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التفسير01(:نقط)
مما يمتاز به إيمان المسلم اعتقاده بأن هللا تعالى خلق السموات واألرض وما فيها من آيات الجمال والجالل ،وسوى
أوال:
بين بني آدم في أصل الخلقة...
أ ـ قال تعالى في سورة الحجر:
﴿
﴾
ب ـ قال  في سورة الزخرف:
﴿
﴾
ج ـ قال  في سورة الحجرات:
﴾

﴿
 واصل كتابة النص( ب ) إلى قوله  ﴿ :لَ ُم ْن َقلِبُونَ ﴾.
 اشرح :استرق السمع  -موزون -بقدر .
 اذكر سببا لنزول اآلية  31من سورة الحجرات.
 استخرج من النص (أ) مظاهر الجمال في السماء واألرض.
 ماذا يستفيد المسلم في حياته من جمالية السماء واألرض؟
 بين من النص (ب ) تناقض المشركين مع أنفسهم.
 وظف اآلية  31من سورة الحجرات لبيان ما يأتي:
أ  -الغاية من تقسيم هللا الناس إلى شعوب وقبائل.
ب -ما يترتب على اعتبار التقوى أساس التفاضل بين الناس .أيد جوابك بحديث نبوي.
ج -مبدأين أساسين من المبادئ اإلنسانية اللذين أقرهما اإلسالم.

﴾

(6ن)

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

ثانيا:

من األحكام الذي تضمنتها سورة المائدة :وجوب الوفاء بالعقود  -حلية بهيمة األنعام  -إباحة طعام أهل الكتاب...
 ماذا يشترط في العقود التي يعقدها المسلم على نفسه؟ استدل على ذلك بحديث نبوي.
 بم قيد هللا تعالى حلية بهيمة األنعام؟
 لماذا رخص هللا تعالى للمسلمين في أك َل ذبائح أهل الكتاب والتزوج بنسائهم؟
 ما السر في ذكر هللا  للمحصنات المؤمنات في معرض حديثه عن المحصنات الكتابيات؟
سورة
في
تعالى
قوله
من
تستخلص
ماذا


المائدة﴿:

﴾؟ (4ن)
.......

الحديث01(:نقط)
أوال:
 -اكتب حديث أبي هريرة  في وجوب إخالص العمل والتحذير من الرياء.

ثانيا:

(3ن)

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

ش َه َداءِ الَّذِي َيأْتِي ِب َ
عَنْ َز ْي ِد ْب ِن َخالِ ٍد ا ْل ُج َهن ِِّي أَنَّ ال َّن ِب َّي َ قالَ « :أَالَ أ ُ ْخ ِب ُر ُك ْم ِب َخ ْي ِر ال ُّ
شهَادَ تِ ِه َق ْبل َ أَنْ ُي ْسأَلَ َها »
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أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب األقضية ،باب بيان خير الشهود4 .

