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بسم هللا الرحمن الرحيم

المبحث  :الثقافة اإلسالمية /المستوى الثالث

د س
مدة االمتحان 2. 00 :

اليوم و التاريخ 2016/ / :
الفرع  :األدبي و العلمي و الشرعي و اإلدارة المعلوماتية و التعليم الصحي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة  :اجب عن األسئلة اآلتية جميعها و عددها ( )  ،علما ً بان عدد الصفحات ( ) .
الســـــــــــــــــــــــــؤال األول  ) ( :عالمة
أ – اكتب اآليات الكريمة -:

َّ ِ
آمنُواْ اتَّ ُقواْ
ين َ
 - 1من قولة تعالى " يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
 -2من قولة تعالى ":والَ تَحسب َّن الَّ ِذين قُتِلُواْ فِي سبِ ِ ِ
ِ
يل"
َ ْ ََ
َ
َ
يل اللّه...إلى قوله تعالى"َ ..وقَالُواْ َح ْسبُ نَا اللّهُ َون ْع َم ال َْوك ُ
اب بِ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن "
اللّهَ....إلى قوله تعالى " ...فَ ُذوقُواْ ال َْع َذ َ

ك بِِه ِع ْلم فَالَ تُ ِطعهما و ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يل َم ْن
س لَ َ
ب – قال تعالى " َوإِن َج َ
َُْ َ َ
ٌ
صاحْب ُه َما ِف ٱلدُّنْيَا َم ْع ُروفاً َوٱتَّب ْع َسب َ
اه َد َاك َعلَ ٰى أَن تُ ْشرَك ِب َما لَْي َ
ل ُُثَّ إِ ََّ ِ
ٱلس ٰم ٰو ِ
ِ
ال َحبَّ ٍة ِّم ْن َخ ْرَد ٍل فَتَ ُك ْن ِِف َ ٍ ِ
ت
ك ِمثْ َق َ
اب إِ ََّ
َن إِن ََّهآ إِن تَ ُ
ل َم ْرجعُ ُك ْم فَأُنَبِّئُ ُك ْم ِبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن * ٰي بُ ََّ
أَنَ َ
ص ْخَرة أ َْو ِف َّ َ َ
ض يأْ ِ
يف َخبِيٌ" تدبر اآليات الكريمة السابقة ثم اجب عما يأتي :
ت ِِبَا ٱللَّهُ إِ َّن ٱللَّهَ لَ ِط ٌ
أ َْو ِِف ٱأل َْر ِ َ
 -1ما معنى المفردات والتراكيب التي تحتها خط:
إل بالطاعة والتوبة واالستغفار
اب إِل َّ
أَنَ َ
َي :رجع ّ

مثقال حبة من خردل :وزن بذرة من بذور نبات اخلردل ،وهي أصغر من بذور السمسم.
-2

ما سبب نزول اآلية االولى ؟

ت أ ُُّم َس ْع ٍد أَ ْن َال تُ َكلِّ َمهُ أَبَ ًدا
جاءت اآليات الكرمية ِف الصحاِب اجلليل سعد بن أِب وقاص رضي اهلل عنه ((،حني َحلَ َف ْ
صَ ِ
ِ ِِ
ت أ َّ
ت
ب قَالَ ْ
آم ُرَك ِِبَ َذا قَ َ
َن اللَّهَ َو َّ
ك َوأَنَا أ ُُّم َ
اك بَِوال َديْ َ
الَ :م َكثَ ْ
تَ :ز َع ْم َ
َح ََّّت يَ ْك ُفَر بِدينه َوَال تَأْ ُك َل َوَال تَ ْشَر َ
ك َوأَنَا ُ
ثََالثًا ح ََّّت غُ ِشي علَي ها ِمن ا ْجله ِد ،فَأَنْزَل اللَّه عَّز وج َّل ِِف الْ ُقر ِ
آن َه ِذهِ ْاآليَةَ))
َ َ ْ َ ْ َْ
َ ُ َ ََ
َ
ْ
 -3ما الحكم الشرعي الذي تدل عليه هذه اآلية الكريمة؟

 -وجوب طاعة اإلنسان لوالديه إذا كان ما يطلبانه ِف غي معصية اهلل تعاىل

-ولكن إذا طلبا منه ما فيه كفر ،أو إشراك باهلل تعاىل ،أو أمر فيه معصية ،فال تجب هلما الطاعة عند ذلك

 -مع ضرورة التأكيد على وجوب برمها واإلحسان إليهما حَّت ولو كانا مشركني ،جزاء ما حتماله من املشقة والعناء ِف

وجوده و رعايته .
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 -4جاء األمر في القرآن الكريم بإقامة الصالة وليس بأدائها الشكلي فقط،علل ذلك؟ألن اإلقامة فيها معىن زائد
عن األداء ( )1إذ تشمل اخلشوع واإلتقان وااللتزام بتحقيق آثارها ومعانيها ِف النفس وِف السلوك)1(.
عالمتان
يف َخبِير)؟تفخيم عالمتان
 -5ما حكم التجويد في الالم المشددة من لفظ الجاللة في قولة تعالى (إِ َّن ٱللَّ َه لَ ِط ٌ

 -6استخرج من اآليتين كلمة واحدة على كل مما يأتي :
 راء مرققه ( :تُ ْش ِر َك) عالمة-حرف استعالء( :تُ ِط ْعهُ َما) عالمة

ج ) من خالل دراستك لموضوع واجب األمة اإلسالمية نحو القرآن الكريم اجب عما يأتي :

 .1من واجبات األمة نحو كتاب اهلل تعالى  :تعظيمه وتقديسه  ،اقترح سلوك واحد يدل على ذلك؟ .1فال ميسه إال طاهراً
 . 2وال يضعه إال ِف مكان طاهر  . 3وأن ال يضع فوقه كتابأ أو شيئاً آخر .4 .وأن حيافظ عليه من كل األذى ،فال ميزق
أوراقه وال يعرضها للتلف ،وال يكتب عليها.
 .2اذكررر عمررالً واحررداً يرردل علررى قيررام المسررلم بنشررر القررران الكررريم بررين النرراس باسررتلدام التكنولوجيررا الحديثررة ؟
عالمتان

 -1القنوات الفضائية واس عة االنتش ارو وال ص تصص ت ِف تعل يم الق ران الك رم للمس لمني ولغ يهم وللن اطقني باللغ ة العربي ة
وغي الناطقني ِبا
- -2وبوساطة الربامج احلاسوبية
 -3املواقع االلكورونية الص تدم القرآن الكرم ،وغيها.
 .3يوفر الموقع إلكتروني الذي قامت مؤسسة آل البيت في األردن بتصميمه بخدمات كثيرة ،اذكرها ثالثة منها ؟

-1البحث ِف آيات القرآن الكرم-2 ،وأسباب نزوهلا ومعانيها -3،ومفردات القرآن ومعانيها وترمجتها -4،ووضع عدد كبي
من كتب التفسي -5.كما حيتوي كذلك على خدمة خاصة بالقراءات العشر -6،وإعراب آيات وكلمات القرآن الكرم .وغي
ذلك
الســـــــــــــــــــــــــؤال الثاني  ) ( :عالمة

