار. تحريم –حفظ النفس من جانب العدم  -: مقاصد ضرورية -د

 :الثــــــــــــانيالجــــــــــواب 
 العقل أداة لإلدراك والتمييز والفهم والنظر -: أهمية العقل 

 العقل وسيلة لالجتها والتجديد -

 العقل مناط التكليف -

 يمكن للعقل أن يخوض في جميع المجاالت ال 

 عدم التفكير في ذات الله تعالى. -: حدود استعمال العقل 

 عدم التفكير في األمور الغيبية. -

 عدم التفكير في أمور العبادات )كيفيتها، زمانها، عددها( -

 

  تكريم الله لإلنسان وتفضيله. -: الكريمة اآليةثالث فوائد من 

 تكريم الله اإلنسان بالعقل. -

 الكون وما فيه مسخر لصالح اإلنسان -

 :لثالجــــــــــواب الثــــــــــــا
 حيات الحاكم ها من صالذالحدود وجعل تنفيشرع الله 

 هو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لآلدمي وهو أن يفعل بالجاني بمثل ما فعل بالمجني عليهف القصاصيعرت :. 

 وشرع لجريمة القتل العمدي. -

 لصيانة األنساب واألعراض واألموال والعقول. ن: هو عقوبة مقدرة حقا لله تعالى شرعف الحديعرت -

  الحدود ال يجوز العفو فيها بينما يجوز في القصاص. -: هو بينهاالفرق 

 الحدود حق الله تعالى فيها هو الغالب بينما القصاص حق العبد هو الغالب. -

 خاص باالعتداء على البدن :بينما القصاصالحدود خاصة بجرائم السرقة، الزنا، القذف، الخمر، والحرابة، والردة.  -

  الحدودالحكمة من تشريع : 

 زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم. -

 تحافظ على مقاصد الشريعة. -

 تحفظ أمن المجتمع واستقراه -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


