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ثغى هللا انشدًٍ انشدٛى
ايزذبٌ رجشٚج ٙنهذٔسح انشزٕٚخ  / 6106انذٔسح انشزٕٚخ
انًجذث  :انثقبفخ اإلعاليٛخ /انًغزٕٖ انثبنث

د ط
يذح االيزذبٌ 6. 11 :

انٕٛو ٔ انزبسٚخ 6106/0/ :
انفشع  :األدث ٔ ٙانعهً ٔ ٙانششع ٔ ٙاإلداسح انًعهٕيبرٛخ ٔ انزعهٛى انحذٙ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يهذٕظخ  :اجت عٍ األعئهخ اٜرٛخ جًٛعٓب ٔ عذدْب ( )  ،عهًب ً ثبٌ عذد انحفذبد ( ) .
انغـــــــــــــــــــــــــؤال األٔل  ) ( :عاليخ
ْح ْكمةَ....إنٗ قٕنّ رعبنٗ " ...إِ َّن ٱللَّو ل ِ
ِ
يف َخبِ ٌير "
َط ٌ
َ
أ – اكزت اٜٚبد انكشًٚخ  - 0يٍ قٕنخ رعبنٗ َ ":ولََق ْد آتَ ْي نَا لُ ْق َما َن ٱل َ

ِ ِ
َّ ِ
يل....إنٗ قٕنّ رعبنٗ "َ ...وٱللَّوُ َعلَ ٰى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
ين َ
 -3يٍ قٕنخ رعبنٗ  ":يٰأَيُّ َها ٱلذ َ
آمنُواْ َما لَ ُك ْم إذَا ق َ

"

ة – قبل رعبنٗ " وا ْعتَ ِ
ف بَ ْي َن
ت اللّ ِو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْع َداء فَأَلَّ َ
ص ُمواْ بِ َح ْب ِل اللّ ِو َج ِميعاً َوالَ تَ َف َّرقُواْ َواذْ ُك ُرواْ نِ ْع َم َ
ك يُبَ يِّ ُن اللّوُ لَ ُك ْم آيَاتِِو
َصبَ ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َواناً َوُكنتُ ْم َعلَ َى َش َفا ُح ْف َرةٍ ِّم َن النَّا ِر فَأَن َق َذ ُكم ِّم ْن َها َك َذلِ َ
قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ْخي ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ِ
َّ
ك
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر َوأ ُْولَ ئِ َ
َ ُْ
لَ َعل ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن [ٖٓٔ] َولْتَ ُكن ِّمن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إلَى ال َ ْ َ َ ُ ُ
ِ
ِ
َّ ِ
اب
ات َوأ ُْولَئِ َ
اءى ُم الْبَ يِّ نَ ُ
ين تَ َف َّرقُواْ َوا ْختَ لَ ُفواْ من بَ ْع ِد َما َج ُ
ك لَ ُه ْم َع َذ ٌ
ُى ُم ال ُْم ْفل ُحو َن [ٗٓٔ] َوالَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
ِ
يم " رذثش اٜٚبد انكشًٚخ انغبثقخ ثى اجت عًب ٚأر: ٙ
َعظ ٌ
ٔ -0ضخ يعبَ ٙانًفشداد ٔانزشاكٛت انز ٙرذزٓب خط ف ٙاٜٚبد انغبثقخ ؟

-6

تضمنت اآليات الكريمة دعوة المسلمين إلى األخذ بعدد من عوامل القوة ،اذكر ثالثة من ىذه العوامل؟

-3

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة سلوكية واجتماعية .اذكر آثارىا ؟ ؟

-4

بين حكم التجويد في الالم المشددة من لفظ الجاللة في قولو تعالى ( :بِ َح ْب ِل الل ِّو) :

٘ -استخرج من اآلية الكريمة كلمة واحدة على كل مما يأتي  :راء مفخمة  ،راء مرققة
ج ) هي خالل دساسرك لوْضْع واجب األمة اإلسالمية نحو القرآن الكريم اجة عوا ٌأذً :
ّ .1ضح كٍف ٌشد الوسلوْى على الرشكٍك الزي ٌثٍشٍ الوغشضْى حْل القشآى الكشٌن .؟
يتعرض القرآف الكرمي ذلجمات هتدؼ إىل التشكيك فيو ،كىي ال تنتهي كال تتوقف ،كجيب على علماء ادلسلمٌن كأىل االختصاص الدفاع عن
القرآف الكرمي كرد مزاعم ادلشككٌنٔ -باحلجة ٕ -كالفهم الصحيح-ٖ ،كمن خالؿ ادلؤسبرات اإلسالميةٗ -ك احلوارات العلمية.
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 .2عذد صْس ًشش القشاى الكشٌن تاسرخذام ذكٌْلْجٍا االذصاالخ الحذٌثح؟

ٔ -القنوات الفضائية كاسػعة االتتشػارو كالػص زبصصػت ل تعلػيم القػراف الكػرمي للمسػلمٌن كلغػًنىم كللنػاققٌن باللغػة العربيػة
كغًن الناققٌن هبا
- ٕ.كبوساقة الربامج احلاسوبية
ٖ.ػ ادلواقع االلكرتكتية الص زبدـ القرآف الكرمي ،كغًنىا.
ٌْ .3فش الوْقع إلكرشًًّ الزي قاهد هؤسسح آل الثٍد فً األسدى ترصوٍوَ تخذهاخ كثٍشج ،اركشُا ثالثح هٌِا ؟

ٔ-البحث ل آيات القرآف الكرمي-ٕ ،كأسباب تزكذلا كمعاتيها -ٖ،كمفردات القرآف كمعاتيها كترمجتها -ٗ،ككضع عدد كبًن

من كتب التفسًن -٘.كما حيتوم كذلك على خدمة خاصة بالقراءات العشر -ٙ،كإعراب آيات ككلمات القرآف الكرمي .كغًن
ذلك
 .4من واجبات األمة نحو القران الكريم قراءتو وترتيلو وتدبر معانيو.وضح ذلك ؟(ٔ)على ادلسلم أف خيصص أكقاتان لقراءة القرآف
الكرمي كتالكتو (ٕ)فتالكتو عبادة ،يتقرب هبا العبد إىل اهلل تعاىل كقد رتّب اهلل عز كجل على تالكتو أجرا عظيما (ٖ)
كالقراءة ادلطلوبة ىي قرأتو بتدبر ، ،كفهم معاتيو
انغـــــــــــــــــــــــــؤال انثبَ ) ( : ٙعاليخ

أ -أكمل كتابة األحاديث النبوية الشريفة اآلتية :
.1

َّاس ،"....إلى قْلَ  ...." وُك ُّل ُخطْوةٍ ي ْخطُوىا إِلَى َّ ِ
هي قْلَ ُ " : ك ُّل ُس َال َمى ِم ْن الن ِ
ص َدقَةٌ
َ َ َ
الص َالة َ
َ

".

ِ
ِ
ِ
َّاس َعلَي ِو ص َدقَةٌُ ،ك َّل ي وٍم تَطْلُع فِ ِ
َّ
ص َدقَةٌ ،
م
الش
يو
س يَ ْعد ُل بَ ْي َن االثْ نَ ْي ِن َ
هي قْلَ ُ " : ك ُّل ُس َال َمى م ْن الن ِ ْ َ
ْ
ُ
َْ
ُ
اعو ص َدقَةٌ ،والْ َكلِمةُ الطَّيِّبةُ ص َدقَةٌوُك ُّل ُخطْوةٍ
ِ
ِِ ِ
ين َّ
الر ُج َل َعلَى َدابَّتو فَ يَ ْحم ُل َعلَْي َها أ َْو يَ ْرفَ ُع َعلَْي َها َمتَ َ ُ َ
َ َ
َويُع ُ
َ
َ َ َ
ي ْخطُوىا إِلَى َّ ِ
دقَةٌ ".
صَ
َ َ
الص َالة َ
 .2هي قْلَ  ": " : فَ َه َّال جلَس فِي ب ْي ِ
ت "ثَ َالثًا.".
ت أَبِ ِيو ،"....إلى قْلَ  ...." اللَّ ُه َّم َى ْل بَلَّغْ ُ
َ َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
" فَ ه َّال جلَ ِ
َح ٌد ِم ْنوُ َش ْيئًا
س في بَ ْيت أَبِيو أ َْو بَ ْيت أ ُِّمو فَ يَ ْنظَُر يُ ْه َدى لَوُ أ َْم َال؟َ ،والَّذي نَ ْفسي بِيَده َال يَأْ ُخ ُذ أ َ
َ َ َ
اء بِ ِو يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْح ِملُوُ َعلَى َرقَ بَتِ ِو إِ ْن َكا َن بَ ِع ًيرا لَوُ ُرغَاءٌ ،أ َْو بَ َق َرةً لَ َها ُخ َو ٌار ،أ َْو َشاةً تَ ْي َع ُر ،ثُ َّم َرفَ َع
إَِّال َج َ
ت "ثَ َالثًا".
ت اللَّ ُه َّم َى ْل بَلَّغْ ُ
بِيَ ِدهِ َحتَّى َرأَيْ نَا عُ ْف َرةَ إِبْطَْي ِو ،اللَّ ُه َّم َى ْل بَلَّغْ ُ
.3

