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التفسير01(:نقط)
أوال:

سخر هللا تبارك وتعالى لإلنسان كل ما في األرض والسماء وما بينهما لتحقيق الحياة اآلمنة والعيش السعيد:
أ  -قال تعالى في سورة الرعد:

﴿
﴾.
ب -قال  في سورة النحل:

﴿
﴾.
﴾.

 واصل كتابة النص (أ) إلى قوله ﴿ :
– ولتبتغوا من فضله.
 اشرح - :يدبر األمر.
 اذكر أقرب األقوال إلى الصواب في بيان المعنى المقصود بالحروف المقطعة التي افتتحت بها سورة الرعد.
 بين المراد من وصف هللا تعالى للقرآن بــــ(الحق).
 استخرج من النص (ب) النعم التي أنعم هللا بها على عباده في تسخير البحر لهم.
 استخلص من النص (أ) مظاهر قدرة هللا ووحدانيته.

........................... ............................................................................................................................. ...................................................................................

(5.4ن)

ثانيا:
شرع هللا تعالى في سورة المائدة تشريعات لحفظ صحة اإلنسان وتحقيق أمنه االتجتماعي منها :الحث على أكل
الطيبات والطهارة والعدل...
 ما الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير وما أهل لغير هللا به؟
 استدل بنص شرعي على حلية أكل السمك والطحال.
﴾.
 وضح ما يترتب عن كون االستثناء متصالً في قوله تعالى﴿ :
 ماذا يستفاد من قوله تعالى﴿ :

﴾؟

 قال تعالى﴿ :

﴾.

 متى يباح للمريض والمسافر التيمم؟﴾؟ (4.4ن)

 ماذا يستنتج من قوله تعالى﴿ :

..........

الحديث01(:نقط)
أوال:
 -اكتب الحديث الذي رواه أبو موسى األشعري  عن رسول هللا  في فضل تحصيل العلم ونشره.

ثانيا:

....................................

(1ن)
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الحــق
ضــــى بِ َغ ْي ِر َ
الجنَّ ِةَ ،ر ُجل قَ َ
ض فِي َ
أ  -ع َْن بُ َر ْي َدةَ  أَ َّن النَّبِ َّي  قَا َل « :القُ َ
ضاةُ ثَلَثَة :قَا ِ
ان فِي النَّا ِرَ ،وقَا ٍ
ضيَ ِ
الحق فَ َذلِ َك فِـــي
ض الَ يَ ْعلَ ُم فَأ َ ْهلَ َك ُحقُو َ
ضــى بِ َ
ض قَ َ
س فَ ُه َو فِي النَّا ِرَ ،وقَا ٍ
فَ َعلِ َم َذا َك فَ َذا َك فِي النَّا ِرَ ،وقَا ٍ
ق النَّا ِ
ة »أخرتجه الترمذي.
َ
الجنَّ ِ
انَ ،وإِ َذا
الحا ِك ُم فَ ْ
ص َ
اجتَ َه َد ثُ َّم أَ َ
اص  أَنَّهُ َس ِم َع َرسُو َل هللاِ  يَقُو ُل « :إِ َذا َح َك َم َ
اب فَلَهُ أَ ْج َر ِ
ب -ع َْن َع ْم ِرو ْب ِن ال َع ِ
جر»أخرتجه البخاري.
اجتَ َه َد ثُ َّم أَ ْخطَأ َ فَلَهُ أَ ْ
َح َك َم فَ ْ
 اشرح :قضى بالحق – أهلك حقوق الناس.
 بين الحكمة من تشريع القضاء في اإلسالم.
 حدد من خالل النص (أ) أهم ما يشترط فيمن يتولى القضاء.
 ما األخطار المترتبة عن حكم كل من :أ ـ القاضي الجاهل ب ـ القاضي الجائر ؟
 متى يستحق المجتهد المخطئ األتجر؟
 استدل بدليل شرعي مناسب على ما يأتي:
أ – حاكم اتجتهد فقضى في مسألة بشاهد ويمين.
(4ن)
ب -حاكم اتجتهد فقضى في مسألة بظاهر ما سمع من أحد الخصوم.
...................................... ..............................................................................................................................................

ثالثا:
ع َْن أَبِي ُمو َسى َ ع ِن النَّبِ ِّي  قَا َل « :إِنَّ َما َمثَلِي َو َمثَ ُل َما بَ َعثَنِي هللاُ بِ ِهَ ،ك َمثَ ِل َر ُج ٍل أَتَى قَ ْو ًما فَقَا َل :يَا قَ ْو ِم ،إِني
ش بِ َع ْينَ َّيَ ،وإِني أَنَا النَّ ِذي ُر ال ُع ْريَانُ  ،فَالنَّ َجا َء ،فَأَطَا َعهُ طَائِفَة ِمنْ قَ ْو ِم ِه ،فَأَ ْدلَ ُجـوا ،فَا ْن َ
طلَقُـــــوا َعلَى َم َهلِ ِه ْم
الج ْي َ
َرأَيْتُ َ
َاح ُه ْم ،فَ َذلِ َك َمثَـــــــ ُل َمنْ
ش فَأ َ ْهلَ َك ُه ْم َو ْ
فَنَ َج ْواَ ،و َك َّذبَتْ طَائِفَة ِم ْن ُه ْم ،فَأَ ْ
الج ْيــ ُ
اجت َ
صبَّ َح ُه ُم َ
صبَ ُحـــوا َم َكانَ ُه ْم ،فَ َ
الحق »أخرتجه البخاري.
صانِي َو َك َّذ َب بِ َما ِجئْتُ بِ ِه ِمنَ َ
أَطَا َعنِي فَاتَّبَ َع َما ِجئْتُ بِ ِهَ ،و َمثَ ُل َمنْ َع َ
 ترتجم ألبي موسى األشعري .
 اذكر معنى النذير العريان .
 امأل الجدول اآلتي – بعد نقله على ورقتك – بما يناسب .
ثالث ثمرات للعتصام بسنة الرسول 
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 استخلص من الحديث ما يدل على شفقته  على أمته.

ثالث عواقب لإلعراض عن سنة الرسول 
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(5ن)
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