أ -أكمل كتابة األحاديث النبوية الشريفة اآلتية :
 .1من قوله  " : فَ َه َّال جلَس فِي ب ْي ِ
ت "ثََالثًا." .
ت اللَّ ُه َّم َه ْل بَلَّغْ ُ
ت أَبِي ِه  ،"....إلى قوله  ...." اللَّ ُه َّم َه ْل بَلَّغْ ُ
َ َ َ

ْخ ُذ أ ِ
ِ ِِ
ِ
" فَ ه َّال جلَ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اء بِ ِه يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة
س في بَ ْيت أَبِيه أ َْو بَ ْيت أ ُِّمه فَ يَ ْنظَُر يُ ْه َدى لَهُ أ َْم َال؟َ ،والَّذي نَ ْفسي بِيَده َال يَأ ُ َ
َح ٌد م ْنهُ َش ْيئًا إ َّال َج َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
يَ ْح ِملُهُ َعلَى َرقَ بَته إِ ْن َكا َن بَع ًيرا لَهُ ُرغَاءٌ ،أ َْو بَ َق َرًة ل ََها ُخ َو ٌار ،أ َْو َشاةً تَ ْي َع ُر ،ثُ َّم َرفَ َع بِيَده َحتَّى َرأَيْ نَا ُع ْف َرَة إِبْطَْيه "،اللَّ ُه َّم َه ْل بَلَّ ْغ ُ
ت "ثََالثًا.
اللَّ ُه َّم َه ْل بَلَّغْ ُ
.2

من قوله ُ " : ك ُّل ُس َال َمى ِم ْن الن ِ
َّاس ،"....إلى قوله َ ...." ع ْن الطَّ ِر ِيق

دقَةٌ.".
صَ
َ
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ِ
ِ
ول اللَّ ِه ُ ":ك ُّل س َالمى ِمن النَّ ِ ِ
ِ
ص َدقَةٌُ ،ك َّل يَ ْوٍم تَطْلُ ُع فِ ِيه َّ
الر ُج َل َعلَى َدابَّتِ ِه
ال َر ُس ُ
قَ َ
ين َّ
س يَ ْعد ُل بَ ْي َن االثْ نَ ْي ِن َ
اس َعلَْيه َ
ُ َ ْ
ص َدقَةٌ َ ،ويُع ُ
الش ْم ُ
فَ يح ِمل علَي ها أَو ي رفَع علَي ها متاعه ص َدقَةٌ ،والْ َكلِمةُ الطَّيِّبةُ ص َدقَةٌ  ،وُك ُّل ُخطْوةٍ ي ْخطُوها إِلَى َّ ِ
ط ْاألَذَى َع ْن الطَّ ِر ِيق
ص َدقَةٌ َ ،ويُ ِمي ُ
َ َ َ
الص َالة َ
َ َ
َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ُ َ
َ َ
َ
ص َدقَةٌ".
َ

ِ
ال  :أَيُّها النَّاس إِنَّما أ َْهلَ َ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين ِم ْن
ب فَ َق َ َ
ب – قال ":أَتَ ْش َف ُع في َح ٍّد م ْن ُح ُدود اللَّه؟! ثُ َّم قَ َ
ك الذ َ
ُ َ
ام فَا ْختَطَ َ
ِ
يف تَ رُكوهُ وإِذَا سر َق فِي ِهم الض ِ
قَ ْبلِ ُك ْم أَنَّ ُه ْم َكانُوا إِذَا َس َر َق فِي ِه ْم َّ
ْح َّد َ ،وايْ ُم اللَّ ِه لَ ْو
َّع ُ
يف أَقَ ُاموا َعلَْيه ال َ
ْ
الش ِر ُ َ َ َ َ
َن فَ ِ
أ َّ
ت يَ َد َها"
ت ُم َح َّم ٍد َس َرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
اط َمةَ بِْن َ
 تدبر الحديث النبوي الشريف السابق  ،ثم اجب عما يأتي :
 .1ما معنى  :الشريف  ،الحد  ،وأيم اهلل ؟

الشريف :أهل اجلاه واملال والسلطان

الحد :عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقاً هلل تعاىل حفظاً للمجتمع وصيانةً حلرماته

وأيم اهلل :من ألفاظ القسم ومعناه ميني اهلل.

 .2ما المبدأ المهم الذي بينه النبي في نظام العقوبات؟ وهي أن اجلرائم الص قررت الشريعة فيها عقوبة
احلد كالزنا والسرقة وشرب اخلمر ،إذا بلغت احلاكم فال جمال للشفاعة فيها أو الوراجع عنها  ،بل جيب
إقامتها

 .3بين الرسول سنة من سنن اهلل في األمم( اذكرها) وهي إهالكهم بسبب ظلمهم ومتييزهم بني الناس ِف
تطبيق العقوبات .
 خص النبي  ابنته فاطمة – وحاشاها أن تفعل ذلك -بالذكر ( علل ذلك )

 .1ألهنا ابنته ومن خي النساء وأشرفهن .
 .2يؤكد على قيمة العدل ِف اإلسالم .

 .3وأن حك م الش رع ناف ذ عل ى اجلمي ع دون تفري ق ،ف ال ف رق ب ني غ َن وفق ي أو ش ريف وض عيف ،أو ذك ر
وأنثى  ،وِبذا حتفظ احلقوق ويسود األمن ِف اجملتمع .

ج ) من خالل دراستك لموضوع حجية السنة النبوية الشريفة وعالقتها بالقرآن الكريم اجب عما يأتي :
-1

ما حكم األخذ بالسنة النبوية والعمل بها؟ وجوب

 -2تظهر عالقة السنة النبوية من القرآن الكريم من حيث اإلحكام في ثالثة أمور ،اذكرها ؟
تأكيد ما جاء في القرآن الكريم

بيان وتفصيل ما جاء في القرآن الكريم  /تفصيل جممله  /تخصيص عامه
اإلتيان بأحكام لم تذكر في القرآن الكريم
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 -3ما األثر المترتب على االكتفاء بالقران الكريم واالستغناء به عن السنة النبوية الشريفة(صيفية ؟

اآليات الكرمية حتث على األخذ بالسنة النبوية فان عدم األخذ بالسنة يعَن أن ال نعرف كيفية أداء العبادات من
صالة وزكاة وحج وغيها من التشريعات فالقرآن الكرم فرضها لكن مل يبني كيفيتها بل بينتها السنة النبوية  ،كما ال
ميكن فهم اإلسالم وتشريعاته وال تطبيقه إال من خالل هديه .عالمتان

-4
الســـــــــــــــــــــــــؤال الثالث ) ( :عالمة
أ-

ما الحكمة من بيان عالمات

 متكني اإلميان ِف قلوب املؤمنني .