اس ُدواَ ،وَال
هي قْلَ َ " : ال تَ َح َ

ضوُ".
اج ُ
شوا  ،"....إلى قْلَ َ ...." د ُموُ َوَمالُوُ َو ِع ْر ُ
تَ نَ َ

ِ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْي ِع بَ ْع ٍ
َخو ال ُْم ْسلِ ِم
َ
اج ُ
ضوا َوَال تَ َدابَ ُروا َوَال يَبِ ْع بَ ْع ُ
شوا َ ،وَال تَبَاغَ ُ
اد اللَّ ِو إِ ْخ َوانًا ،ال ُْم ْسلِ ُم أ ُ
ض َ ،وُكونُوا عبَ َ
ا،وَال تَنَ َ
"ال تَ َح َ
اس ُدو َ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ث م َّر ٍ
ات  -بِ َح ْس ِ
ب ْام ِر ٍئ ِم ْن َّ
َخاهُ ال ُْم ْسلِ َم ُ ،ك ُّل
الش ِّر أَ ْن يَ ْح ِق َر أ َ
،ال يَظْل ُموُ َوَال يَ ْخ ُذلُوُ َوَال يَ ْحق ُرهُ التَّ ْق َوى َى ُ
اىنَا َ -ويُش ُير إِلَى َ
ص ْد ِره ثََال َ َ
ضوُ"
ال ُْم ْسلِ ِم َعلَى ال ُْم ْسلِ ِم َح َر ٌام ؛ َد ُموُ َوَمالُوُ َو ِع ْر ُ
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ِ
ال  :أَيُّها النَّاس إِنَّما أ َْىلَ َ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين
ال َر ُس ُ
ب  -قَ َ
ب فَ َق َ َ
ول اللَّ ِو  :أَتَ ْش َف ُع في َح ٍّد م ْن ُح ُدود اللَّو؟! ثُ َّم قَ َ
ك الذ َ
ُ َ
ام فَا ْختَطَ َ
ِ
يف تَ رُكوهُ وإِ َذا سر َق فِي ِهم الض ِ
ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم أَنَّ ُه ْم َكانُوا إِ َذا َس َر َق فِي ِه ْم َّ
ْح َّد َ ،وايْ ُم اللَّ ِو
َّع ُ
يف أَقَ ُاموا َعلَْيو ال َ
ْ
الش ِر ُ َ َ َ َ
َن فَ ِ
لَ ْو أ َّ
ت يَ َد َىا"
ت ُم َح َّم ٍد َس َرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
اط َمةَ بِْن َ
 تدبر الحديث النبوي الشريف السابق  ،ثم اجب عما يأتي :
.1

ها هعٌى َ :وايْ ُم

اللَّ ِو  ،الحد  ،انششٚف؟

وأيم اهلل  :من ألفاظ القسم كمعناه ديٌن اهلل.
الشريف  :أىل اجلاه كادلاؿ كالسلطاف .

الحد ل اإلسالـ :عقوبة مقدرة شرعا كجبت حقان هلل تعاىل حفظان للمجتمع كصياتةن حلرماتو
 .6من الصحابي الجليل الذي خاطبو النبي  بقولو "أَتَ ْش َفع فِي ح ٍّد ِمن ح ُد ِ
ود اللَّ ِو؟!"؟
ُ َ ْ ُ
أسامة بن زيد رضي اهلل

 .3أذكر ثالثة من مميزات عقوبة الحد؟ (ٔ)ال جيوز الزيادة فيها أك النقصاف منها .
(ٕ)كال جيوز العفو عنها أك الفداء.
(ٖ)كال ذبوز فيها الشفاعة.

ٗ ما المبدأ المهم الذي بينو النبي في نظام العقوبات؟ كىي أف اجلرائم الص قررت الشريعة فيها عقوبة احلد
كالزتا كالسرقة كشرب اخلمر ،إذا بلغت احلاكم فال رلاؿ للشفاعة فيها أك الرتاجع عنها  ،بل جيب إقامتها
٘ بين الرسول سنة من سنن اهلل في األمم( اذكرىا)؟ كىي إىالكهم بسبب ظلمهم كسبييزىم بٌن الناس ل تطبيق
العقوبات .

ج ) هي خالل دساسرك لوْضْع حجية السنة النبوية الشريفة وعالقتها بالقرآن الكريم اجة عوا ٌأذً :

 .0ما الدليل على حجيتو السنة النبوية من القرآف الكرمي؟
ٔ-اآليات الص تصرح بوجوب قاعة الرسوؿ  - -كإتباعو  ،كرب ّذر من سلالفتو كترؾ سنتو ،كتبٌن أف قاعتو قاعة هلل.
ٕ-اآليات الص جعلت صدؽ اإلدياف متوقفا على قاعة رسولو  - -كالرضا حبكمو  ،كالتسليم ألمره كهنيو.
ٖ-اآليات الدالة على أف السنة النبوية كحي من عند اهلل تعاىل.
ٕ .ما حكم األخذ بالسنة النبوية والعمل بها ؟ كجوب
ٖ .ىات مثال واحداُ على كل مما يأتي :

أ -اإلتيان بأحكام لم تذكر في القرآن الكريم -ٔ :ربرـ اجلمع بٌن ادلرأة كعمتها ٕ -ك ادلرأة كخالتهاٖ-
كربرمي أكل حلم احلمر األىليةٗ-ككل ذم تاب من السباع،كغًن ذلك
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ب -تخصيص عموم القران الكريم  :إباحة أكل حلم ميتة السمك كاجلراد خاصة بعدما حرـ القرآف الكرمي ادليتة
بصورة عامة

ت -تفصيل مجملو  :أداء الصالة
انغـــــــــــــــــــــــــؤال انثبنث ) ( :عاليخ
أ -ما الحكمة من بيان عالمات الساعة؟ احلكمة من بياف عالمات الساعة ل
 سبكٌن اإلدياف ل قلوب ادلؤمنٌن .
 كتنبيههم من غفلتهم كحثهم على االستعداد للقاء اهلل تعاىل باألعماؿ الصاحلة .
 كمداكمة التوبة كالرجوع إىل اهلل تعاىل .

 كالبقاء على حذر دائم من قياـ الساعة كي ال يباغتوا هبا.

ة -اذكر خمسا من عالمات الساعة الصغرى؟
بعثة النبي  ، انشقاق القمر  .اختالل بعض السنن والقيم االجتماعية  ،إضاعة األمانة ،رفع العل م وهه ور الجه ل بم وت
العلماء وكثرة القتل

ج ٔ -قارن بين حال المؤمن وحال الكافر " العصاة "في االمور االتية ؟

الدخان

حال المؤمن

حال الكافر " العصاة "

فيأخذ ادلؤمن منو كهيئة الزكاـ

بينما يأخذ بأتفاس الكفار فيصيبهم منو ضيق شديد

تخلف بعض السنن
الكونية عن مسارىا
كطلوع الشمس من

يدفع ادلؤمنٌن إىل اإلكثار من الطاعات كالتوجو
إىل اهلل تعاىل

ك يدفع العصاة إىل ادلبادرة بالتوبة.

مغربها
المرور فوق الصراط
العرض والحساب

دخول الجنة أو النار
الجنة

كيكوف مركر الناس عليو حبسب أعماذلم فمنهم
من دير عليو مسرعان
فمنهم من يأخذ كتابو بيمنو كىم أىل اخلًن
كاإلدياف كالسعادة
ىي دار القرار الص أعدىا اهلل تعاىل لعباده
ادلوحدين الذين آمنوا بو كأقبلوا على قاعتو ل
احلياة الدتيا  ،ففي اجلنة أتواع ال ربصى من
النعيم  ،كىي درجات تتناسب مع األعماؿ
الص قدمها اإلتساف ل احلياة الدتيا.

كمنهم من يسقط ل تار جهنم
كمنهم من يأخذ كتابو بشمالو كىؤالء ىم أىل
الكفر كالنفاؽ
فهي مثول الكافرين باهلل ادلستكربين عن قاعتو
كعبادتو  ،كفيها كذلك أتواع متعددة من العذاب ،
كىي منازؿ كدركات تتناسب مع مستول الذتوب
كادلعاصي ل احلياة الدتيا
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ج  -ٕ-أشارت األحاديث النبوية الشريفة إىل ثالثة خسوؼ كبًنة تقع قبل قياـ الساعة اذكرىا ؟
ٔ -خسف ل ادلشرؽٕ -كآخر ل ادلغربٖ -كخسف ل جزيرة العرب .

د -اىتم القرآن الكريم بالتأكيد على وجوب اإليمان باليوم اآلخر  ،اذكر مظهرين لهذا االىتمام؟
ٔ-ربط اإلدياف باليوـ اآلخر باإلدياف باهلل -عز كجل  -ل كثًن من آيات القرآف الكرمي.
ٕ-اإلكثار من ذكر اليوـ اآلخر ،حىت أتو ال تكاد زبلو صفحة من صفحات القرآف الكرمي من احلديث عن اليوـ اآلخر ،كما سيكوف فيو من
األحداث كالوقائع .
 -3تسمية ىذا اليوـ بأمساء متعددة منها ا  -يوـ الدين ب  -كيوـ الفصل ج -كيوـ احلساب ،د -كالقيامة ق -كاحلاقة ،ك  -كالواقعة .
الصاخة د -كالقارعة .
عدد من ىذه األمساء ما يشًن إىل األىواؿ الص تقع ل ىذا اليوـ العظيم  :مثل ا-الغاشية ب -كالطامة ج -ك َّ
ٗ-ذكر القرآف الكرمي لعدد من األدلة الص تثبت كجود اليوـ اآلخر كمنها :ا) اآليات الص تبٌن قدرة اهلل عز كجل
 5ذكر القرآف الكرمي لعدد من األدلة الص تثبت كجود اليوـ اآلخر كمنها :ب ) تذكًن اإلتساف بأصل خلقتو ككيفية تشأتو

ِ  -من أحداث اليوم اآلخر العرض والحساب ٔضذًٓب؟ يعرض الناس يوـ القيامة على اهلل عز كجل مث تتطاير الصحف فيطلع كل كاحد
على صحيفة أعمالو الص سجلتها عليو ادلالئكة ل احلياة الدتيا حياسب اهلل تعاىل الناس على ما فعلوه ل احلياة الدتيا صغًنانكاف أـ كبًنا فتوزف
أعماذلم بادليزاف الذم ال يعلم قبيعتو إال اهلل تعاىل
ٔ -بين الحاالت التي يشفع فيها سيدنا محمد يوم القيامة؟

ٔ .يشفع للخالئق مجيعها بتعجيل احلساب ذلم لتخليصهم شلا يعاتوتو ل احملشر
ٕ .شفا عتو لطائفة من أمتو فيدخلهم اجلنة بغًن حساب
 .3كشفا عتو لبعض ادلذتبٌن من أمتو ل زبفيف العذاب عنهم يوـ القيامة
ص ) هي خالل دساسرك لوْضْع التحذير من تكفير المسلم اجة عوا ٌأذً :

 .0ما معنى التكفير :إقالؽ كصف الكفر على مسلم مقر بالشهادتٌن بناء على اعتقاد أك قوؿ أك فعل يصدر عنو.

 .6يظهر التكفير في المجتمعات ألسباب عدة منها "الجهل "ٔضخ رنك .تتيجة اخلطأ ل فهم األدلة الشرعية الص تبىن عليها ىذه
األحكاـ  ،شلا يؤدم إىل ظهور بعض الفتاكل العاقفية الص ال تستند إىل الضوابط الشرعية.

