
www.9alami.com 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم
األسدس األول 1الفرض الكتابي رقم   

 مادة اللغة العربية - : االسم الكامل - : القسم - : الرقم الترتيبي -

 

إنا : " الكون ليكون خليفة هللا في األرض، قال هللا تعالى خلق هللا اإلنسان وسخر له          
السماوت واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها  عرضنا األمانة على

ومن قديم الزمان انقسم بنو اإلنسان إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، ولم يمنع ذلك  . "...اإلنسان
الحروب [ أوقات  ] من عيشهم على هذا الكوكب، بل وتعاونهم في شؤونهم اليومية في غير

أمامهم من خيار غير التعاون  وبحكم االختالف الحتمي والطبيعي بين الناس فليس· والنزاعات
في المتفق فيه الذي يفترض أن يتوصل إليه بواسطة حوار بناء أطرافه متكافئة ومتسامحة وبهذا 

 . يمكن التعايش بين الناس وإن اختلفت عقائدهم وتعددت مشاربهم وتباينت أهدافهم
بين األمم المختلفة أمر تحتاجه اإلنسانية حاجة ماسة،  إن التعايش والتفاهم والتعاون         

وقد شرع اإلسالم التسامح وأمر بالعدل والرحمة والبر بين البشرية ، قال تعالى: " إن هللا يأمر 
] وقد ضرب " والبغي  بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

غيرهم فلم يفعلوا ما فعلته أوروبا  طيلة تاريخهم أنصع مثال على حسن معاملة[ المسلمون 
مين الحسنة لغير وامتدت معاملة المسل· بالمسلمين باليهود، كما لم يقترفوا ما فعل االسبان

تزال إلى اليوم ويشهد لذلك وجود النصارى وغيرهم بين المسلمين  المسلمين قرونا عديدة وال
كثيرة في أماكن ··· 

 – بتصرف - http://alwaei.com : موقع مجلة الوعي اإلسالمي
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