الساعة؟ احلكمة من بيان عالمات الساعة ِف

 وتنبيههم من غفلتهم وحثهم على االستعداد للقاء اهلل تعاىل باألعمال الصاحلة .
 ومداومة التوبة والرجوع إىل اهلل تعاىل .
 والبقاء على حذر دائم من قيام الساعة كي ال يباغتوا ِبا.

ب -اذكر خمسا من عالمات الساعة الكبرى؟
الدخان

الخسف

الدابة

تخلف بعض السنن الكونية عن مسارها كطلوع الشمس من مغربها

ظهور الدجال

نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم

ظهور المهدي
نزول عيسى عليه السالم
ظهور يأجوج ومأجوج

ج  -أشارت األحاديث النبوية الشريفة إىل ثالثة خسوف كبية تقع قبل قيام الساعة اذكرها ؟
 -1خسف ِف املشرق -2وآخر ِف املغرب -3وخسف ِف جزيرة العرب .

د -اهتم القرآن الكريم بالتأكيد على وجوب اإليمان باليوم اآلخر  ،اذكر مظهرين لهذا االهتمام؟
-1ربط اإلميان باليوم اآلخر باإلميان باهلل -عز وجل ِ -ف كثي من آيات القرآن الكرم.
-2اإلكثار من ذكر اليوم اآلخر ،حَّت أنه ال تكاد تلو صفحة من صفحات القرآن الكرم من احلديث عن اليوم اآلخر ،وما سيكون فيه من
األحداث والوقائع .
 -3تسمية هذا اليوم بأمساء متعددة منها ا  -يوم الدين ب  -ويوم الفصل ج -ويوم احلساب ،د -والقيامة ه -واحلاقة ،و  -والواقعة .
الصاخة د -والقارعة .
عدد من هذه األمساء ما يشي إىل األهوال الص تقع ِف هذا اليوم العظيم  :مثل ا-الغاشية ب -والطامة ج -و َّ
-4ذكر القرآن الكرم لعدد من األدلة الص تثبت وجود اليوم اآلخر ومنها :ا) اآليات الص تبني قدرة اهلل عز وجل
 5ذكر القرآن الكرم لعدد من األدلة الص تثبت وجود اليوم اآلخر ومنها :ب ) تذكي اإلنسان بأصل خلقته وكيفية نشأته
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ه  -من أحداث اليوم اآلخر العرض والحساب وضحهما؟ يعرض الناس يوم القيامة على اهلل عز وجل ُث تتطاير الصحف فيطلع كل واحد
على صحيفة أعماله الص سجلتها عليه املالئكة ِف احلياة الدنيا حياسب اهلل تعاىل الناس على ما فعلوه ِف احلياة الدنيا صغياًكان أم كبيا فتوزن
أعماهلم بامليزان الذي ال يعلم طبيعته إال اهلل تعاىل
و ) من خالل دراستك لموضوع التحذير من تكفير المسلم اجب عما يأتي :

 .1ما معنى التكفير :إطالق وصف الكفر على مسلم مقر بالشهادتني بناء على اعتقاد أو قول أو فعل يصدر عنه.

 .2حذر اإلسالم من تكفير المسلم لما لذلك من مخاطر عديدة اشرح اثنين منها .

. 1تمزيق المجتمع المسلم بإحداث الفتنة وتغذية الفرقة والشحناء بني املسلمني بل رِبا أدى إىل إهدار املسلمني دماء بعضهم بعضاً .

.2إضعاف حرية الفكر والرأي عند العلماء خوفاً من تهمة الكفر مما يؤدي إىل إفساح اجملال للجهلة وأنصاف املتعلمني للتصدي للفتوى
.3صرف جهود الم سلمين عن توظيف طاقاتهم وإمكانياتهم في نشر الدعوة اإلسالمية والعمل الصالح والنافع وفي تجميع
الصفوف و البناء الشامل للمجتمع المسلم في الميادين والمجاالت كلها.

 .3يظهر التكفير في المجتمعات ألسباب متعددة  ،اذكرها ؟

أ -الجهل وعدم الفهم السليم لألحكام الشرعية
ب-التعصب الفكري وضيق األفق
ج -عدم التثبت من أحوال الناس قبل إصدار الحكم عليهم
د-استغالل أعداء اإلسالم
الســـــــــــــــــــــــــؤال الرابع ) ( :عالمة
ا_ مقابل الحقوق قررت وثيقة النبي  لتنظيم مجتمع المدينة مجموعة من الواجبات على أفراد المجتمع ،اذكر ثالث من

هذه الواجبات ؟
 -1احترام سيادة الشرع
 -2التكافل االجتماعي

 -3التناصح واألمر بالمعروف

 -4التعاون في منع الظلم الواقع من األفراد
ب  -أمر اهلل تعاىل نبيه  بالشورى مع أنه مؤيد بالوحي وال ينطق عن اهلوى(،علل ذلك)
 .1وذلك ليقتدي به َمن بعده من والة األمور وسائر املسلمني

وليعلموا فضل الشورى(عالمة)،.

ج  -أذكر ثالثا من واجبات األمة تجاه الصحابة رضي اهلل عنهم .؟

- .1الدعاء هلم واالستغفار هلم دون استثناء ملا شرفهم اهلل به من صحبة رسول اهلل  وملا كان هلم من فضل ِف نشر اإلسالم.
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 .2حبهم وتوقيهم وعدم بغض أحد منهم وعدم اهتامهم أو ذكرهم بسوء ،ولقد عرف املسلمون ِف العصور كلها فضل الصحابة الكرام
فردوا بكل قوة على من أراد أن ينتقصهم أو يسيء إليهم.
 .3اإلقتداء ِبم ِف محل رسالة اإلسالم وتبليغها إىل الناس ،والصرب على ذلك .و خاصة اخللفاء الراشدين و ذلك ألهنم صحبوا النيب 
و اتبعوا هديه و اخذوا عنه و كانوا مع النيب  والقرآن ينزل
د ) من خالل دراستك لموضوع مواقف مشرقة من حياة الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم اجب عما
يأتي :
 .1قارن بين موقف كل من ( أبي بكر الصديق،وعمر بن الخطاب  ،وعثمان بن عفان) رضي اهلل عنهم في تجهيز جيش العسرة
في غزوة تبوك..