ٖ .حذر اإلسالم من تكفير المسلم لما لذلك من مخاطر عديدة اششح اثُ ٍٛيُٓب .

ٔ .تمزيق المجتمع المسلم بإحداث الفتنة كتغذية الفرقة كالشحناء بٌن ادلسلمٌن بل ردبا أدل إىل إىدار ادلسلمٌن دماء بعضهم بعضان .

ٕ.إضعاف حرية الفكر والرأي عند العلماء خوفاً من تهمة الكفر شلا يؤدم إىل إفساح اجملاؿ للجهلة كأتصاؼ ادلتعلمٌن للتصدم للفتول
ٖ.صرف جهود المسلمين عن توهيف طاقاتهم وإمكانياتهم في نشر الدعوة اإلسالمية والعمل الصالح والنافع وفي تجميع
الصفوف و البناء الشامل للمجتمع المسلم في الميادين والمجاالت كلها.

ٗ .للتغلب على تكفير المسلمين وسائل متعددة ،اركشْب ؟

ٔ .نشر العلم الصحيح 2 -نبذ التعصب ٖ-التثبُّت قبل نسبة الكفر إلى المسلم-ٗ .الحكم بالظاىر واإلعراض عن السرائر
٘ -النصح لمن يقدم على تكفير المسلمين  -ٙكزلاكرهتم من خالؿ كسائل االتصاؿ ادلختلفة -ٚ .كتقدمي األدلة كاحلجج -ٛ.كرلادلتهم
بالص ىي أحسن  -ٛكإتكار قوذلم عليهم باألسلوب ادلقنع -ٜ .بين دور ولي األمر في حماية المجتمع من التكفير و آثاره
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٘ -اذكر ثالثة من األساليب التي يمكن للعلماء إتباعها في تعاملهم مع أصحاب الفكر التكفيري؟
كزلاكرهتم من خالؿ كسائل االتصاؿ ادلختلفة .كتقدمي األدلة كاحلجج .كرلادلتهم بالص ىي أحسن كإتكار قوذلم عليهم باألسلوب
ادلقنع .
انغـــــــــــــــــــــــــؤال انشاثع ) ( :عاليخ
ا_ ما الحق أو الواجب أو المبدأ الذي يدل عليو كل نص من نصوص وثيقة النبي  لتنظيم مجتمع المدينة مع توضيح كل داللة؟
نصوص وثيقة النبي 

" يهود بين عوؼ أمة مع
ادلؤمنٌن"...

الحق أو الواجب أو

داللة نصوص وثيقة النبي  لتنظيم مجتمع المدينة

المبدأ

حق ادلواقنة

فقد أعطت الوثيقة يهود ادلدينة دبختلف قوائفهم حق ادلواقنة ،فلم
ربصر ادلواقنة ل ادلسلمٌن كحدىم بل تصت على أف غًن ادلسلمٌن
ادلقيمٌن ل ادلدينة أمة مع ادلؤمنٌن،ذلم من احلقوؽ كالواجبات كما
للمسلمٌن بصفة عامة

" فهم أحرار ل البقاء على
عقيدهتم ،قاؿ تعاىل ":الَ
الر ْش ُد
ٌن ُّ
إِ ْكَر َاه ِل الدِّي ِن قَد تػَّبَػ َّ َ
ِم َن الْغَ ِّي"
كإف بينهم النصح ك النصيحة
كالرب دكف اإلمث"
"كأف ادلؤمنٌن ادلتقٌن أيديهم على
كل من بغى منهم ... ،كلو كاف
كلد أحدىم"
"كأف بينهم النصر على من حارب
أىل الوثيقة".

حق التدين
كاالعتقاد
كاجب التناصح
كاألمر بادلعركؼ
كاجب التعاكف ل منع
الظلم الواقع من األفراد

مبدأ أمن اجملتمع
مشرتؾ

ادلسلموف ذلم عقيدهتم اإلسالمية أىل الكتاب ذلم حق شلارسة شعائر
دينهم:لليهود دينهم ،كللمسلمٌن دينهم مواليهم كأتفسهم فهم أحرار
ل البقاء على عقيدهتم
كذلك بإرادة اخلًن لكل أفراد اجملتمع لالستفادة من خربات اجلميع
كربقيق الثقة ادلتبادلة بينهم
فيجب عليهم أف دينعوا الظامل من ظلمو ،كإف كاف كلد أحدىم ،كل
ىذا تأكيد دلبدأ التعاكف ل ربقيق األمن ألفراد اجملتمع مجيعهم.
جيب على اليهود أيضا التعاكف مع ادلسلمٌن ل محاية ادلدينة من أم
عدك يعتدم عليها أك على أىلها

مبدأ منع تقدمي أم

منع تقدمي أم محاية لقريش أك أمواذلا ألهنا حاربت دعوة اهلل كأخرجت
"كإتو ال جيًن مشرؾ ماال لقريش كال
محاية لقريش أك أمواذلا
تفسا كال حيوؿ دكتو على مؤمن"
ادلسلمٌن من ديارىم كأمواذلم.
ة  -أذكر ثالثا من واجبات األمة تجاه الصحابة رضي اهلل عنهم .؟

- .0الدعاء ذلم كاالستغفار ذلم دكف استثناء دلا شرفهم اهلل بو من صحبة رسوؿ اهلل  كدلا كاف ذلم من فضل ل تشر اإلسالـ.
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 .6حبهم كتوقًنىم كعدـ بغض أحد منهم كعدـ اهتامهم أك ذكرىم بسوء ،كلقد عرؼ ادلسلموف ل العصور كلها فضل الصحابة الكراـ
فردكا بكل قوة على من أراد أف ينتقصهم أك يسيء إليهم.
 .3اإلقتداء هبم ل محل رسالة اإلسالـ كتبليغها إىل الناس ،كالصرب على ذلك .ك خاصة اخللفاء الراشدين ك ذلك ألهنم صحبوا النيب 
ك اتبعوا ىديو ك اخذكا عنو ك كاتوا مع النيب  كالقرآف ينزؿ
ج ) هي خالل دساسرك لوْضْع هْاقف هششقح هي حٍاج الخلفاء الشاشذٌي سضً هللا عٌِن اجة عوا
ٌأذً :
ٔ .قارن بين موقف كل من ( أبي بكر الصديق،وعمر بن الخطاب  ،وعثمان بن عفان) رضي اهلل عنهم في تجهيز جيش العسرة
في غزوة تبوك..




.6

يوـ تبوؾ استجاب أبو بكر للنيب صلى اهلل عليو كسلم فتربع دبالو كلو لتجهيز اجليش
كيوـ تبوؾ استجاب عمر  للنيب  فتربع بنصف مالو.
فجهز عثماف دبالو ثلث جيش العسرة(،عالمة) كجاء بألف دينار فوضعها ل حجر رسوؿ اهلل
من الذم قاـ بكل من اإلعماؿ اآلتية من انخهفبء انشاشذ: ٍٚ

عز كجل ل اإلسالـ  :أبي بكر الصديق
 .0أول خطيب دعا إىل اهلل ّ
 .6كاف  أحب الصحابة إىل رسوؿ اهلل  : ،أبي بكر الصديق
 .3كاف  أسرع الناس إسالما :أبي بكر الصديق
 .4جمع القرآن الكريم ل مصحف كاحد :أبي بكر الصديق
 .5إصراره على حرب المرتدين كخباصة الذين منعوا الزكاة كفرقوا بينها كبٌن الصالة :أبي بكر الصديق
 .6إصراره  على تسيير جيش أسامة بن زيد الذم عقد لواءه رسوؿ اهلل  :أبي بكر الصديق
 .7عرؼ  بإصابة الرأي وسداده  :عمر بن الخطاب

 .8قلب  من النيب  أن يأذن لو بالجهر بإسالمو أمام قريش فأذف لو كمساه الفاركؽ :،عمر بن الخطاب
 .9كاشتهر بالعدؿ أثناء خالفتو فنشر بعدلو األمن والطمأنينة :عمر بن الخطاب
.01
.00
.06

استكملت ل عهده الفتوحات في العراق والشام ومصر وأذربيجان :عمر بن الخطاب

دخل مدينة القدس صلحاً عام٘ٔ ى  ،كاستلم مفاتيحها من حاكمها الركماين ككتب ألىلها كتابا :عمر بن الخطاب
نظم الدواوين اخلاصة بشؤكهنا ادلتعددة ك خباصة الشؤكف ادلالية :عمر بن الخطاب

ٖٔ .فرض ضريبة الخراج على األراضي الزراعية الص ادخلها ل حوزة الدكلة اإلسالمية :عمر بن الخطاب

كيكىن أبا لؤلؤة إذ قعنو كىو يصلي الفجر فمات  متأثرا جبراحو
ٗٔ .استشهد  غدران على يد عبد رلوسي امسو فًنكز ّ
ككاف ذلك ل السنة ٖٕىػ :عمر بن الخطاب
٘ٔ .زوجو رسول اهلل  ابنتو رقية ،مث زكجو الرسوؿ  بعد كفاهتا بابنتو أـ كلثوـ : .عثمان بن عفان 
 .ٔٙكيوـ احلديبية بعثو رسول اهلل  ،سفيرا إلى قريش خيربىم اتو مل يأت للحرب :عثمان بن عفان 

 .ٔٚفقد فتحت في أيامو أرمينية كالقوقاز كخراساف ككرماف كسجستاف كإفريقية كقربص كغًنىا :عثمان بن عفان 
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 .ٔٛأمر بنسخ القرآن الكريم ،فنُ ِس َخ ادلصحف الذم مجعو أبو بكر الصديق .كىو أول من أمر باألذان األول يوـ اجلمعة
كاتخذ الشرطة كخصص داراً للقضاء كأمر بتوسعة المسجد النبوي الشريف : .عثمان بن عفان 

 .ٜٔاستشهد  سنة ٖ٘ من اذلجرة كىو صائم  ،كذلك تتيجة مؤامرة سبكن فيها عدد من األشخاص بعد أف تسوركا عليو
بيتو من قتلو ك ىو صائم ك يقرا القراف الكرمي :عثمان بن عفان 

ٕٓ .اختاره النبيّ  زوجا البنتو فاطمة الزىراء – رضي اهلل عنها  :-علي بن أبي طالب 
ٕٔ .يوم تبوك استخلفو رسول اهلل  على المدينة :علي بن أبي طالب 

ٕٕ .كاف  زاىداً في الدنيا كقد كاف علي  قائداً مغوارا ومحاربا شجاعا  :علي بن أبي طالب 

ٖٕ .استشهد  يدم رجل حاقد من أىل الضالؿ يدعى عبد الرمحن بن ملجم قاـ إليو كقد خرج إىل صالة الصبح فضربو
بالسيف ل جبهتو فاستشهد  على أثرىا ،ككاف ذلك سنة ٓٗى  :علي بن أبي طالب 
ٖ-علل ما يأتي :

 مجع أبي بكر الصديق القرآن الكريم في مصحف واحد :حفظا لو بعد أف استشهد عدد
كبًن من حفاظ القرآف الكرمي ك خباصة ل معركة اليمامة ل حرب ادلرتدين
 تسمية عمر بن الخطاب بالفاروق : قلب عمر  من النيب  أف يأذف لو باجلهر
بإسالمو أماـ قريش فأذف لو كمساه الفاركؽ

 قوؿ عمر بن الخطاب( :متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)؟ تأكيد على أمهية
العدؿ ل اإلسالـ كضماتو حلقوؽ اإلتساف ككرامتو.
 لقب عثمان بن عفان بذي النورين :زكجو رسوؿ اهلل  ابنتو رقية ،مث زكجو الرسوؿ  بعد
كفاهتا بابنتو أـ كلثوـ.