سول ُ هللاِ َ ر ُجال مِنَ األَ ْسدُِ ،ي َقال ُ لَ ُه :ابْنُ اللُّ ْت ِب َّي ِة َ -قالَ َع ْم ٌرو َوابْنُ أَ ِبي
اس َت ْع َمل َ َر ُ
ِي َ ،قال َْ :
سا ِعد ِّ
عَنْ أَبِي ُح َم ْي ٍد ال َّ
سول ُ هللاِ َ علَى ا ْل ِم ْن َب ِرَ ،ف َحمِدَ
ِي لِيَ ،قال ََ :ف َقا َم َر ُ
صدَ َقةَِ ،فلَ َّما َق ِد َم َقال ََ :ه َذا لَ ُك ْمَ ،و َه َذا لِي ،أُهْ د َ
ُع َم َرَ - :علَى ال َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ت
ت أبِيهِ ،أ ْو فِي َب ْي ِ
ِي لِي ،أفال ق َع َد فِي َب ْي ِ
هللاََ ،وأَ ْث َنى َعلَ ْيهَِ ،وقال ََ « :ما َبال ُ َعام ٍِل أ ْب َعثهُ ،ف َيقول َُ :هذا لك ْمَ ،و َهذا أهْ د َ
س ُم َح َّم ٍد بِ َي ِدهِ ،ال َي َنال ُ أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم ْن َها َ
ش ْي ًئا إِال َجا َء بِ ِه َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة
أ ُ ِّمهَِ ،ح َّتى َي ْن ُظ َر أَ ُي ْه َدى إِلَ ْي ِه أَ ْم ال؟ َوالَّذِي َن ْف ُ
َي ْح ِمل ُ ُه َعلَى ُع ُنقِ ِه َبعِي ٌر لَ ُه ُر َغا ٌء ،أَ ْو َب َق َرةٌ لَ َها ُخ َوا ٌر ،أَ ْو َ
شاةٌ َت ْي ِع ُر »ُ ،ث َّم َر َف َع َي َد ْي ِه َح َّتى َرأَ ْي َنا ُع ْف َر َت ْي إِ ْب َط ْيهُِ ،ث َّم َقالَ:
أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب :تحريم هدايا العمال.
« الل ُه َّمَ ،هلْ َبلَّ ْغتُ ؟ » َم َّر َت ْي ِن.
 ترجم ألبي حميد الساعدي.
 لماذا كان المبادر إلى أداء الشهادة خير الشهداء؟
 لشهادة الشهود مكانة كبرى في القضاء:
أ  -ما حكم أداء الشهادة لمن تحملها ودعي إليها؟
ب -استدل بحديث نبوي على خطورة شهادة الزور .
ج  -اذكر المقاصد النبيلة إلقامة الشهادة.
 استنتج المقصد النبوي من محاسبة ابن اللتبية.
(52.4ن)
 اذكر العواقب الوخيمة للخيانة على الفرد.
..............................................................................................................................................................................................................................................

ثالثا:

ي َ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َ قال ََ « :م َثل ُ َما َب َع َثنِي َّ
هللا ُ ِب ِه مِنَ ال ُهدَى َوال ِع ْل ِمَ ،ك َم َث ِل َ
سى األَََ ْ
اب
الغ ْي ِ
ص َ
ِير أَ َ
ش َع ِر ِّ
عَنْ أَ ِبي ُمو َ
ث ال َكث ِ
ت ال َما َءَ ،ف َن َف َع َّ
ت ال َكلَ َوال ُع ْ
س َك ِ
ت ال َما َءَ ،فأ َ ْن َب َت ِ
ضاَ ،ف َكانَ ِم ْن َها َنقِ َّي ٌةَ ،ق ِبلَ ِ
ِب ،أَ ْم َ
ِيرَ ،و َكا َنتْ ِم ْن َها أَ َجاد ُ
ش َب ال َكث َ
أَ ْر ً
هللاُ
اسَ ،ف َ
س َق ْوا َو َز َر ُعواَ ،وأَ َ
ش ِر ُبوا َو َ
بِ َها ال َّن َ
صا َبتْ ِم ْن َها َطائِ َف ًة أ ُ ْخ َرى ،إِ َّن َما ه َِي قِيعَانٌ الَ ُت ْمسِ ُك َما ًء َوالَ ُت ْنبِتُ َك َلًَ ،ف َذلِ َك َم َثل ُ
َّ
َّ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
هللا الذِي
ساَ ،ول ْم َيق َبلْ ُهدَى ِ
ِين هللاَِ ،ونف َعه َما َب َعثنِي هللا ُ بِ ِه ف َعلِ َم َو َعل َمَ ،و َمثل ُ مَنْ ل ْم َي ْرف ْع بِذلِك َرأ ً
مَنْ َفقُ َه فِي د ِ
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب العلم ،باب فضل من علم وعلم.
أ ُ ْرسِ ْلتُ ِب ِه».
 اشرح :نقية – من لم يرفع بذلك رأسا.
 حدد من الحديث أصناف الناس ومواقفهم مما جاء به الرسول  من الهدى والعلم.
 بين أهمية العلم النافع انطالقا من تمثيل الرسول  له بالغيث الكثير الذي يصيب األرض النقية.
(47.4ن)
 أذكر مخاطر تولي الجهلة أمر الفتوى مع التعليل.
.....................................................................................................................................................................................................
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