 يوم تبوك استجاب أبو بكر للنيب صلى اهلل عليه وسلم فتربع ِباله كله لتجهيز اجليش
 ويوم تبوك استجاب عمر  للنيب  فتربع بنصف ماله.
 فجهز عثمان ِباله ثلث جيش العسرة(،عالمة) وجاء بألف دينار فوضعها ِف حجر رسول اهلل
 .2من الذي قام بكل من اإلعمال اآلتية من الللفاء الراشدين :

 .1كان  أحب الصحابة إىل رسول اهلل  : ،أبي بكر الصديق
 .2جمع القرآن الكريم ِف مصحف واحد :أبي بكر الصديق
 .3إصراره على حرب المرتدين وخباصة الذين منعوا الزكاة وفرقوا بينها وبني الصالة :أبي بكر الصديق

 .4طلب  من النيب  أن يأذن له بالجهر بإسالمه أمام قريش فأذن له ومساه الفاروق :،عمر بن الخطاب

 .5فرض ضريبة الخراج على األراضي الزراعية الص ادخلها ِف حوزة الدولة اإلسالمية :عمر بن الخطاب
 .6زوجه رسول اهلل  ابنته رقيةُ ،ث زوجه الرسول  بعد وفاهتا بابنته أم كلثوم : .عثمان بن عفان 
 .7ويوم احلديبية بعثه رسول اهلل  ،سفيرا إلى قريش خيربهم انه مل يأت للحرب :عثمان بن عفان 

 .8استشهد  سنة  35من اهلجرة وهو صائم  ،وذلك نتيجة مؤامرة متكن فيها عدد من األشخاص بعد أن تسوروا عليه
بيته من قتله و هو صائم و يقرا القران الكرم :عثمان بن عفان 

 .9يوم تبوك استخلفه رسول اهلل  على المدينة :علي بن أبي طالب 

 .11استشهد  يدي رجل حاقد من أهل الضالل يدعى عبد الرمحن بن ملجم قام إليه وقد خرج إىل صالة الصبح فضربه

بالسيف ِف جبهته فاستشهد  على أثرها ،وكان ذلك سنة 40ه  :علي بن أبي طالب 
الســـــــــــــــــــــــــؤال اللامس ) ( :عالمة
ب – عرف:

 الط الق اص طالحا  :فه و ح ل رب او الزوجي ة  ،بعب ارة تفي د ذل ك ص راحة أو دالل ة ،ومث ال الط الق الص ريح ق ول الرج ل لزوجت ه أن ت
طالق  ،ومثال الداللة قوله هلا قاصدا الطالق  :اذهيب لبيت اهلك.
 الطالق الرجعي :وهو الطالق الذي ميلك الزوج بعده إعادة امل طلقة إىل الزوجية من غي حاجة إىل عقد جديد ما دامت ِف العدة ولو
مل ترض ،ويكون ذلك بعد الطلقة األوىل أو الثانية خالل فورة العدة.
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 الطالق البائن :وهو الطالق الذي ينهي العالقة الزوجية بني الزوجني.

 بائن بينونة صغرى :وهو الذي ال يستطيع الرجل بعده إعادة زوجته املطلقة إىل عصمته إال بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة
كما إذا طلقها قبل الدخول  .أو طلقه ا بع د ال دخول طلق ة رجعي ة فانته ت ع دهتا ومل يراجعه ا ِف الطلق ة األوىل أو الثاني ة .أو ِف حال ة
التفريق الذي يكون من قبل القاضي .أو ِف حالة املخالعة.

 اللعان  :أربع شهادات ،مؤكدات باأل ميان يؤديها الزوج عل ى أن زوجت ه اقورف ت الزن ا منتهي ة خبامس ة ي دعو في ه عل ى نفس ه ب اللعن أن
كان من الكاذبني ،وأربع شهادات مؤكدات تؤديها الزوجة ِّ
تكذب فيها ما اهتمها الزوج به ،منتهية خبامسة ت دعو عل ى نفس ها بغض ب
اهلل عليها إن كان زوجها من الصادقني .فان فعال ذلك فرق بينهما القاضي دون فرقة مؤبدة ( دائمة) .

 بتنظيم النسل :هو التحكم املؤقت ِف اإلجناب بقصد املباعدة بني فورات احلمل  ،أو إيقافه ملدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة
معتربة شرعا .
 اليتيم  :اليتيم من فقد أباه وهو صغي فإذا وصل سن البلوغ مل يعد يتيما،
ج  -بين الحكم الشرعي في ما يأتي:

 .1طلق رجل زوجته غير المدخول به ا ،طلق ة واح دة وبع د ش هر أراد أن يراجعه ا  .ح رام ال يس تطيع الرج ل بع ده إع ادة زوجت ه
املطلقة إىل عصمته إال بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة
 .2أساء الرجل معاملة زوجته من اجل إجبارها على طلب الللع و يحرم على الزوج أن يسيء معاملة زوجته ليجبرها على
طلب الخلع

 .3طلبت امرأة الطالق عند اصدار القاضي الحك م بح بس زوجه ا م دة ثالث ة س نوات .حي رم عل ى الزوج ة ال ص حك م القاض ي
حببس زوجها ثالث سنوات فأكثر أن تقيم عليه دعوى الطالق وجيوز ذلك بعد مضي سنة من تاريخ حبسه

 .4تزوجت امرأة غير المدخول بها بعد وفاة زوجها بثالثة أشهر.

متنع من هذا الزواج ( حرام) ألهنا ما تزال ِف عدهتا وهي وعدهتا أربعة أشهر وعشرة أيام

 .5تبن ى رج ل طف الَ ت وفي أب واه ف ي ح ادث س ير .ح رام الن النس ب يثب ت ب الزواج الص حيح املش روع ِف اإلس الم أو الن ذل ك
د-

يتناىف مع حقوق الطفل ِف اإلسالم واملتمثل حبقه بثبوت صلته بوالديه وأجداده

 -1لماذا أجاز قانون األحوال الشخصية األردني التعويض عن الطالق التعس في ؟أج از ق انون األح وال الشخص ية األرد ِف امل ادة 134
للمرأة ِف مثل هذه احلالة أن تطالب بتعويض عن طالقها ألن الزوج قد تعسف ِف استخدام هذا احلق وهذا التعويض من دواعي وبواعث احلرص
على الزوجية و تعويض عن الضرر الذي أوقعه الزوج بغي حق متعسفاً
 -2وضح موقف قانون األحوال الشخصية األردني في الخلع من حيث التراضي بين الزوجين ؟

 .1وقد أجاز قانون األحوال الشخصية األرد للزوجني أن يوراضيا ِف ما بينهما على اخللع
 .2فان مل يوراضيا وأقامت الزوجة دعوى تطلب فيها اخللع  ،وأقرت أهنا تبغض احلياة مع زوجها  ،وانه ال سبيل الستمرار احلياة بينهما ،
وافتدت نفسها بالتنازل عن حقوقها مجيعها وردت الصداق على زوجها
 .3دور المحكمة قبل الخلع أذا أقامت الزوجة دعوى تطلب فيها اخللع وافتدت نفسها من زوجها؟  1فإن احملكمة حتاول اإلصالح بني
الزوجني  2 ،فان مل تستطع أرسلت حكمني لإلصالح خالل مدة شهر  3فان مل حيصل الصلح بينهما حكمت احملكمة بتطليقها منه
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طالقا بائناً بينونة صغرى .