ٗ -دلن قيل ىذا النص من اخللفاء الراشدين :

النص الشرعي

اسم اخلليفة

عن عمرك بن العاص  :أف النيب  بعثو على جيش ذات السالسل قاؿ:
فأتيتو فقلت :أم الناس أحب إليك؟ فقاؿ :عائشة .فقلتِ :م َن الرجاؿ؟ فقاؿ:
أبوىا

أبي بكر الصديق

قاؿ تعاىل ":إذ أخرجو الذين كفركا ،ثاين اثنٌن إذ مها ل الغار ،إذ يقوؿ لصاحبو ال ربزف
إف اهلل معنا".

أبي بكر الصديق

فعن عقبة بن عامر قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ": لو كاف بعدم تيب لكاف..

عمر بن الخطاب

فعن عبد اهلل بن مسعود قاؿ :ما كنا تقدر أف تصلي عند الكعبة حىت صلى

عمر بن الخطاب

قاؿ عنو النيب  : أال أستحي من رجل تستحي منو ادلالئكة"

عثمان بن عفان 
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قاؿ(:من حيفر بئر ركمة فلو اجلنة) .كقاؿ(:من جهز جيش العسرة فلو اجلنة)
".

عثمان بن عفان 

قاؿ النيب  ( ألعطٌن الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديو حيب اهلل كرسولو كحيبو اهلل
كرسولو ).

علي بن أبي طالب 

قاؿ":أال ترضى أف تكوف مين دبنزلة ىاركف من موسى؟ إال أتو ليس تيب بعدم"

علي بن أبي طالب 

انغـــــــــــــــــــــــــؤال انخبيظ ) ( :عاليخ
أ -ما نوع التفريق بين الزوجين في كل حالة من الحاالت آالتية حسب التصنيف الوارد في المربع األتي:
التفريق باإلرادة

التفريق بحكم الشرع

التفريق بحكم القاضي

ٔ .اتهم رجل زوجو بالزنا  ،فأنك رت  ،ولم يكن لديو بينة ،فتالعنا  (.التفريق بحكم الشرع)
رقم الصفحة في الكتاب ٖٔٙ
ٕ .كرى ت ام رأة زوجه ا  ،فاتفق ت مع و  ،عل ى أن ت دفع ل و مبلغ اَ م ن الم ال مقاب ل أن يفارقه ا  ،فواف ق عل ى ذل ك  (.التفري ق
باإلرادة) رقم الصفحة في الكتابٕٔٛ
ٖ .ىج ر رج ل زوجت و  ،وك ان ف ي مك ان إقامته ا  ،فطلب ت إل ى القاض ي التفري ق بينهم ا حفاه اَ عل ى عفته ا .
(التفريق بحكم القاضي) .رقم الصفحة في الكتابٖٖٔ
أساءت امرأة عشرة زوجها  ،فقال لها  :أنت طالق  (.التفريق باإلرادة) رقم الصفحة في الكتابٖٕٔ
ة – عرف:
 الط الق اص طالحا  :فهػو حػػل ربػػاط الزكجيػػة  ،بعبػارة تفيػػد ذلػػك صػراحة أك داللػة ،كمثػػاؿ الطػػالؽ الصػريح قػوؿ الرجػػل لزكجتػػو أتػػت
قالق  ،كمثاؿ الداللة قولو ذلا قاصدا الطالؽ  :اذىيب لبيت اىلك.
 الطالق الرجعي  :كىو الطالؽ الذم ديلك الزكج بعده إعادة ادلطلقة إىل الزكجية من غًن حاجة إىل عقد جديد ما دامت ل العدة كلو
مل ترض ،كيكوف ذلك بعد الطلقة األكىل أك الثاتية خالؿ فرتة العدة.
 الطالق البائن :كىو الطالؽ الذم ينهي العالقة الزكجية بٌن الزكجٌن.

 بائن بينونة صغرى :كىو الذم ال يستطيع الرجل بعده إعادة زكجتو ادلطلقة إىل عصمتو إال بعقد كمهر جديدين كرضا الزكجة
كما إذا قلقها قبل الدخوؿ .أك ق لقهػا بعػد الػدخوؿ قلقػة رجعيػة فاتتهػت عػدهتا كمل يراجعهػا ل الطلقػة األكىل أك الثاتيػة .أك ل حالػة
التفريق الذم يكوف من قبل القاضي .أك ل حالة ادلخالعة.
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 اللعان  :أربع شهادات ،مؤكدات باألدياف يؤديها الزكج علػى أف زكجتػو اقرتفػت الزتػا منتهيػة خبامسػة يػدعو فيػو علػى تفسػو بػاللعن أف
كاف من الكاذبٌن ،كأربع شهادات مؤكدات تؤديها الزكجة ِّ
تكذب فيها ما اهتمها الزكج بو ،منتهية خبامسة تػدعو علػى تفسػها بغضػب
اهلل عليها إف كاف زكجها من الصادقٌن .فاف فعال ذلك فرؽ بينهما القاضي دكف فرقة مؤبدة ( دائمة) .
 بتنظيم النسل :ىو التحكم ادلؤقت ل اإلصلاب بقصد ادلباعدة بٌن فرتات احلمل  ،أك إيقافو دلدة معينة من الزماف إذا دعت إليو حاجة
معتربة شرعا .
 اليتيم  :اليتيم من فقد أباه كىو صغًن فإذا كصل سن البلوغ مل يعد يتيما،
ج  -بين الحكم الشرعي في ما يأتي:

ٔ -طل ق رج ل زوجت و الطلق ة االول ى  ،وبع د ش هر أراد أن يراجعه ا :مب اح ألن و ط الق رجع ي كىػػو الطػػالؽ الػػذم ديلػػك
الزكج بعده إعادة ادلطلقة إىل الزكجية من غًن حاجة إىل عقد جديد ما دامت ل العدة كلو مل ترض
ٕ -طلق رجل زوجتو المدخول بها انطهقخ األٔنٗ ٔاَزٓذ عذرٓب  ،ثى ساجعٓب ثعقذ ٔ يٓش
جذٚذ ، ٍٚثى طهقٓب انطهقخ انثبَٛخ ٔ ،أساد إسجبعٓب خالل انعذح دٌٔ سضبْب  ،فبيزُعذ
ال جيوز ذلا اف سبتنع عن الرجوع الف الطالؽ رجعي ديلك الزكج بعده إعادة ادلطلقة إىل الزكجية من غًن حاجة إىل عقد
جديد ما دامت ل العدة كلو مل ترض

ٖ -طلق رجل زوجتو الطلقة االولى بتاريخ ٔ ،ٕٓٔٗ/ٕٔ/وبتاريخ ٖٕٓٔ٘/ٕٔ/أراد أن يراجعها  :حػراـ ال يسػتطيع
الرجل بعده إعادة زكجتو ادلطلقة إىل عصمتو إال بعقد كمهر جديدين كرضا الزكجة ألنو طالق بائن بينونة صغرى

ٗ -اراد زوج اعادة زوجتو التي طلقها الطلقة االولى قبل الدخول دون رضاىا  ،وبال عقد و مهر جديدين:

حراـ ال يستطيع الرجل بعده إعادة زكجتو ادلطلقة إىل عصمتو إال بعقد كمهر جديدين كرضا الزكجة ألنو طالق بائن بينونة

صغرى

٘ -طهق سجم صٔجزّ دٌٔ يغٕغ ششع ، ٙاأليش انز٘ أدٖ إنٗ اإلضشاس ثٓب  ،فشفعذ
دعٕٖ رطهت ثبنزعٕٚض .
جيوز ذلا التعويض عند قالقها ألف الزكج قد تعسف ل استخداـ ىذا احلق ك ىذا التعويض من دكاعي كبواعث احلرص على
الزكجية ك تعويض عن الضرر الذم أكقعو الزكج بغًن حق متعسفان.

