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أ ـ قال تعالى في تسورة الحجرات ﴿ :
﴾ ﴾
ب ـ قال تسبحانه في تسورة الحجرات﴿ :
﴾﴾
 واصل كتابة النص (أ) إلى قوله ﴿ :
 اشرح  :بغت – طائفتان – أقتسطوا.
 اذكر تسبب نزول قوله تعالى﴿ :
 بين دالل األوامر والنواهي الواردة في النصين (أ) و (ب).
 ماذا تتستفيد من قوله ﴿ :
ثانيا:
قال تعالى في تسورة المائدة﴿ :

﴾﴾ 
﴾اآلي .
﴾؟
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﴾م ﴾اآلي .6
 اتستدل بحديث نبوي على منزل الوضوء بالنتسب للصالة.
 اذكر األحكام المترتب عن اختالف العلماء في بيان معنى الباء في قوله تسبحانه﴿ :
 صف كيفي االغتتسال من الجناب .
ثالثا:
 بين العل في تحريم أكل كل من :الميت  -لحم الخنزير.
﴾.
 فتسر قوله تعالى﴿ :

﴾.
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 اذكر أقوال العلماء في تحديد المقصود بالميثاق في قوله تعالى﴿ :
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ثانيا:
الر ُجل ُ الَّذي ا ْ
عَنْ أَبي ه َُر ْي َر َة  ،قال :قال النبي  « :ا ْ
ار في َع َقاره
ش َت َرى ا ْل َع َق َ
ارا لَهَُ ،ف َو َج َد َّ
ش َت َرى َر ُجل ٌ منْ َر ُج ٍل َع َق ً
ارُ :خ ْذ َذ َه َب َك م ِّني ،إ َّن َما ا ْ
َبَ ،ف َقال َ لَ ُه الَّذي ا ْ
َب،
ضَ ،ولَ ْم أَ ْب َت ْع م ْن َك ال َّذه َ
ش َت َر ْيتُ م ْن َك األَ ْر َ
ش َت َرى ا ْل َع َق َ
َج َّر ًة في َها َذه ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َف َقال َ الَّذي َ
ضَ ،و َما في َها ،قال َ :ف َت َحا َك َما إلَى َر ُج ٍل ،فقال َ الَّذي َت َحا َك َما إلَ ْيه :ألَ ُك َما
ض :إ َّن َما ب ْع ُت َك األ ْر َ
ش َرى األ ْر َ
َولَدٌ؟ َف َقال َ أَ َح ُد ُه َما :لي ُغال ٌمَ ،و َقال َ َ
اآلخ ُر لي َجار َي ٌةَ ،قال َ :أَ ْنك ُحوا ا ْل ُغال َم ا ْل َجار َي َةَ ،وأَ ْنفقُوا َعلَى أَ ْنفُس ُك َما م ْن ُه
أخرجه متسلم في صحيحه ،كتاب األقضي  ،باب اتستحباب إصالح الحاكم بين الخصمين
ص َّد َقا »
َو َت َ
 اشرح ما يأتي :العقار  -شرى.
 اتستخرج من الحديث النبوي العبارات الدال على اتستعفاف وزهد المتبايعين في المال المشتبه فيه.
 قال  « :فتحاكما إلى رجل » .اتستعرض أقوال الفقهاء في الحكم الذي حكم به هذا الرجل .
 اإلصالح بين المتنازعين من األمور التي حث عليها الشرع اإلتسالمي:
أ  -اتستدل بدليل قرآني على ذلك.
ب -اذكر أربع من اآلثار اإليجابي لإلصالح بين الناس.
ج -ما هي الشروط الواجب توافرها في المصلح بين الناس؟

ثالثا:

..............................................................................................................................................................................................................
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سول َ َّ
سول َّ
الر َجال ُ ب َحديثكََ ،ف ْ
َب ِّ
ّللاَ ،ذه َ
ّللا َ ف َقالَتْ َ :يا َر ُ
ي  قالَ :جا َءت ا ْم َرأَةٌ إلَى َر ُ
سعي ٍد ال ُخدْ ر ِّ
عَنْ أَبي َ
اج َعلْ
لَ َنا منْ َن ْفس َك َي ْو ًما َنأْتي َك فيه ُت َعلِّ ُم َنا م َّما َعلَّ َم َك َّ
اج َتم ْعنَ في َي ْوم َك َذا َو َك َذا في َم َكان َك َذا
ّللاَُ ،ف َقال َْ « :
َّ
سول ُ َّ
َ
ُ
َ
ام َرأَةٌ
َّ
َّ
َّ
َ
سل َم ،ف َعل َمهُنَّ م َّما َعل َم ُه ّللاُ ،ث َّم قال ََ « :ما م ْن ُكنَّ ْ
صلَّى ّللا ُ َعل ْيه َو َ
ّللا َ
اج َت َم ْعنَ َ ،فأ َ َتاهُنَّ َر ُ
َو َك َذا»َ ،ف ْ
َّ
سول َ ّللا ،أَو ا ْث َن ْين؟ َقالَ:
ام َرأَةٌ م ْنهُنَّ َ :يا َر ُ
ُت َق ِّد ُم َبيْنَ يَدَ ْي َها منْ َولَدهَا َثالَ َث ًة ،إ َّال َكانَ لَ َها ح َجا ًبا منَ ال َّنار»َ ،ف َقالَت ْ
َفأَعَادَ ْت َها َم َّر َت ْينُ ،ث َّم َقال ََ « :وا ْث َن ْين َوا ْث َن ْين َوا ْث َن ْين»
صحيح البخاري ،كتاب االعتصام ،باب تعليم النبي  أمته من الرجال والنتساء مما علمه هللا ليس برأي وال تمثيل.

عَنْ ُع ْر َو َة َ ،قال ََ :ح َّج َعلَ ْي َنا َع ْب ُد َّ
ّللا الَ َي ْنز ُع الع ْل َم َب ْعدَ
ّللا بْنُ َع ْم ٍرو َف َسم ْع ُت ُه َيقُول َُ :
سم ْعتُ ال َّنب َّي َ يقُول ُ « :إنَّ َّ َ
اس ُج َّهالٌُ ،ي ْس َت ْف َت ْونَ َف ُي ْف ُتونَ
اعاَ ،ولَكنْ َي ْن َتز ُع ُه م ْن ُه ْم َم َع َق ْبض ال ُعلَ َماء بع ْلمه ْمَ ،ف َي ْب َقى َن ٌ
أَنْ أَ ْع َطا ُك ُمو ُه ا ْنت َز ً
أخرجه البخاري في كتاب االعتصام ،باب ذم الرأي وتكلف القياس.
ب َر ْأيه ْمَ ،ف ُيضلُّونَ َو َيضلُّونَ »
 ترجم للصحابي الجليل عبد هللا بن عمرو بن العاص .
 اتستخرج من حديث أبي تسعيد الخدري ما يدل على حق النتساء في التعلم.
 وضح من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص كيف ينتزع العلم؟
 أتمم الجدول بما يناتسب بعد نقله إلى ورق تحريرك:
نتائج غياب العلماء
فوائد وجود العلماء
أ-
أ-
ب-
ب-
ج-
ج-
 بين مخاطر إعمال الرأي المذموم في الفتوى والقضاء. .
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