اذكر الشروط التي من خاللها يثبت لكل من الزوج والزوجة حق التفريق بالعيوب؟

 أن يك ون العي ب مس تحكما ال ميك ن ال ربء من ه ،أو ميك ن بع د زم ن طوي ل وال ميكنه ا املق ام مع ه إال بض رر ،ك اجلنون واإلي دز ،وغيه ا م ن
األمراض املعدية أو املنفرة هات مثال علي عيوب مستحكما ال يمكن البرء منه؟ كاجلنون واإليدز

 أال يكون احد الزوجني عاملا بعيب اآلخر حني العقد  ،فإن كان عاملا  ،فال جيوز له طلب التفريق

 أال يرضى بالعيب حال إطالعه عليه أو عند حدوثه إذا حدث بعد العقد  ،فإن رضي به صراحة أو ضمنا  ،فال جيوز له طلب التفريق.
 أال يكون العيب مشوركا بني الزوجنيو( علل) الن لدى كليهما عيبا  ،مينعه من إقامة دعوى التفريق أمام القاضي لعلة ِف اآلخر  ،إذ هو يعا
العيب نفسه .

 -5اذكر ثالثة من اآلثار المترتبة على اللعان ؟ إذا مت اللعان بني الزوجني ترتب عليه ما يأيت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يفرق بني الزوجني بسبب املالعنة فال يعود احدمها إىل اآلخر أبداء فاحلرمة مؤبدة
أذا كذب امل العن نفسه ف ان الط الق ِف ه ذه احلال ة يع د طالق ا بائن ا بينون ة ص غرى  ،و جي وز ل ه أن يراج ع زوجت ه بعق د ومه ر جدي دين
ويقام عليه حد القذف
يق ع باللع ان ط الق ب ائن بينون ة ك ربى ح َّت ل و ك ذب املالع ن نفس ه  ،إذا ك ان الط الق ال ذي س ببه اللع ان مكم الً لل ثالث طلق ات و
يكون ذلك حبكم القاضي .
سقوو حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة باملالعنة.
انتفاء نسب احلمل من الزوج باملالعنة إن ك ان اللع ان منص با عل ى نف ي نس ب احلم ل ،أم ا إذا ك ان اللع ان منص با عل ى الزن ا فق ط دون
التعرض للحمل فإن الطفل يتبع نسب أبيه الن مالعنته كانت على الزنا ومل تكن على نفي نسب الطفل.
املهر من حقوق املرأة فال جيوز للزوج املالعن أخذ شيء منه إال إذا كان اللعان قبل الدخول فتأخذ الزوجة نصف املهر.

 -6اذكر أنواع العدة ؟

العدة بالحيض

العدة باألشهر

العدة بوضع الحمل

 -7تشترط إلباحة تنظيم النسل شروط خمسة  ،اذكرها.
-1أن يك ون باتف اق ال زوجني وتراض يهما مع اً،فلو أراد أح دمها تنظ يم النس ل ورف ض اآلخ ر ذل ك،يص بح التنظ يم رم اً .فالنس ل
حق مشورك لكال الزوجني  ،فال بد من اتفاق إرادهتما معاً ورضامها بالتنظيم.

-2أن يكون اتفاق الزوجني على التنظيم دداً بفورة زمنية مؤقتة.
-3أن ال يورتب على تنظيم النسل ضرر باملرأة

-4أن ال يكون ِف تنظيم النسل اعتداء على محل قائم ( اإلجهاض ) .
-5أن تكون وسيلة تنظيم النسل مشروعة .
 -8 -2بين كيف حرصت السنة النبوية على االهتمام باليتيم؟ ا) أما ِف السنة الشريفة فق د ح ث الن يب عل ى إي واء اليت يم واإلنف اق علي ه،
وكفالته ب )وقد بلغت كفالة اليتيم منزلة رفيعة حيث عدها رسول اهلل أفضل البيوت هو البيت الذين حيسن فيه إىل يتيم
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الســـــــــــــــــــــــــؤال السادس ) ( :عالمة
أ هات اثر من أثار الصالة في الجانب اجلانب العقلي والنفسي ؟ أمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني باخلشوع ِف الصالة اخلشوع  :هو استحضار الذهن ِف
الصالة واإلعراض عما سواها وهذا اخلشوع يؤدي إىل تنمية الوركيز الذهَن عند اإلنسان ولذلك كانت الدعوة إىل التدبر ِف أقوال وأفعال الصالة فتنمو لديه
بذلك ملكة الوركيز -تصبح أكرب معني له ِف سائر األعمال الص يزاوهلا مما يؤدي إىل جناح اإلنسان ِف حياته كلها.

ب  -عدد أنواع الجهاد؟-اجلهاد بالنفس

اجلهاد باملال

ج  1 -فرق بين الجهاد واإلرهاب من حيث......... :

اجلهاد بالكلمة

المفهوم

الهدف

الفئة المستهدفة

اجلهاد

فهو بذل الوسع والطاقة ِف الدعوة إىل
اهلل إلعالء كلمته

يهدف إىل الدفاع عن األوطان ورد
العدوان ومحاية حرية نشر الدعوة
اإلسالمية ومحاية املستضعفني ِف
األرض  ،وال جييز إال قتال احملاربني
املعتدين

وال جييز إال قتال احملاربني املعتدين فقط

اإلرهاب

عدوان عبثي يهدف إىل االعتداء على
األنفس واألعراض واألموال بغي وجه
حق

عدوان عبثي يهدف إىل االعتداء على
األنفس واألعراض واألموال بغي وجه
حق

يستهدف الفئات مجيعها دون استثناء سواء
أكان رجال أم امرأة أم طفالً أم شيخاً مسناً.

بعمان مجموعة من القرارات التي تزيل اللبس وتمنع الخلط بين الجهاد
 -2اصدر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته السابعة عشر ّ
واإلرهاب اذكر أربعة منها ؟

 .1حت رم أعم ال اإلره اب و أش كاله و ممارس اته مجيعه ا  ،و اعتباره ا أعم اال إجرامي ة ت دخل ض من جرمي ة احلراب ة و
أينما وقعت وآيا كان مرتكبوها  .و يعد إرهابيا كل من شارك ِف األعم ال االرهابي ه مباش رةَ أو تس بباَ أو مت ويالَ أو
دعماَ ،سواء كان فرداَ أم مجاعة أم دولة وقد يكون اإلرهاب من دولة أو دول على دول أخرى
 .2التمييز بني جرائم اإلرهاب وبني املقاومة املشروعة لالحتالل بالوسائل املقبولة شرعا الن اهلدف من املقاومة
املشروعة إلزالة الظلم واسورداد احلقوق املسلوبة  ،وهو حق معورف به شرعا وعقال وأقرته املواثيق الدولية
 .3وج وب معاجل ة األس باب املؤدي ة لإلره اب وِف مق دمتها الغل و والتط رف والتعص ب واجله ل بأحك ام الش ريعة
اإلس المية ،وإه دار حق وق اإلنس ان وحريات ه السياس ية والفكري ة  ،وال ص ت ؤدي إىل اخ تالل األح وال االقتص ادية
واالجتماعية والسياسية .
 .4التأكي د عل ى أن اجله اد لل دفاع ع ن العقي دة اإلس المية ومحاي ة األوط ان وحتريره ا م ن االح تالل األجن يب ل يس م ن
اإلرهاب ِف شيء ،ما دام اجلهاد ملتزما فيه بأحكام الشريعة اإلسالمية.
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 -3هات مثال واحد على كل مما يلي
الحقوق الشخصية

-1حق احلياة
 -2حق الكرامة
 -3حقه ِف العيش
اآلمن املستقر
-4حق املواطنة

الحقوق
االعتقادية

حرية التدين

الحقوق الفكرية

-1حق التعليم
-2حق حرية الرأي
والفكر

-4كما للمرأة حقوق فان عليها واجبات
 .1ألواجبات ألدينية

الحقوق السياسية

 -1حقه ِف تول املناصب العامة ِف الدولة
 -2وحقه في الترشح واالنتخاب
 -3وممارسة األنشطة السياسية كافة ضمن أنظمة
اإلسالم وتشريعاته.