 -ٙسفعذ صٔجخ يذخٕل ثٓب دعٕٖ خهع ثُٓٛب ٔث ٍٛصٔجٓب  ،ثعذ اٌ سفض انضٔج انخهع
انشضبئ.ٙ
حيكم ذلا باخللع كيقع قالؽ بائن بينوتة صغرل كتقوـ الزكجة بالتنازؿ عن احلقوؽ الزكجية مجيعها  /اك ترد علية الصداؽ
الذم استلمتو

 -ٚأعبء انشجم يعبيهخ صٔجزّ يٍ اجم إججبسْب عهٗ طهت انخهع ّ ٌحشم على الضّج أى ٌسًء هعاهلح صّجرَ لٍجثشُا
على طلة الخلع

 -ٛأرادت زوج ة طلقه ا زوجه ا ثالث اً الع ودة إل ى زوجه ا أكرام ا ألوالدى ا فرض ي ال زوج ب ذلك .ح ػراـ ال

يستطيع الرجل بعده إعادة مطلقتو لعصمتو كعقػد تكاحػو عليهػا إال بزكاجهػا مػن رجػل آخػر زكاجػان صػحيحان،
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كبدخولػػو هبػػا دخػػوالن حقيقيػان ،مث يفارقهػػا دبػػوت أك قػػالؽ كاتتهػػاء عػػدهتا دكف اتفػػاؽ احػػدىم مػػع اآلخػػر علػػى

ذلك ،كيكوف بائنان بينوتة كربل إذا قلقها الطلقة ادلكملة للثالث

 -ٜطلب ت ام رأة الط الق عن د اص دار القاض ي الحك م بح بس زوجه ا م دة ثالث ة س نوات .حيػػرـ علػػى الزكجػػة الػػص حكػػم
القاضي حببس زكجها ثالث سنوات فأكثر أف تقيم عليو دعول الطالؽ كجيوز ذلك بعد مضي سنة من تاريخ حبسو

ٓٔ-

فرق القاضي بين زوج – محكوم علية بالحبس أربع سنوات – وبين زوجتو بناء على دعوى منها بعد مضي

سنتين على حبسو  :مباح /اك جيوز للزكجة الص حكم القاضي حببس زكجها ثالث سنوات فأكثر أف
تقيم عليو دعول التفريق بعد مضي سنة من تاريخ حبسو كتوع الطالؽ قالؽ بائن بينوتة صغرل

ٔٔ-

الخلع

أعاد رجل زوجتو التي خالعها إلى عصمتو برضاىا و بعقد و مهر جديدين علما انو طلقها طلقتين قبل

حراـ ،يعد قالؽ بائن بينوتة كربل كال يستطيع الرجل بعده إعادة مطلقتو لعصمتو كعقد تكاحو عليها إال بزكاجها من
رجل آخر زكاجان صحيحان ،كبدخولو هبا دخوالن حقيقيان ،مث يفارقها دبوت أك قالؽ كاتتهاء عدهتا دكف اتفاؽ احدىم مع
اآلخر على ذلك ،كيكوف بائنان بينوتة كربل إذا قلقها الطلقة ادلكملة للثالث
ٕٔ-

رفض ت زوج ة ف رق القاض ي بين و و ب ين زوجه ا بس بب الح بس الع ودة إلي ة بع د ص دور عف و ع ام ع ن

المحبوس ين  .مبػػاح ال بػػد مػػن عقػػد كمهػػد جديػػدين ك رضػػاء الزكجػػة كتػػوع الطػػالؽ قػػالؽ بػػائن بينوتػػة
صغرل

رفضت زوجة العنها زوجها ثم كذب نفسو العودة إليو علما انو لم يسبق إن طلقها  .مباح ال بد من عقد
ٖٔ-
كمهد جديدين ك رضاء الزكجة كتوع الطالؽ قالؽ بائن بينوتة صغرل

ٗٔ-
كزة انضٔج انًالعٍ َفغّ ٔكبٌ قذ طهقٓب طهقز ٍٛقجم انهعبٌ .يعد تكذيبو قالقان
بائنان بينوتة كربل كحيكم حبد القذؼ
٘ٔ-

العن رجل زوجتو ثم كذب نفسو وأعادىا إلى عصمتو حفاها على أوالدىما برضاىا و بعقد

جديدين علما بأنو لم يسبق لو ان طلقها يصح ،اك جيوز أذا كذب ادلالعن تفسو فاف الطالؽ ل ىذه
احلالة يعد قالقا بائنا بينوتة صغرل  ،ك جيوز لو أف يراجع زكجتو بعقد كمهر جديدين كيقاـ عليو حد
القذؼ
-ٔٙ

اتفاق الزوجين على تنظيم النسل :يجبح الف النسل حق مشرتؾ لكال الزكجٌن  ،فال بد من

اتفاؽ إرادهتما معان كرضامها بالتنظيم.

-ٔٚ

أراد الزوج تنظيم النسل ورفضت الزوجة :حراـ الف النسل حق مشرتؾ لكال الزكجٌن  ،فال بد

-ٔٛ

تبنى رجل طفالَ توفي أبواه في حادث سير .حراـ الف النسب يثبت بالزكاج الصػحيح ادلشػركع ل اإلسػالـ أك

من اتفاؽ إرادهتما معان كرضامها بالتنظيم.

الف ذلك يتناىف مع حقوؽ الطفل ل اإلسالـ كادلتمثل حبقو بثبوت صلتو بوالديو كأجداده
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تزوج ت ام رأة غي ر الم دخول به ا بع د وف اة زوجه ا بثالث ة أش هر .سبنػػع مػػن ىػػذا الػػزكاج ( حػراـ)

ألهنا ما تزاؿ ل عدهتا كىي كعدهتا أربعة أشهر كعشرة أياـ
ٕٓ-

عدة

ٕٔ-

تزوج ت ام رأة غي ر الم دخول به ا بع د طالقه ا م ن زوجه ا بثالث ة أش هر :مبػػاح ألتػػو ال يوجػد ذلػػا
طلق رجل زوجتو الطلقة الثانية وىي حامل  ،و بعد أن أنجبت مولوداً ذكراً أعادىا إلى

عصمتو برضاىا وبعقد ومهر جديدين :يصح ،اك جيوز ل ىذه احلالة ألتو يعد قالقا بائنا بينوتة صغرل ،
ك جيوز لو أف يراجع زكجتو بعقد كمهر جديدين

د  -ما نوع العدة في الحاالت األتية مبين مقدار كل حالة من العدة
 طلق رجل زوجة قبل الدخول  :ال عدة ذلا

 طلق رجل زوجة الداخل بها علما بانها تح يض :ع دة ب الحيض كالعػدة ربسػب بػالقرء بالنسػبة للنسػاء الػال حيضػن
كينفسن فتكوف ثالث حيضات.
 طلق رجل زوجة الداخل بها علما بانها ال تحيض  :العدة باألشهر تعتد ثالثة أشهر قمرية

 امرأه طلقها زوجها وىي حامل :العدة بوضع الحمل كتنتهي عدهتا بوضع احلمل قالت ادلدة أـ قصرت
 امرأه توفي زوجها وىي حامل  :فتعتد بأبعد األجلٌن و كضع احلمل اك أربعة أشهر ك عشرا ايهما ابعد
 امرأه توفي زوجها قبل الدخول  :العدة باألشهر أربعة أشهر كعشرة أياـ ما مل تكن حامالن
ه  -علل ما يأتي :
 تشريع اإلسالم للعدة على المرأة المتوفى عنها زوجها  .التأكد من براءة الرحم كخلوه من احلمل كي ال زبتلط

األتساب كىذا ال ديكن الوقوؼ عليو على اليقٌن إال دبركر فرتة العدة .ك احلداد على الزكج ادلتوىف حزتا عليو كاحرتاما
كتقديران دلكاتتو ،كفيها معىن الوفاء عند اتتهاء الزكجية.

 تشريع اإلسالم للعدة على المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول  :احلداد على الزكج ادلتوىف حزتا عليو كاحرتاما
كتقديران دلكاتتو ،كفيها معىن الوفاء عند اتتهاء الزكجية.

 تشريع اإلسالم للعدة على المرأة المطلقة  .التأكد من براءة الرحم كخلػوه مػن احلمػل كػي ال زبػتلط األتسػاب كىػذا
ال ديك ػػن الوق ػػوؼ علي ػػو عل ػػى اليق ػػٌن إال دب ػػركر ف ػػرتة الع ػػدة  .إعط ػػاء ال ػػزكجٌن الفرص ػػة للن ػػدـ عل ػػى م ػػا كق ػػع م ػػن ق ػػالؽ
كسبكينهما من الرجوع لبعضهما.

و -ٔ-وضح موقف قانون األحوال الشخصية األردني في الخلع من حيث التراضي بين الزوجين ؟

ٔ .كقد أجاز قاتوف األحواؿ الشخصية األردين للزكجٌن أف يرتاضيا ل ما بينهما على اخللع
ٕ .فاف مل يرتاضيا كأقامت الزكجة دعول تطلب فيها اخللع  ،كأقرت أهنا تبغض احلياة مع زكجها  ،كاتو ال سبيل الستمرار احلياة بينهما ،
كافتدت تفسها بالتنازؿ عن حقوقها مجيعها كردت الصداؽ على زكجها
ٖ .دور المحكمة قبل الخلع أذا أقامت الزكجة دعول تطلب فيها اخللع كافتدت تفسها من زكجها؟ ٔػ فإف احملكمة رباكؿ اإلصالح بٌن
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الزكجٌن  ٕ ،ػ فاف مل تستطع أرسلت حكمٌن لإلصالح خالؿ مدة شهر ٖػ فاف مل حيصل الصلح بينهما حكمت احملكمة بتطليقها منو
قالقا بائنان بينوتة صغرل .
ٕ -اذكر الشروط التي من خاللها يثبت لكل من الزوج والزوجة حق التفريق بالعيوب؟

ٔ -أف يكوف العيب مستحكما ال ديكن الربء منو ،أك ديكن بعد زمن قويل كال ديكنها ادلقاـ معػو إال بضػرر ،كػاجلنوف كاإليػدز،

كغًنىا من األمراض ادلعدية أك ادلنفرة ىات مثال علي عيوب مستحكما ال يمكن البرء منو؟ كاجلنوف كاإليدز
ٕ -أال يكوف احد الزكجٌن عادلا بعيب اآلخر حٌن العقد  ،فإف كاف عادلا  ،فال جيوز لو قلب التفريق
ٖ -أال يرضى بالعيب حػاؿ إقالعػو عليػو أك عنػد حدكثػو إذا حػدث بعػد العقػد  ،فػإف رضػي بػو صػراحة أك ضػمنا  ،فػال جيػوز لػو
قلب التفريق.
ٗ -أال يكوف العيب مشرتكا بٌن الػزكجٌنو( علػل) الف لػدل كليهمػا عيبػا  ،دينعػو مػن إقامػة دعػول التفريػق أمػاـ القاضػي لعلػة ل
اآلخر  ،إذ ىو يعاين العيب تفسو .

