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التفسير01(:نقط)
أوال:
اشتملت سورة المائدة على أحكام العقود ،والصيد ،ونكاح الكتابيات ،وحد السرقة...
قال تعالى﴿ :
﴾
﴾.

 واصل كتابة النص إلى قوله تعالى﴿ :
 اشرح - :العقود -األنعام.
 بين اآلثار المترتبة عن الوفاء بالعقود على الفرد والمجتمع.

﴾؟

 ما معنى قوله تعالى﴿ :
 استدل بنص قرآني على كل حكم من األحكام اآلتية:
أ – حلية التزوج بالعفائف من الكتابيات.
ب -إباحة طعام أهل الكتاب للمؤمنين.
ج -إباحة طعام المؤمنين ألهل الكتاب.
 لماذا شدد هللا  العقوبات على المفسدين في األرض؟

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

(5.5ن)

ثانيا:
تضم نت سورة الحجرات أسس المدنية الفاضلة فأمرت المؤمنين بالتثبت من األخبار ،ودعت إلى اإلصالح
بين المتخاصمين ،وحذرت من السخرية والهمز واللمز ،ونفَّرت من الغيبة والتجسس...
 اكتب سبب نزول قوله تعالى﴿ :

﴾.

 بين النتائج المترتبة عن عدم التحقق من صحة األخبار.
﴾.

 اذكر األحكام التي استخلصها العلماء من قوله تعالى﴿ :

﴾؟

 لماذا نهى هللا  عن السخرية في قوله﴿ :
 أيد جوابك بحديث نبوي. فسر قوله تعالى﴿ :

﴾.

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

(4.5ن)
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الحديث01(:نقط)
أوال:
َن النَّ ِب ِّي  ،قَا َلِ « :إنَّ َما َمثَ ِلي َو َمثَ ُل َما بَ َعثَنِي هللاُ بِ ِهَ ،ك َمثَ ِل َر ُج ٍل أَتَى قَ ْو ًما فَقَا َل»... :
عَنْ أَ ِبي ُمو َ
سى  ،ع ِ
 -أكمل الحديث.

أخرجه البخاري

(1ن )

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

ثانيا:
َان َم َع ُه َما ا ْبنَا ُه َماَ ،جا َء ِّ
َب بِا ْب ِن
الذئ ُ
ْب ،فَ َذه َ
َن النَّ ِبـــــ ِّي  قَـــــــــــا َل « :بَ ْينَ َما ا ْم َرأَت ِ
أ  -عَنْ أَ ِبــي ه َُر ْي َرةَ  ،ع ِ
ب ِبا ْبنِــــــــ ِك،
ــــرى :إِنَّ َما َذ َهـــــ َ
ت األُُُ ْخ َ
احبَتِ َها :إِنَّمـــَا َذه َ
إِ ْحدَا ُه َما ،فَقَالَتْ َه ِذ ِه لِ َ
تَ ،وقَالَـــــ ِ
ــك أَ ْنـ ِ
َب بِا ْبنِ ِ
ص ِ
سالَ ُم ،فَأ َ ْخبَ َرتَاهُ،
سلَ ْي َمانَ ْب ِن دَا ُو َد َعلَ ْي ِه َما ال َّ
ضــــــى بِـ ِه لِ ْل ُك ْبــــ َرى ،فَ َخ َر َجتَا َعلَى ُ
َاودَ ،فَقَ َ
فَت ََحا َك َمتَا ِإلَى د ُ
لص ْغ َرى »
ين أَ ُ
ضى بِ ِه لِ ُّ
ت ُّ
فَقَا َل :ا ْئتُونِي بِال ِّ
الص ْغ َرى :ال يَ ْر َح ُمكَ هللاُ ،ه َُو ا ْبنُ َها ،فَقَ َ
شقُّهُ بَ ْينَ ُك َما ،فَقَالَ ِ
س ِّك ِ
 ترجم ألبي هريرة .
 اذكر أقوال العلماء في السبب الذي اعتمده داود  للقضاء باالبن للكبرى.
 كيف توصل سليمان  بأن االبن للصغرى؟
 وفق بين "نقض حكم سليمان حكم داود" ،وبين قاعدة" :المجتهد ال ينقض حكم المجتهد".
 استدل بنص شرعي على أن الحاكم إذا اجتهد وأخطأ فهو مأجور.
 أبرز العالقة بين حديث أبي هريرة  وحديث أم سلمة رضي هللا عنها في الترغيب في القضاء بالحق.

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

(5ن)

ثالثا:
ستَقِي ًماَ ،و َعلَى َج ْنبَت َْي
ص َراطًا ُم ْ
ي  ،عَنْ َر ُ
صا ِر ِّ
ض َر َ
ول هللاِ  قَا َلَ « :
س ْم َعانَ ْاألَ ْن َ
س ْب ِن َ
ب هللاُ َمثَالً ِ
س ِ
عَنْ النَّ َّوا ِ
اس،
َاع يَقُو ُل :أَيُّ َها النَّ ُ
ب ِّ
ب ُ
ان ،فِي ِه َما أَ ْب َو ٌ
اط ُ
ِّ
س َ
الص َر ِ
ستُو ٌر ُم ْر َخاةٌَ ،و َعلَى بَا ِ
اب ُمفَت ََّحةٌَ ،و َعلَى األَ ْب َوا ِ
الص َر ِ
ور ِ
اط د ٍ
َ
َ
َ
ب،
اط ،فَإِذا أ َرا َد يَ ْفت َُح َ
ف ِّ
اد ُْخلُوا ِّ
ش ْيئًا ِمنْ تِ ْلكَ األ ْب َوا ِ
الص َر ِ
َاع يَ ْدعُو ِمنْ َج ْو ِ
الص َراطَ َج ِمي ًعاَ ،وال تَتَفَ َّر ُجواَ ،ود ٍ
اب
اإل ْ
انُ :حدُو ُد هللاِ تعالىَ ،واألَ ْب َو ُ
سـالَ ُمَ ،وال ُّ
قَا َلَ :و ْي َحكَ ال تَ ْفت َْحهُ ،فَإِنَّكَ إِنْ تَ ْفت َْحهُ تَلِ ْجهَُ ،و ِّ
س َ
ور ِ
الصـــ َراطُ ِ
اط:
َّاعــي فَـــ ْو َ
ق ِّ
اطِ :كت ُ
س ِّ
الصـــ َر ِ
َاب هللاِ َ ،والد ِ
الص َر ِ
ا ْل ُمفَت ََّحةَُ :م َحا ِر ُم هللاِ تعالىَ ،و َذلِكَ الد ِ
َّاعي َعلَى َر ْأ ِ
سلِ ٍم »أخرجه اإلمام أحمد في مسند الشاميين.
ب ُك ِّل ُم ْ
َوا ِعظُ هللاِ فِي قَ ْل ِ
 اشرح :ال تتفرجوا – حدود هللا.
 بين واجب المسلم تجاه الصراط المستقيم الوارد في الحديث النبوي.
 فسر النبي  الداعي على رأس الصراط المستقيم بكتاب هللا.
 حدد فضائل هذا الداعي على الناس. أوضح أهمية القلب في استقامة اإلنسان وهدايته.
(4ن)
 استخلص من الحديث النبوي المرتكزات التي عليها مدار سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة.
........................................................ ................
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