الحقوق
االقتصادية

-1حق العمل
-2حق التملك

.أذكر ثالثة منها :

 .2ألواجبات العائلية

 .3واجبات البيت و األسرة
 -5يشترط للمرأة كي تنجح في أداء وواجباتها األسرية أمران  ،بينهما؟
 .1ولكي تنجح األم ِف أداء ما عليها من واجبات عليها أن حترص على تثقيف نفسها بالثقافة اإلسالمية والثقافة العامة
بشكل دائم ومستمر.
 .2وان تتذكر أهنا قدوة ألبنائها ِف كل ما يصدر عنها من أقوال وأفعال.

د -من خالل دراستك لموضوع النظام القضائي في

اإلسالم اجب عما يأتي :

 .1عرف القضاء شرعاً :إلزام املتخاصمني باحلكم الشرعي وتنفيذه عليهم.

 .2اذكر أمرين يدالن على أهمية القضاء؟ للقضاء ِف اجملتمع اإلسالمي أمهية كبية وتربز أمهيته من حيث :

 1القضاء ضرورة ال غىن جملتمع عنها لعدم خلوه من وجود اخلصومات بني الناس ،فكان البد من وجود نظام قضائي يفصل وحيكم ِف
املنازعات الص تقع ِف هذا اجملتمع .
 2القضاء إحدى صور األمر باملعروف والنهي عن املنكر وضح ذلك :فهو بذلك وسيلة للمحافظة على نظافة اجملتمع من اجلرمية وتنقيته من
مظاهر الفساد كلها.
 3القضاء يقام به العدل بني الناس فينصر به املظلوم ويردع الظامل عن ظلمه ،ويوصل احلق إىل صاحبه ،كما انه أساس اإلصالح بني
الناس وإزالة اخلصومات
 .3يقوم النظام القضائي في اإلسالم على مجموعة من القواعد العامة اذكرها ؟
أ -األصل براءة الذمة إال إذ قام دليل على خالف ذلك

ب -من القواعد العامة للقضاء في اإلسالم

ج  -الناس أمام القضاء سواء
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الســـــــــــــــــــــــــؤال السابع ) ( :عالمة
أ  -وضح المقصود

األمة اإلسالمية تعبي يطلق على اجملتمعات الص يشورك أفرادها ِف اإلميان بالعقيدة اإلسالمية ومفاهيم احلياة ،والق يم اإلس المية واملث ل اإلنس انية

وأنظمة احلياة الص جاء ِبا اإلسالم

العولمة  :سهولة انتقال األشخاص واألفكار والس لع برف ع احل واجز ب ني الش عوب واألم م حبي ث يص بح الع امل أش به م ا يك ون بقري ة كوني ة ص غية،
وذلك نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي املعاصر مما حقق هذه السهولة ِف االنتقال

التبشير :حركة دينية سياسية استعمارية تتسور حتت غطاء نشر املسيحية ِف اجملتمعات اإلس المية ودول الع امل الثال ث ،وه ي هت دف ِف احلقيق ة
إىل خدمة املطامع االستعمارية ِف إحكام السيطرة على هذه الشعوب .

ب 1 -من خصائص األمة اإلسالمية وسطيتها .وضح ذلك؟

فهي امة االعتدال والتوسط ِف ما تتبىن من املناهج والتشريعات ( )1وِف رعاية املصاحل العامة واخلاص ة( ،)2وِف احملافظ ة عل ى احلق وق و القي ام
بالواجبات( )3وِف تعاملها مع غيها من األمم
 -4تميزت األمة اإلسالمية عن غيرها من االمم بخصائص متعددة عدد ثالثا منها ؟

--1وحدة العقيدة اإلسالمية
-2وحدة التشريع
 -3وحدة اللغة
 -4وحدة التاريخ واملصي
 -5وحدة الثقافة والفكر ومنظومة القيم
 -6وحدة املشاعر واآلمال
ب -تمثل فلسطين مكانة عظيمة عند المسلمين تظهر عند في أمور عديدة ،وضح أثنتين منها؟

-1ح رص املس لمني من ذ بداي ة ال دعوة اإلس المية عل ى ف تح فلس طني ونش ر ال دين اإلس المي فيه ا  ،وق د ّروى ع دد م ن الش هداء م ن ص حابة
رسول اهلل بدمائهم الزكية ثرى أرضها املباركة .
-2احتواؤها على مدينة القدس املشرفة الص هلا ارتباو وثيق باملسلمني لقدسيتها ومنزلتها ِف عقيدهتم وتارخيهم ووجداهنم  ،فهي تضم ِف رحاِبا
املسجد األقصى املبارك  ،أوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني  ،وهو مسرى خامت األنبياء واملرسلني ومعراجه إىل السموات العلى
ج 1 -اذكر ثالثة من أهداف المبشرين في العالم اإلسالمي ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إضعاف العقيدة اإلسالمية ِف نفوس املسلمني .
وتشكيك املسلمني ِف دينهم وتارخيهم.
إضعاف الروح اإلسالمية عند املسلمني .
متزيق وحدة األمة اإلسالمية  ،متهيدا الحتالل بالدها وتثبيت االستعمار فيها.
إثارة الطائفية والعصبية ِف بالد املسلمني .
تدمي األخالق والقيم اإلسالمية من اجل تفريغ املسلمني من القيم واألخالق اإلسالمية كلها.

 .7ونشر األفكار العلمانية حَّت حتل ل الفكر اإلسالمي ِف عقول املسلمني
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 -2اتبع المبشرين ( المنصرون ) وسائل عدة لتحقيق أهدافهم  ،اشرح أربعا من تلك الوسائل.

 .1التطبيب -1 :بفتح املستشفيات  -2،وبعث اإلرساليات الطبية مستغلني بذلك حاجة املرضى وظروفهم

 .2التعليم  -1:بإنشاء املدارس ورياض األطفال  -2،والكليات اجلامعية-3 ،واملعاهد الثقافية والعلمية ِف البلدان اإلسالمية.

 .3اإلعالم  -1 :بنشر الكتب واجملالت -2،وإنشاء املكتبات ومراكز املعلومات والبحث والدراسات -3وإقامة املطابع وتأسيس
دور النشر،ومن صورة ِف هذه األيام فتح القنوات الفضائية -1الص تسعى إلفساد العقيدة -2والتشكيك ِف الثوابت اإلسالمية.