٘ -اذكر ثالثة من اآلثار المترتبة على اللعان ؟ إذا مت اللعاف بٌن الزكجٌن ترتب عليو ما يأ :
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ

يفرؽ بٌن الزكجٌن بسبب ادلالعنة فال يعود احدمها إىل اآلخر أبداء فاحلرمة مؤبدة
أذا كذب ادلالعن تفسو فػاف ال طػالؽ ل ىػذه احلالػة يعػد قالقػا بائنػا بينوتػة صػغرل  ،ك جيػوز لػو أف يراجػع زكجتػو بعقػد كمهػر جديػدين
كيقاـ عليو حد القذؼ
يقػػع باللعػػاف قػػالؽ بػػائن بينوتػػة كػػربل حػػىت لػػو كػػذب ادلالعػػن تفسػػو  ،إذا كػػاف الطػػالؽ الػػذم سػػببو اللعػػاف مكمػالن للػػثالث قلقػػات ك
يكوف ذلك حبكم القاضي .
سقوط حد القذؼ عن الزكج كحد الزتا عن الزكجة بادلالعنة.
اتتفاء تسب احلمل من الزكج بادلالعنة إف كػاف اللعػاف منصػبا علػى تفػي تسػب احلمػل ،أمػا إذا كػاف اللعػاف منصػبا علػى الزتػا فقػط دكف
التعرض للحمل فإف الطفل يتبع تسب أبيو الف مالعنتو كاتت على الزتا كمل تكن على تفي تسب الطفل.
ادلهر من حقوؽ ادلرأة فال جيوز للزكج ادلالعن أخذ شيء منو إال إذا كاف اللعاف قبل الدخوؿ فتأخذ الزكجة تصف ادلهر.

 -ٙما ىي مبررات تنظيم النسل ؟يقع تنظيم النسل بٌن الناس دلربرات عدة منها .
ٔ .اخلشية على حياة األـ أك صحتها بسبب تتابع احلمل أك الوضع إذا عرؼ ذلك بتجربة أك إخبار قبيب ثقة
ٕ .اخلشية على األكالد عند تتابع احلمل أف تسوء صحتهم أك أف تضطرب تربيتهم إذا كاف ىناؾ تتابع ل ادلواليد
ٖ .كجود مرض ضار أك ٍ
معد خيشى أف ينتقل لألقفاؿ فيجب منع احلمل  ،حىت يتم التأكد من الشفاء.

 -ٛبين كيف حرصت السنة النبوية على االىتم ام ب اليتيم؟ ا) أمػا ل السػنة الشػريفة فقػد حػث النػيب علػى إيػواء اليتػيم كاإلتفػاؽ عليػو،
ككفالتو ب )كقد بلغت كفالة اليتيم منزلة رفيعة حيث عدىا رسوؿ اهلل أفضل البيوت ىو البيت الذين حيسن فيو إىل يتيم
انغـــــــــــــــــــــــــؤال انغبدط ) ( :عاليخ
أ ىات اثر من أثار الصالة في الجانب اجلاتب العقلي كالنفسي ؟ أمر اهلل تعاىل عباده ادلؤمنٌن باخلشوع ل الصالة اخلشوع  :ىو استحضار الذىن ل
الصالة كاإلعراض عما سواىا كىذا اخلشوع يؤد م إىل تنمية الرتكيز الذىين عند اإلتساف كلذلك كاتت الدعوة إىل التدبر ل أقواؿ كأفعاؿ الصالة فتنمو لديو
بذلك ملكة الرتكيز -تصبح أكرب معٌن لو ل سائر األعماؿ الص يزاكذلا شلا يؤدم إىل صلاح اإلتساف ل حياتو كلها.

ب  -عدد أنواع الجهاد؟-اجلهاد بالنفس

اجلهاد بادلاؿ

اجلهاد بالكلمة
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ج  ٔ -فرق بين الجهاد واإلرىاب من حيث......... :
المفهوم

الهدف

الفئة المستهدفة

اجلهاد

فهو بذؿ الوسع كالطاقة ل الدعوة إىل
اهلل إلعالء كلمتو

يهدؼ إىل الدفاع عن األكقاف كرد
العدكاف كمحاية حرية تشر الدعوة
اإلسالمية كمحاية ادلستضعفٌن ل
األرض  ،كال جييز إال قتاؿ احملاربٌن
ادلعتدين

كال جييز إال قتاؿ احملاربٌن ادلعتدين فقط

اإلرىاب

عدكاف عبثي يهدؼ إىل االعتداء على
األتفس كاألعراض كاألمواؿ بغًن كجو
حق

عدكاف عبثي يهدؼ إىل االعتداء على
األتفس كاألعراض كاألمواؿ بغًن كجو
حق

يستهدؼ الفئات مجيعها دكف استثناء سواء
أكاف رجال أـ امرأة أـ قفالن أـ شيخان مسنان.

بعمان مجموعة من القرارات التي تزيل اللبس وتمنع الخلط بين الجهاد
ٕ -اصدر مجمع الفقو اإلسالمي الدولي في دورتو السابعة عشر ّ
واإلرىاب اذكر أربعة منها ؟

ٔ .ربػػرمي أعمػػاؿ اإلرىػػاب ك أشػػكالو ك شلارسػػاتو مجيعهػػا  ،ك اعتبارىػػا أعمػػاال إجراميػػة تػػدخل ضػػمن جرديػػة احلرابػػة ك أينمػػا كقعػػت كآيػػا كػػاف
مرتكبوىػػا  .ك يعػػد إرىابيػػا كػػل مػػن شػػارؾ ل األعمػػاؿ االرىابيػػو مباشػػرةَ أك تسػػبباَ أك سبػػويالَ أك دعمػاَ ،سػواء كػػاف فػػرداَ أـ مجاعػػة أـ دكلػػة كقػػد
يكوف اإلرىاب من دكلة أك دكؿ على دكؿ أخرل

ٕ .التمييز بٌن جرائم اإلرىاب كبٌن ادلقاكمة ادلشركعة لالحتالؿ بالوسائل ادلقبولة شرعا الف اذلدؼ من ادلقاكمة ادلشركعة إلزالة الظلم
كاسرتداد احلقوؽ ادلسلوبة  ،كىو حق معرتؼ بو شرعا كعقال كأقرتو ادلواثيق الدكلية
ٖ .كجوب معاجلة األسباب ادلؤدية لإلرىاب كل مقدمتها الغلو كالتطرؼ كالتعصب كاجلهل بأحكاـ الشػريعة اإلسػالمية ،كإىػدار حقػوؽ
اإلتساف كحرياتو السياسية كالفكرية  ،كالص تؤدم إىل اختالؿ األحواؿ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية .
ٗ .التأكيػد علػػى أف اجلهػػاد للػدفاع عػػن العقيػػدة اإلسػػالمية كمحايػة األكقػػاف كربريرىػػا مػن االحػػتالؿ األجنػػيب لػػيس مػن اإلرىػػاب ل شػػيء ،مػػا داـ
اجلهاد ملتزما فيو بأحكاـ الشريعة اإلسالمية.

ٖ -ىات مثاؿ كاحد على كل مما يلي
الحقوق الشخصية

ٔ-حق احلياة
ٕ -حق الكرامة
ٖ -حقو ل العيش
اآلمن ادلستقر
ٗ-حق ادلواقنة

الحقوق
االعتقادية

حرية التدين

الحقوق الفكرية

ٔ-حق التعليم
ٕ-حق حرية الرأم
كالفكر

ٗ-كما للمرأة حقوق فان عليها واجبات

الحقوق السياسية

ٔ -حقو ل تويل ادلناصب العامة ل الدكلة
ٕ -وحقو في الترشح واالنتخاب
ٖ -كشلارسة األتشطة السياسية كافة ضمن أتظمة
اإلسالـ كتشريعاتو.

.أذكر ثالثة منها :

الحقوق
االقتصادية

ٔ-حق العمل
ٕ-حق التملك
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ٔ .ألواجبات ألدينية

ٕ .ألواجبات العائلية

ٖ .واجبات البيت و األسرة
٘ -يشترط للمرأة كي تنجح في أداء وواجباتها األسرية أمران  ،بينهما؟
ٔ .كلكي تنجح األـ ل أداء ما عليها من كاجبات عليها أف ربرص على تثقيف تفسها بالثقافة اإلسالمية كالثقافة العامة
بشكل دائم كمستمر.
ٕ .كاف تتذكر أهنا قدكة ألبنائها ل كل ما يصدر عنها من أقواؿ كأفعاؿ.

د -هي خالل دساسرك لوْضْع النظام القضائي في

اإلسالم اجة عوا ٌأذً :

ٔ .عرف القضاء شرعاً :إلزاـ ادلتخاصمٌن باحلكم الشرعي كتنفيذه عليهم.

ٕ .اذكر أمرين يدالن على أىمية القضاء؟ للقضاء ل اجملتمع اإلسالمي أمهية كبًنة كتربز أمهيتو من حيث :

ٔ القضاء ضركرة ال غىن جملتمع عنها لعدـ خلوه من كجود اخلصومات بٌن الناس ،فكاف البد من كجود تظاـ قضائي يفصل كحيكم ل
ادلنازعات الص تقع ل ىذا اجملتمع .
ٕػ القضاء إحدل صور األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر كضح ذلك :فهو بذلك كسيلة للمحافظة على تظافة اجملتمع من اجلردية كتنقيتو من
مظاىر الفساد كلها.
ٖػ القضاء يقاـ بو العدؿ بٌن الناس فينصر بو ادلظلوـ كيردع الظامل عن ظلمو ،كيوصل احلق إىل صاحبو ،كما اتو أساس اإلصالح بٌن
الناس كإزالة اخلصومات
ٖ .يقوم النظام القضائي في اإلسالم على مجموعة من القواعد العامة اذكرىا ؟
أ -األصل براءة الذمة إال إذ قام دليل على خالف ذلك

ب -من القواعد العامة للقضاء في اإلسالم

ج  -الناس أمام القضاء سواء

انغـــــــــــــــــــــــــؤال انغبثع ) ( :عاليخ
أ  -وضح المقصود

األمة اإلسالمية تعبًن يطلق على اجملتمعات الص يشرتؾ أفرادىا ل اإلدياف بالعقيدة اإلسالمية كمفاىيم احلياة ،كالقػيم اإلسػالمية كادلثػل اإلتسػاتية

كأتظمة احلياة الص جاء هبا اإلسالـ

العولمة  :سهولة اتتقاؿ األشخاص كاألفكار كالسػلع برفػع احلػواجز بػٌن الشػعوب كاألمػم حبيػث يصػبح العػامل أشػبو مػا يكػوف بقريػة كوتيػة صػغًنة،
كذلك تتيجة التقدـ العلمي كالتكنولوجي ادلعاصر شلا حقق ىذه السهولة ل االتتقاؿ

التبشير :حركة دينية سياسية استعمارية تتسرت ربت غطاء تشر ادلسيحية ل اجملتمعات اإلسػالمية كدكؿ العػامل الثالػث ،كىػي هتػدؼ ل احلقيقػة
إىل خدمة ادلطامع االستعمارية ل إحكاـ السيطرة على ىذه الشعوب .

