
 الموضوع التاسع :

 الجزء األول :

ُ َعْنُهَما َوُهَو َعلَى اْلِمْنبَِر يَقُوُل سَ »: َعْن َعاِمٍر قَال ِمعُْت النُّْعَماَن ْبَن بَِشيٍر َرِضَي َّللاه

،  ملسو هيلع هللا ىلصأَْرَضى َحتهى تُْشِهدَ َرُسوَل للاِ  ةً فَقَالَْت َعْمَرةُ بِْنُت َرَواَحةَ: لَ ـَ ي َعِطي  ـأَْعَطانِي أَبِ :

فَقَاَل: إِن ِي أَْعَطْيُت اْبنِي ِمْن َعْمَرةَ بِْنِت َرَواَحةَ َعِطيهةً فَأََمَرتْنِي أَْن ملسو هيلع هللا ىلص فَأَتَى َرسُوَل للاِ 

، قَاَل: فَاتهقُوا للا أُْشِهدََك يَا َرسُوَل للاِ، قَاَل: أَْعَطْيَت َسائَِر َولَِدَك ِمثَْل َهذَا؟ قَاَل: لَ 

 [رواه البخاري ] «هِدُكْم، قَاَل :فََرَجَع فََرده َعِطيهتَ لَ َواْعِدلُوا بَْيَن أَوْ 

 المطلوب :

في الحديث حث  على العدل بين األولد ، وض ح ذلك  مبرزا مخاطر الت فريق  -1

 بينهم .

 أشار الحديث إلى بعض القيم القرآنية ، استخرجها ثم صنفها . -2

على أساس إحدى القيم الموجودة في الحديث أثبت اإلسالم لغير المسلمين  -3

 حقوقا ، أذكر أربعة منها .

 من آثار الت فريق بين األبناء شيوع الجريمة والنحراف . -4

ف كال  من الجريمة والنحراف . -أ  عر 

أذكر األساليب الوقائية التي شرعها اإلسالم للحد  من الجريمة  -ب

 والنحراف .

 من الحديث حكمين وفائدتين . استخرج -5

 الجزء الثاني :

من السياسة التشريعية السليمة في اإلسالم أنها ل تمنع أمرا حتى تهيء له بديال ، وهذا 

سول  َماُل أَِخيِه إِله  َوأَنه الُمْسِلِميَن إِْخَوةٌ ، فاَلَ يَِحلُّ ِلْمِرىءٍ :»عند قوله ملسو هيلع هللا ىلصما أورده الر 

 « . َعْن ِطيِب نَْفٍس ِمْنهُ 

فا كل نوع من هذه  -1 بي ن أنواع المعامالت المالية الجائزة والممنوعة ، معر 

 األنواع.

 أذكر الحكمة من كل نوع . -2

 

 

 

 تصحيح الموضوع التاسع :



 الجزء األول :

 الجواب األول :
أوجب اإلسالم العدل والمساواة بين األبناء في سائر وجوب العدل بين األبناء : -

المعامالت وفي العطايا والهبات ، توطيدا لعالقات الود  بينهم ، واجتنابا لما يترتب عن 

الت فرقة من آثار سلبية . وقد استدل العلماء على وجوب العدل بين األبناء بهذا الحديث ألن 

 .يفيد الوجوب«ِدُكمْ أَْولَ َواْعِدلُوا بَْيَن »ملسو هيلع هللا ىلص األمر في قوله 

 فرقة بين األبناء :مخاطر الت   -
جنوح األبناء إلى الفساد  -           انتشار الكراهية والبغض والعداوة بين األبناء . -        

 والنحراف  .

تشتت األسر وتفرق أفرادها  -                   انتشار الجرائم واآلفات الجتماعية . -        

. 

 الش عور بالظ لم . -                        عقوق الوالدين وقطع األرحام . -        

 األزمات الن فسية عند األبناء . -        

 اني :الجواب الث  
 العدل ) قيمة سياسية ( . - القيم الموجودة في الحديث هي : -

 مة ) قيمة أسرية ( .حالمودة والر   -

 الث :الجواب الث  

 حقوق غير المسلمين في بلد اإلسالم : -      

 حق  الحماية . -                                        

 أمين عند العجز .الت   حق   -                                       

 حق  حرية الت دين . -                                        
 حق  العمل . -                                        

 ابع :الجواب الر  
شرعا ، زجر للا عنه بحد  ، أو هي فعل محضور ) محرم ( تعريف الجريمة : –أ        

 تعزير ، أو قصاص  .

هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم سير تعريف االنحراف : -

 المجتمع .

 هللا لمكافحة الجريمة واالنحراف :الوسائل التي شرعها –ب       

 اإليمان والعبادة . الوسائل الوقائية : -

 الحدود ، القصاص أو الد ية ، الت عزير . تشريع العقوبات : -
 

 

 :  ائدتين من الحديثاستخراج حكمين وف: خامسالجواب ال

 . جواز الهبة لألبناء   -الحكمان :

 . وجوب العدل بين األبناء  -

جوع إلى الحق  وتحري الص واب من صفات المؤمنين -الفائدتان :  .الر 

هم بوالديهم  -                .العدل بين األبناء سبب لصالحهم وبر 

 الجزء الثاني :

 الجواب األول :



 المعامالت المالية الجائزة : -   

 بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم .المرابحة : -     
مبيع حال ، بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات هو عقد بيع الت قسيط : -     

 معلومة .
هو بيع الن قد بالن قد جنسا بجنس أو بغير جنس . مثل بيع الذ هب بالذ هب ، أو الص رف : -     

 الفضة بالفضة ، أو الذ هب بالفضة .

 المعامالت  المالية الممنوعة : -    

با بنوعيها :  -       يادة الر  الر  يادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن تقابل هذه الز  با هي الز 

 بعوض.

 اني :الجواب الث  
 الحكمة من كل نوع من المعامالت السابقة :

 :   الحكمة من تشريع المرابحة
 سد  حاجات الن اس والت يسير عليهم في اقتناء الس لع بربح معلوم . -
هي باب من أبواب الستثمار  -   لسلعهم وتفادي كسادها . رفع الحرج عنهم في الت رويج -

 والت مويل اإلسالمي .
 الحكمة من تشريع بيع الت قسيط :

 الت يسير على الن اس في معامالتهم . -                   تحقيق المنفعة العامة ورفع الحرج عنهم. - 
 الت شجيع على الستثمار  ونمو القتصاد . - 

 : شريع الصرفالحكمة من ت
 تيسير الت عامل بين الن اس ورفع المشقة والحرج عنهم . -
 تبادل المنافع بتغيير المعامالت ، وتسهيل المبادلت الت جارية . -

با :   الحكمة من تحريم الر 

يقضي على الت عاون وإعانة  -                يسبب العداوة و البغضاء بين أفراد المجتمع . -  

 المحتاجين .
 هو وسيلة من وسائل الستعمار الحديث . - يؤدي إلى نشر الط بقية في المجتمع . -
 هو سبب لمحق البركة وتسليط العقوبات الد نيوية واألخروية على العباد . -  
با حفاظا على مال المسلم حتى ل يؤكل بالباطل . -   م الر   ُحر 

 

 