 .4األعم ال االجتماعي ة  :بتأس يس الن وادي واجلمعي ات وغيه ا لنش ر الع ادات االجتماعي ة الغربي ة املخالف ة للق يم والع ادات
اإلسالمية

د -من خالل دراستك اهتمام األردن بالقضايا

اإلسالمية اجب عما يأتي :

 .1هات ثالثة مظاهر تدل على اهتمام األردن بالقضايا اإلسالمية ؟

أوال  :التصدي للمطامع اإلسرائيلية وخططها الرامية لتهويد المقدسات اإلسالمية في فلسطين

ثانياَ :اإلعمارات الهاشمية للمسجد األقصى المبارك
ثالثاَ  :إنشاء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر اإلسالمي

رابعاَ  :رسالة عمان
خامساَ  :الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية والتعاون العربي واإلسالمي
 .2من املؤسسات العلمية املوجودة ِف العامل اإلسالمي اجملمع لبحوث احلضارة اإلسالمية(مؤسسة آل البيت امللكية للفكر
اإلسالمي)  .وضح ما يلي:

المقصود به :مؤسسة آل البيت هيئة علمية إسالمية عاملية مستقلة

مقرها مدينة عمان

وقد تأسست بأمر من امللك احلسني بن طالل طيب اهلل ثراه

مباشرت عملها ِف عام  1981و اعبد تنظيمها بأمر من جالل ة املل ك عب د اهلل الث ا ب ن احلس ني حفظ ة اهلل تع اىل ِبوج ب ق انون
صدر عام 2117م

كي ف ي تم اختي ار أعض ائها م ن كب ار علم اء املس لمني ِف ش َّت بل دان الع امل اإلس المي  ،مم ن اش تهروا ِبؤلف اهتم وحب وثهم وأرائه م
العلمي ة ِف اح د مي ادين املعرف ة ال ص نش أت وا زده رت ِف ظ ل احلض ارة اإلس المية  ،ك العلوم الش رعية  ،وآداب اللغ ة العربي ة والت اريخ
اإلسالمي  ،والعلوم اإلنسانية والتطبيقية .

وتعقد المؤسسة مؤتمرا علميا دوريا مرة كل سنتني

 -5حدد ثالثاً من األفكار التي تضمنتها رسالة عمان :

 -1اإلسالم يكرم اإلنسان دون النظر إىل لونه أو جنسه أو دينه

 -2إن اإلسالم أعطى للحياة منزلتها السامية فال قتال لغي املقاتلني  ،وال اعتداء على املدنيني املساملني وممتلكاهتم الن حياة اإلنسان هي
أساس العمران البشري
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 -3الدين اإلسالمي احلنيف قام على التوازن واالعتدال والتوسط والتيسي

 -4اإلسالم يعامل غي املسلمني معاملة قائمة على التسامح والعدل واحملافظة على احلقوق وال جيوز مقاتلتهم إال إذا اعتدوا على املسلمني
-4علل:


يجب على المسلم أن يستمع إلى القرآن الكريم وينصت عند تالوته ألن فهم القرآن الكرم وتدبره ال يتحقق إال من خالل

االستماع الواعي آلياته عند تالوهتا  ،وهذا من شانه أن يكسب املسلم رضا اهلل تعاىل و رمحته وفضله وثوابه

 في عام  3ه قدمت قريش ومعها  3000مقاتل لقتال المسلمين ثأراً لقتالها ِف بدر واستعادة لكرامتها وشرفها وللقضاء على اإلسالم
واملسلمني.


الش هداء يفرح ون ب المؤمنين المجاه دين ال ذي يستش هدون بع دهم ف ي س بيل اهلل تع الى.مل ا يعلم ون م ن عظ يم الث واب واألم ن

والسعادة الذي أعده هلم ِف اآلخرة.

 الشهداء ال يخافون (علل) ألهنم قد امنوا من عذاب اهلل عز وجل وأيقنوا برضاه عنهم

 أخبر النبي  المؤمنين عن وجهته في هذه الغزوة (تبوك)على غير عادته حَّت يستعدوا لذلك متام العدة وال يتخلفوا عن اجلهاد
 تسميت سورة لقمان بهذا االسم ؟)الشتماهلا على وصايا لقمان البنه– وهو عبد من عباد اهلل الصاحلني –

 جاء التحذير من الشرك في بداية الوصايا ألنه أقبح الذنوب ،وألن ِف ذلك ظلماً واعتداء على حقوق اهلل املستحق للعبادة وحده ،وفيه
ظلم من املرء لنفسه أن يشرك باهلل عز وجل

 خص اهلل عز وجل األم بالذكر(علل) ملا تعانيه من آثار احلمل وما يتبعه من والدة ورضاع ورعاية وتربية

 جاء األمر في القرآن الكريم بإقامة الصالة وليس بأدائها الشكلي فقط ألن اإلقامة فيها معىن زائد عن األداء ()1إذ تشمل اخلشوع
واإلتقان وااللتزام بتحقيق آثارها ومعانيها ِف النفس وِف السلوك
 حرم الحسد ملا يسببه من احلقد والبغضاء بني الناس وإضعاف الروابط بينهم
 تحريم التناجش ملا فيه من املكر والغش وخداع الناس وأكل أمواهلم بالباطل وهو بذلك يؤدي إىل العداوة بني الناس.
 تحريم البغضاء ألن هذا يعكر صفو األخوة *وينشر الكراهية بني الناس
 تحريم البيع على البيع ألنه يؤدي إىل نشر العداوة بني املسلمني وإحلاق الضرر ِبم
 تحريم تحقير المسلمالن احلديث الشريف بني أن ميزان التفاضل بني الناس هو التقوى والعمل الصاحل والتقوى لها القلب كما بني النيبعندما
أشار إىل صدره وقال" :التَّ ْق َوى َها ُهنَا" وال يطلع عليها أحد إال اهلل تعاىل  ،وهي املقياس الذي حياسب اهلل به عباده وحيكم عليهم ِبقتضاه

 خصها النبي بالذكر ألهنا ابنته ومن خي النساء وأش رفهن  .يؤك د عل ى قيم ة الع دل ِف اإلس الم .وأن حك م الش رع ناف ذ عل ى اجلمي ع دون
تفريق ،فال فرق بني غَن وفقي أو شريف وضعيف ،أو ذكر وأنثى  ،وِبذا حتفظ احلقوق ويسود األمن ِف اجملتمع .

 يحذر هذه الفئة(للموظفين والمسئولين )من قبول الهدايا ألهنم يُعطَون اهلدية إما جملاملتهم واخلوف منهم  ،أو لطلب مراعاة مصاحل

مقدمي اهلدايا على حساب املصلحة العامة  ،وهذا رم شرعاً
 على المسلم أن ال يشغل وقته في السؤال والبحث عن وقت يوم القيامة ألنه من علم الغيب الذي اختص اهلل به
 كتب الرسول وثيقة عامة ألهل المدينة ركز فيها على قيام الدولة اإلسالمية وبناء المجتمع المتماسك ؟

لكي يتمكن النيب  من بناء جمتمع قوي منظم ،فتهدف الوثيقة إىل حتويل اجملتمع من مجاعات مبعثرة ،ترتبط بروابط قبلية أو عصبية أو غيها،
إىل دولة واحدة هي دولة اإلسالم،بقيادة مد النيب . 
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 يجب عليهم أن يمنعوا الظالم من ظلمه ،وإن كان ولد أحدهم ،تأكيد ملبدأ التعاون ِف حتقيق األمن ألفراد اجملتمع مجيعهم.