ب ٔ -من خصائص األمة اإلسالمية كسطيتها .كضح ذلك؟
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فهي امة االعتداؿ كالتوسط ل ما تتبىن من ادلناىج كالتشريعات (ٔ) كل رعاية ادلصاحل العامة كاخلاصػة(ٕ) ،كل احملافظػة علػى احلقػوؽ ك القيػاـ
بالواجبات(ٖ) كل تعاملها مع غًنىا من األمم
ٕ -عدد ثالثا من القيم اإلسالمية التي تشكل رابطا يجتمع عليو المسلمون؟

ٔ-كحدة العقيدة اإلسالمية
ٕ-كحدة التشريع
ٖ-كحدة اللغة
ٗ-كحدة الثقافة كالفكر كمنظومة القيم
٘-كحدة ادلشاعر كاآلماؿ

ٖ - -ىات مثاال على األثر االيجابي للعولمة في المجاالت اآلتية ؟

ٔ .تحرير أسواق التجارة بعدم وضع قيود على حركة السلع التجارية بين الدول شلا يؤدم إىل النمو االقتصادم على ادلستول العادلي،كربقيق
ادلنافسة الواسعة دبا يضمن جودة السلع كاخلدمات كاعتداؿ أسعارىا دلصلحة ادلستهلك ل كل مكاف

ٕ .المساعدة في حل المشكالت اإلنسانية مثل مشكالت البيئة كاألمراض كاحلد من اتتشار اجلردية كادلخدرات كالتهديدات النوكية علل؟ ألهنا
أصبحت مشكالت عادلية كليست على مستول دكلة كاحدة فقط فكاف ال بد من اشرتاؾ العامل مجيعو ل حلها

ٖ .نشر التكنولوجيا تشر التكنولوجيا كتسهيل احلصوؿ على ادلعلومات كما ىو حاؿ االترتتت الذم بات خيتصر لنا الوقت ل رلاؿ العلم
كادلعرفة.
ب -تمثل فلسطين مكانة عظيمة عند المسلمين تظهر عند في أمور عديدة ،وضح أثنتين منها؟

ٔ-حػرص ادلسػػلمٌن منػػذ بدايػة الػػدعوة اإلسػػالمية علػى فػػتح فلسػػطٌن كتشػر الػػدين اإلسػػالمي فيهػا  ،كقػػد ّركل عػػدد مػن الشػػهداء مػػن صػػحابة
رسوؿ اهلل بدمائهم الزكية ثرل أرضها ادلباركة .
ٕ-احتواؤىا على مدينة القدس ادلشرفة الص ذلا ارتباط كثيق بادلسلمٌن لقدسيتها كمنزلتها ل عقيدهتم كتارخيهم ككجداهنم  ،فهي تضم ل رحاهبا
ادلسجد األقصى ادلبارؾ  ،أكىل القبلتٌن كثالث احلرمٌن الشريفٌن  ،كىو مسرل خامت األتبياء كادلرسلٌن كمعراجو إىل السموات العلى
ج ٔ -اذكر ثالثة من أىداف المبشرين في العالم اإلسالمي ؟
ٔ .إضعاؼ العقيدة اإلسالمية ل تفوس ادلسلمٌن .
ٕ .كتشكيك ادلسلمٌن ل دينهم كتارخيهم.
ٖ .إضعاؼ الركح اإلسالمية عند ادلسلمٌن .
ٗ .سبزيق كحدة األمة اإلسالمية  ،سبهيدا الحتالؿ بالدىا كتثبيت االستعمار فيها.
٘ .إثارة الطائفية كالعصبية ل بالد ادلسلمٌن .
 .ٙتدمًن األخالؽ كالقيم اإلسالمية من اجل تفريغ ادلسلمٌن من القيم كاألخالؽ اإلسالمية كلها.
 .ٚكتشر األفكار العلماتية حىت ربل زلل الفكر اإلسالمي ل عقوؿ ادلسلمٌن
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ٕ -اتبع المبشرين ( المنصرون ) وسائل عدة لتحقيق أىدافهم  ،اشرح أربعا من تلك الوسائل.

ٔ .التطبيب -ٔ :بفتح ادلستشفيات  -ٕ،كبعث اإلرساليات الطبية مستغلٌن بذلك حاجة ادلرضى كظركفهم

ٕ .التعليم  -ٔ:بإتشاء ادلدارس كرياض األقفاؿ  -ٕ،كالكليات اجلامعية-ٖ ،كادلعاىد الثقافية كالعلمية ل البلداف اإلسالمية.

ٖ .اإلعالم  -ٔ :بنشر الكتب كاجملالت -ٕ،كإتشاء ادلكتبات كمراكز ادلعلومات كالبحث كالدراسات ٖ-كإقامة ادلطابع كتأسيس
دكر النشر،كمن صورة ل ىذه األياـ فتح القنوات الفضائية ٔ-الص تسعى إلفساد العقيدةٕ -كالتشكيك ل الثوابت اإلسالمية.

ٗ .األعم ال االجتماعي ة  :بتأس ػػيس النػ ػوادم كاجلمعي ػػات كغًنى ػػا لنش ػػر الع ػػادات االجتماعي ػػة الغربي ػػة ادلخالف ػػة للق ػػيم كالع ػػادات
اإلسالمية

ٖ -كيف حيدث التغريب ل كل مما يأتي:
اجملاالت

كيف حيدث التغريب ل كل رلاؿ

رلاؿ العقيدة

(كذلك بتشكيكو ل الغيبيات كعدـ االعرتاؼ إال دبا يقع ضمن اإلدراؾ احلسي .كتشكيك األجياؿ ل مشولية
اإلسالـ دلناحي احلياة العلمية كالعملية كافة كاالدعاء بوجود تناقض بٌن العلوـ الدينية كالعلوـ الدتيوية .

رلاؿ احلياة االجتماعية

بتعزيز دعوات القومية كالعرقية كاإلقليمية كالتفرقة العنصرية
كالعمل على تفكيك الركابط األسرية .

اجملاؿ االقتصادم

بتعظيم النظاـ الرأمسايل كجعلو ادلعيار الوحيد للنمو االقتصادم كتطوره
كإباحة ادلعامالت الركبية بل كجعلها األساس ل البناء االقتصادم .

اجملاؿ األخالقي

باإلدياف دببادئ الفردية كالنفعية كحب ألذات
كهتميش األخالؽ الكردية مثل ٔ -بر الوالدين ٕ -كاإليثار ٖ -كاإلحساف إىل اجلارٗ -كالعفة

اجملاؿ الفكرم

بالعمل على ملئ عقوؿ األجياؿ باألفكار كالنظريات الباقلة الص تناقض مبادئ كحقائق اإلسالـ الثابتة كهتدـ
كياف األمة .كتؤدم إىل قياـ أشخاص يتبنوف الفكر الغريب كيدعوف إليو ل اجملتمعات اإلسالمية كحياربوف
الفكر اإلسالمي كمبادئو

د -هي خالل دساسرك اىتمام األردن بالقضايا

اإلسالمية اجة عوا ٌأذً :

ٔ .ىات ثالثة مظاىر تدل على اىتمام 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
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ٕ .من ادلؤسسات العلمية ادلوجودة ل العامل اإلسالمي اجملمع لبحوث احلضارة اإلسالمية(مؤسسة آؿ البيت ادللكية للفكر
اإلسالمي)  .وضح ما يلي:

المقصود بو :مؤسسة آؿ البيت ىيئة علمية إسالمية عادلية مستقلة

مقرىا مدينة عماف

وقد تأسست بأمر من ادللك احلسٌن بن قالؿ قيب اهلل ثراه

مباشرت عملها ل عاـ ٔ ٜٔٛك اعبد تنظيمها بأمر من جاللػة ادللػك عبػد اهلل الثػاين بػن احلسػٌن حفظػة اهلل تعػاىل دبوجػب قػاتوف
صدر عاـ ٕٓٓٚـ

كي ف يػػتم اختي ار أعض ائها مػػن كبػػار علمػػاء ادلسػػلمٌن ل شػػىت بلػػداف العػػامل اإلسػػالمي  ،شلػػن اشػػتهركا دبؤلفػػاهتم كحبػػوثهم كأرائهػػم
العلميػة ل احػد ميػػادين ادلعرفػة الػػص تشػأت كازدىػرت ل ظػػل احلضػارة اإلسػػالمية  ،كػالعلوـ الشػرعية  ،كآداب اللغػػة العربيػة كالتػػاريخ
اإلسالمي  ،كالعلوـ اإلتساتية كالتطبيقية .
وتعقد المؤسسة مؤتمرا علميا دكريا مرة كل سنتٌن

ٖ -حدد ثالثاً من األفكار التي تضمنتها رسالة عمان :

ٔ -اإلسالـ يكرـ اإلتساف دكف النظر إىل لوتو أك جنسو أك دينو

ٕ -إف اإلسالـ أعطى للحياة منزلتها السامية فال قتاؿ لغًن ادلقاتلٌن  ،كال اعتداء على ادلدتيٌن ادلسادلٌن كشلتلكاهتم الف حياة اإلتساف ىي
أساس العمراف البشرم
ٖ -الدين اإلسالمي احلنيف قاـ على التوازف كاالعتداؿ كالتوسط كالتيسًن

ٗ -اإلسالـ يعامل غًن ادلسلمٌن معاملة قائمة على التسامح كالعدؿ كاحملافظة على احلقوؽ كال جيوز مقاتلتهم إال إذا اعتدكا على ادلسلمٌن
ٗ-علل:

 يجب على المسلم أن يستمع إلى القرآن الكريم وينصت عند تالوتو ألف فهم القرآف الكرمي كتدبره ال يتحقق إال من خالؿ
االستماع الواعي آلياتو عند تالكهتا  ،كىذا من شاتو أف يكسب ادلسلم رضا اهلل تعاىل ك رمحتو كفضلو كثوابو

 في عام ٖ ى قدمت قريش ومعها ٖٓٓٓ مقاتل لقتال المسلمين ثأران لقتالىا ل بدر كاستعادة لكرامتها كشرفها كللقضاء على اإلسالـ
كادلسلمٌن.



الش هداء يفرح ون ب المؤمنين المجاى دين ال ذي يستش هدون بع دىم ف ي س بيل اهلل تع الى.دلػػا يعلمػػوف مػػن عظػػيم الث ػواب كاألمػػن

كالسعادة الذم أعده ذلم ل اآلخرة.

 الشهداء ال يخافون (علل) ألهنم قد امنوا من عذاب اهلل عز كجل كأيقنوا برضاه عنهم

 أخبر النبي  المؤمنين عن وجهتو في ىذه الغزوة (تبوك)على غير عادتو حىت يستعدكا لذلك سباـ العدة كال يتخلفوا عن اجلهاد
 تسميت سورة لقمان بهذا االسم ؟الشتماذلا على كصايا لقماف البنو– كىو عبد من عباد اهلل الصاحلٌن –

 جاء التحذير من الشرك في بداية الوصايا ألتو أقبح الذتوب ،كألف ل ذلك ظلمان كاعتداء على حقوؽ اهلل ادلستحق للعبادة كحده ،كفيو
ظلم من ادلرء لنفسو أف يشرؾ باهلل عز كجل
 خص اهلل عز وجل األم بالذكر(علل) دلا تعاتيو من آثار احلمل كما يتبعو من كالدة كرضاع كرعاية كتربية

 جاء األمر في القرآن الكريم بإقامة الصالة وليس بأدائها الشكلي فقط ألف اإلقامة فيها معىن زائد عن األداء (ٔ)إذ تشمل اخلشوع
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كاإلتقاف كااللتزاـ بتحقيق آثارىا كمعاتيها ل النفس كل السلوؾ
 حرم الحسد دلا يسببو من احلقد كالبغضاء بٌن الناس كإضعاؼ الركابط بينهم
 تحريم التناجش دلا فيو من ادلكر كالغش كخداع الناس كأكل أمواذلم بالباقل كىو بذلك يؤدم إىل العداكة بٌن الناس.
 تحريم البغضاء ألف ىذا يعكر صفو األخوة *كينشر الكراىية بٌن الناس
 تحريم البيع على البيع ألتو يؤدم إىل تشر العداكة بٌن ادلسلمٌن كإحلاؽ الضرر هبم
 تحريم تحقير المسلمالف احلديث الشريف بٌن أف ميزاف التفاضل بٌن الناس ىو التقول كالعمل الصاحل كالتقول زللها القلب كما بٌن النيبعندما
أشار إىل صدره كقاؿ" :التَّػ ْق َول َىا ُىنَا" كال يطلع عليها أحد إال اهلل تعاىل  ،كىي ادلقياس الذم حياسب اهلل بو عباده كحيكم عليهم دبقتضاه

 خصها النبي بالذكر ألهنا ابنتو كمن خًن النساء كأشػرفهن  .يؤكػد علػى قيمػة العػدؿ ل اإلسػالـ .كأف حكػم الشػرع تافػذ علػى اجلميػع دكف
تفريق ،فال فرؽ بٌن غين كفقًن أك شريف كضعيف ،أك ذكر كأتثى  ،كهبذا ربفظ احلقوؽ كيسود األمن ل اجملتمع .

 يحذر ىذه الفئة(للموهفين والمسئولين )من قبول الهدايا ألهنم يُعطَوف اذلدية إما جملاملتهم كاخلوؼ منهم  ،أك لطلب مراعاة مصاحل

مقدمي اذلدايا على حساب ادلصلحة العامة  ،كىذا زلرـ شرعان
 على المسلم أن ال يشغل وقتو في السؤال والبحث عن وقت يوم القيامة ألتو من علم الغيب الذم اختص اهلل بو
 كتب الرسول وثيقة عامة ألىل المدينة ركز فيها على قيام الدولة اإلسالمية وبناء المجتمع المتماسك ؟

لكي يتمكن النيب  من بناء رلتمع قوم منظم ،فتهدف الوثيقة إىل ربويل اجملتمع من مجاعات مبعثرة ،ترتبط بركابط قبلية أك عصبية أك غًنىا،
إىل دكلة كاحدة ىي دكلة اإلسالـ،بقيادة زلمد النيب . 

 يجب عليهم أن يمنعوا الظالم من هلمو ،وإن كان ولد أحدىم ،تأكيد دلبدأ التعاكف ل ربقيق 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 ألف الشورل ذبعل ادلسؤكلية مجاعية ،يتحمل تتائجها اجلميع القائد كاألفراد

كيرضوف هبذه النتائج

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

األمة حٌن َكَىل شابا تاشئا ىو أسامة بن زيد قيادة جيش ألف الشباب لديهم من الكفاءة ما يؤىلهم لتويل أكرب ادلهاـ كحىت ال تغفل األمة
عن االىتماـ بالشباب كالعناية هبم لكن النيب  يريب األمة على احرتاـ دكر الشباب فيها كإعطائهم ادلكاتة الص يستحقوف ،كأف
الشباب ىم أمل األمة كعدهتا كعليهم أف يؤدكا كاجباهتم ذباه األمة .

 أباح اإلسالم للمراة أن ترفع دعوى للقاضي الذي يحكم لها بالطالق إذا ثبت لديو عدم قدرة الزوج على اإلنفاق ذلك الف استمرار
احلياة الزكجية مع عدـ اإلتفاؽ إضرار هبا كاعتداء على حقوقها

 األولى أن يكون أىل اإلصالح أو الحكمان من أىل الزوجين ألهنما أدرل بأحواذلا كاحرص على مصلحتهما ككتم أسرامها
 يجوز للزوجة التي غاب عنها زوجها غيبة طويلة تتضرر فيها بسبب غيابو  ،أن تطلب الطالق إلى القاضي دفعا للضرر عنها

 لماذا يحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين  ،ولو كان للمحبوس مال يستطيع اإلنفاق منو على زوجتو ألف احلكم بالتفريق بينهما سببو
الضرر الذم يلحق هبا من جراء غيبة زكجها احملبوس عنها

 م ن ش روط التفري ق بس بب العي وب أال يك ون العي ب مش تركا ب ين ال زوجين الف لػػدل كليهمػػا عيبػػا  ،دينعػػو مػػن إقامػػة دعػػول التفريػػق أمػػاـ
القاضي لعلة ل اآلخر  ،إذ ىو يعاين العيب تفسو .

 إذا كان اللعان منصبا على الزنا فقط دون التعرض للحمل فإن الطفل يتبع نسب أبيو الف مالعنتو كاتت على الزتا كمل تكن على تفي
تسب الطفل
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 تشريع اإلسالم للعدة على المرأة المتوفى عنها زوجها )ٔ .التأكد من براءة الرحم كخلوه من احلمل كي ال زبتلط األتساب كىذا ال
ديكن الوقوؼ عليو على اليقٌن إال دبركر فرتة العدة
ٕ)احلداد على الزكج ادلتوىف حزتا عليو كاحرتاما كتقديران دلكاتتو ،كفيها معىن الوفاء عند اتتهاء الزكجية

 لو أراد أحدىما تنظيم النسل ورفض اآلخر ذلك ،يصبح التنظيم محرماً .فالنسل حق مشرتؾ لكال الزكجٌن  ،فال بد من اتفاؽ إرادهتما
معان كرضامها بالتنظيم.

 يحتاج اإلنسان دائماً إلى ما يربطو باهلل تعالى ليستمد منو القوة حىت ال تطغى عليو احلاجات ادلادية كادلصاحل الشخصية شلا يؤدم إىل فساده
كبالتايل فساد اجملتمع الذم يعيش فيو.

 التمييز بين جرائم اإلرىاب وبين المقاومة المشروعة لالحتالل بالوسائل المقبولة شرعا الف اذلدؼ من ادلقاكمة ادلشركعة إلزالة الظلم
كاسرتداد احلقوؽ ادلسلوبة  ،كىو حق معرتؼ بو شرعا كعقال كأقرتو ادلواثيق الدكلية

 شرع اإلسالم القصاص حفظان حلياة اإلتساف كصياتة ألمن اجملتمع كاستقراره.

 أعطى اإلسالم للفرد حق التعلم واختيار نوع العلم الذي يرغب في تعلمو ما دام ال يتعارض مع مبادئ اإلسالم ألف العلم كسيلة
للكشف عن سنن الكوف كتواميسو كأسراره الص تدل على عظمة اهلل تعاىل .كلدكره ل ربقيق معىن استخالؼ اإلتساف ل األرض ك
تسخًن مظاىر الكوف خلًنه ك مصلحتو شلا يؤدم إىل تقدـ األمة ل رلاالت احلياة ادلختلفة كالتيسًن على الناس ل حياهتم.

 أوجب اإلسالم للمرأة حق النفقة كذلك حفظا للمرأة كصياتة ذلا.

 أعطى اإلسالم المرأة حق حضانة طفلها الف فيو تلبية حلاجة تفسية عند األـ كقفلها كىي األكثر حنوا كشفقة عليو

 من شروط القاضي اإلسالم إف القاضي يطبق أحكاـ الشريعة اإلسالمية كتطبيق الدين حيتاج إىل إدياف يدفع صاحبو إىل تطبيق سليم
ألحكامو كما اتو حيتاج إىل علم هبا  ،بل إف غًن ادلسلم ردبا محلو كفره على تعمد سلالفة أحكاـ الدين أك العبث بو .

 ال يجوز للصغير أن يتولى القضاء ألتو غًن مكلف كال تنعقد تصرفاتو حبق تفسو فمن باب أكىل أف ال تنعقد حبق غًنه.


يشترط بالقاضي أن يكون عاقالً إذ ال جيوز أف يتوىل منصب القضاء سفيو أك رلنوف ألتو فاقد العقل  ،بل ال بد أف يكوف القاضي
صحيح الفكر فطينان  ،بعيدان عن السهو كالغفلة .

 تشكل اللغة العربية رابطا قويا بين أفراد األمة اإلسالمية كوهنا لغة القراف الكرمي الذم حيرص ادلسلموف على تالكتو كفهم معاتيو كىذا
ال يعين إلغاء لغات الشعوب األخرل كإمنا جيعل للغة العربية أمهية كربل بينهم .

انتهت األسئلة
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