 بعد أحد لم يراجع النبي  من أشاروا بالخروج ولم يخطئ رأيهم ،ولم يحملهم مسؤولية ما حدث ،وخاصة أن المسلمين أصيبوا
في أحد بخسائر كبيرة ألن الشورى جتعل املسؤولية مجاعية ،يتحمل نتائجها اجلميع القائد واألفراد

ويرضون ِبذه النتائج

َ ولَى النبي  أسامةَ بن زيد رضي اهلل عنه قيادة جيش عظيم لحرب الروم دون غيرة من الصحابة رفع النيب  من قدر الشباب ِف

األمة حني َوَىل شابا ناشئا هو أسامة بن زيد قيادة جيش ألن الشباب لديهم من الكفاءة ما يؤهلهم لتول أكرب املهام وحَّت ال تغفل األمة
عن االهتمام بالشباب والعناية ِبم لكن النيب  يرِب األمة على احورام دور الشباب فيها وإعطائهم املكانة الص يستحقون ،وأن
الشباب هم أمل األمة وعدهتا وعليهم أن يؤدوا واجباهتم جتاه األمة .

 سمي بالصديق ألنه بادر إىل تصديق رسول اهلل ِ ف كل موقفو حني دعاه لإلسالم ويوم اإلسراء وغيه،

 جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد أن استشهد عدد كبي من حفاظ القرآن الكرم و خباصة ِف معركة اليمامة ِف حري الرتدين
 لقب عثمان بن عفان بذي النورين :زوجه رسول اهلل  ابنته رقيةُ ،ث زوجه الرسول  بعد وفاهتا بابنته أم كلثوم.

 أباح اإلسالم للمراة أن ترفع دعوى للقاضي الذي يحكم لها بالطالق إذا ثبت لديه عدم قدرة الزوج على اإلنفاق ذلك الن استمرار
احلياة الزوجية مع عدم اإلنفاق إضرار ِبا واعتداء على حقوقها
 األولى أن يكون أهل اإلصالح أو الحكمان من أهل الزوجين ألهنما أدرى بأحواهلا واحرص على مصلحتهما وكتم أسرامها
 يجوز للزوجة التي غاب عنها زوجها غيبة طويلة تتضرر فيها بسبب غيابه  ،أن تطلب الطالق إلى القاضي دفعا للضرر عنها

 لماذا يحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين  ،ولو كان للمحبوس مال يستطيع اإلنفاق منه على زوجته ألن احلكم بالتفريق بينهما سببه
الضرر الذي يلحق ِبا من جراء غيبة زوجها احملبوس عنها

 م ن ش روط التفري ق بس بب العي وب أال يك ون العي ب مش تركا ب ين ال زوجين الن ل دى كليهم ا عيب ا  ،مينع ه م ن إقام ة دع وى التفري ق أم ام
القاضي لعلة ِف اآلخر  ،إذ هو يعا العيب نفسه .
 إذا كان اللعان منصبا على الزنا فقط دون التعرض للحمل فإن الطفل يتبع نسب أبيه الن مالعنته كانت على الزنا ومل تكن على نفي
نسب الطفل

 تشريع اإلسالم للعدة على المرأة المتوفى عنها زوجها )1 .التأكد من براءة الرحم وخلوه من احلمل كي ال تتلط األنساب وهذا ال
ميكن الوقوف عليه على اليقني إال ِبرور فورة العدة
)2احلداد على الزوج املتوىف حزنا عليه واحوراما وتقديراً ملكانته ،وفيها معىن الوفاء عند انتهاء الزوجية

 لو أراد أحدهما تنظيم النسل ورفض اآلخر ذلك ،يصبح التنظيم محرماً .فالنسل حق مشورك لكال الزوجني  ،فال بد من اتفاق إرادهتما
معاً ورضامها بالتنظيم.

 يحتاج اإلنسان دائماً إلى ما يربطه باهلل تعالى ليستمد منه القوة حَّت ال تطغى عليه احلاجات املادية واملصاحل الشخصية مما يؤدي إىل فساده
وبالتال فساد اجملتمع الذي يعيش فيه.

 التمييز بين جرائم اإلرهاب وبين المقاومة المشروعة لالحتالل بالوسائل المقبولة شرعا الن اهلدف من املقاومة املشروعة إلزالة الظلم
واسورداد احلقوق املسلوبة  ،وهو حق معورف به شرعا وعقال وأقرته املواثيق الدولية

 شرع اإلسالم القصاص حفظاً حلياة اإلنسان وصيانة ألمن اجملتمع واستقراره.

 أعطى اإلسالم للفرد حق التعلم واختيار نوع العلم الذي يرغب في تعلمه ما دام ال يتعارض مع مبادئ اإلسالم ألن العلم وسيلة

مقترح الثقافة اإلسالمية
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للكشف عن سنن الكون ونواميسه وأسراره الص تدل على عظمة اهلل تعاىل .ولدوره ِف حتقيق معىن استخالف اإلنسان ِف األرض و
تسخي مظاهر الكون خليه و مصلحته مما يؤدي إىل تقدم األمة ِف جماالت احلياة املختلفة والتيسي على الناس ِف حياهتم.

 أوجب اإلسالم للمرأة حق النفقة وذلك حفظا للمرأة وصيانة هلا.

 أعطى اإلسالم المرأة حق حضانة طفلها الن فيه تلبية حلاجة نفسية عند األم وطفلها وهي األكثر حنوا وشفقة عليه

 من شروط القاضي اإلسالم إن القاضي يطبق أحكام الشريعة اإلسالمية وتطبيق الدين حيتاج إىل إميان يدفع صاحبه إىل تطبيق سليم
ألحكامه كما انه حيتاج إىل علم ِبا  ،بل إن غي املسلم رِبا محله كفره على تعمد خمالفة أحكام الدين أو العبث به .

 ال يجوز للصغير أن يتولى القضاء ألنه غي مكلف وال تنعقد تصرفاته حبق نفسه فمن باب أوىل أن ال تنعقد حبق غيه.


يشترط بالقاضي أن يكون عاقالً إذ ال جيوز أن يتوىل منصب القضاء سفيه أو جمنون ألنه فاقد العقل  ،بل ال بد أن يكون القاضي
صحيح الفكر فطيناً  ،بعيداً عن السهو والغفلة .

 تشكل اللغة العربية رابطا قويا بين أفراد األمة اإلسالمية كوهنا لغة القران الكرم الذي حيرص املسلمون على تالوته وفهم معانيه وهذا
ال يعَن إلغاء لغات الشعوب األخرى وإمنا جيعل للغة العربية أمهية كربى بينهم .
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