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 (نقط01:)التفسير

  :   أوال  

 ...اشتملت سورة المائدة على أحكام العقود، والصيد، ونكاح الكتابيات، وحد السرقة             
 

  ﴿:  قال تعالى              
 

                                                                                                                                       ﴾ 
 

  كتابة النص إلى قوله تعالىواصل :﴿                               ﴾. 
 األنعام-العقود  - : اشرح.  
 بين اآلثار المترتبة عن الوفاء بالعقود على الفرد والمجتمع. 
 ؟﴾                                                                                    ﴿: ما معنى قوله تعالى 
 استدل بنص قرآني على كل حكم من األحكام اآلتية: 

 .حلية التزوج بالعفائف من الكتابيات –أ     

 .إباحة طعام أهل الكتاب للمؤمنين -ب   

 .إباحة طعام المؤمنين ألهل الكتاب -ج   

  لماذا شدد هللا (ن5.5) ....................................................................................................................................................................................................... لى المفسدين في األرض؟العقوبات ع 

 :ثانيا 

 نت سورة الحجرات أسس المدنية الفاضلة فأمرت المؤمنين بالتثبت من األخبار، ودعت إلى اإلصالحتضم               

 ...المتخاصمين، وحذرت من السخرية والهمز واللمز، ونفَّرت من الغيبة والتجسس بين              

 اكتب سبب نزول قوله تعالى :﴿                        ﴾.  
 تبة عن عدم التحقق من صحة األخباربين النتائج المتر. 

 اذكر األحكام التي استخلصها العلماء من قوله تعالى : ﴿                                               ﴾. 
 

  لماذا نهى هللا ؟﴾                                                                                       ﴿: عن السخرية في قوله 
 .                                             أيد جوابك بحديث نبوي -

 (ن4.5).................................................................................................................................................﴾                                                                       ﴿: فسر قوله تعالى 
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 (نقط01:)الحديث

 :   أوال 

 «... :إِنََّما َمثَلِي َوَمثَُل َما بََعثَنِي هللاُ بِِه، َكَمثَِل َرُجٍل أَتَى قَْوًما فَقَالَ » : ، قَالَ ، َعِن النَّبِيِّ َعْن أَبِي ُموَسى            
 أخرجه البخاري                                                                                                                                                    

 (ن1).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .أكمل الحديث -                

 :   ثانيا 

ْئُب، فََذَهَب بِاْبنِ » : الَ ـــــــــــقَ  يِّ ، َعِن النَّبِـــــي ُهَرْيَرةَ ــَعْن أَبِ  -أ                   بَْينََما اْمَرأَتَاِن َمَعُهَما اْبنَاُهَما، َجاَء الذِّ

ْخــــَرىـــــمـــَا َذَهَب بِاْبنِــِك أَْنـِت، َوقَالَ إِنَّ : إِْحَداُهَما، فَقَالَْت َهِذِه لَِصاِحبَتَِها                 ُُ  ِك،ــــــــَب بِاْبنِ ـــــإِنََّما َذهَ : ِت األُ

 َرى، فََخَرَجتَا َعلَى ُسلَْيَماَن ْبِن َداُوَد َعلَْيِهَما السَّالَُم، فَأَْخبََرتَاهُ، ــــلِْلُكبْ  ى بِـهِ تَا إِلَى َداُوَد، فَقََضــــــفَتََحاَكمَ                 

يِن أَُشقُّهُ بَْينَُكَما، فَقَالَتِ : فَقَالَ                  كِّ ْغَرى اْئتُونِي بِالسِّ ْغَرى : الصُّ   «ال يَْرَحُمَك هللاُ، ُهَو اْبنَُها، فَقََضى بِِه لِلصُّ
 أخرجه مسلم                                                                                                                                                          

  ترجم ألبي هريرة. 

  اذكر أقوال العلماء في السبب الذي اعتمده داود للقضاء باالبن للكبرى. 

 وصل سليمان كيف ت بأن االبن للصغرى؟ 

  المجتهد ال ينقض حكم المجتهد": ، وبين قاعدة"نقض حكم سليمان حكم داود"وفق بين". 

 استدل بنص شرعي على أن الحاكم إذا اجتهد وأخطأ فهو مأجور. 

  أبرز العالقة بين حديث أبي هريرة (ن5).......................لحقوحديث أم سلمة رضي هللا عنها في الترغيب في القضاء با 

 :     ثالثا 

اِس ْبِن َسْمَعاَن اأْلَْنَصاِريِّ                  َضَرَب هللاُ َمثاَلً ِصَراطًا ُمْستَقِيًما، َوَعلَى َجْنبَتَْي » : قَالَ  ، َعْن َرُسوِل هللاِ َعْن النَّوَّ

َراِط ُسوَراِن، فِيِهَما أَْبوَ                َراِط َداٍع يَقُولُ الصِّ  أَيَُّها النَّاُس، : اٌب ُمفَتََّحةٌ، َوَعلَى األَْبَواِب ُستُوٌر ُمْرَخاةٌ، َوَعلَى بَاِب الصِّ

ُجوا، َوَداٍع يَْدُعو ِمنْ اْدُخلُ               َراطَ َجِميًعا، َوال تَتَفَرَّ َراِط، فَإَِذا أََراَد يَْفتَُح َشْيئًا ِمنْ  َجْوفِ  وا الصِّ  َواِب، األَبْ  تِْلكَ  الصِّ

 َواُب ، َواألَبْ تعالى ُحُدوُد هللاِ : انِ ُم، َوالسُّورَ الَ ـَراطُ اإِلسْ ـــتَلِْجهُ، َوالصِّ  َوْيَحَك ال تَْفتَْحهُ، فَإِنََّك إِْن تَْفتَْحهُ : قَالَ               

َراطِ  ، َوَذلَِك الدَّاِعيتعالى َمَحاِرُم هللاِ : اْلُمفَتََّحةُ                 : َراطِ ـــْوَق الصِّ ـــي فَ ــ، َوالدَّاعِ  ِكتَاُب هللاِ : َعلَى َرْأِس الصِّ

 .اإلمام أحمد في مسند الشاميينأخرجه «َواِعظُ هللاِ فِي قَْلِب ُكلِّ ُمْسلٍِم                

 حدود هللا –ال تتفرجوا : اشرح. 

  الحديث النبويبين واجب المسلم تجاه الصراط المستقيم الوارد في. 

  فسر النبي كتاب هللاالداعي على رأس الصراط المستقيم ب. 

 .حدد فضائل هذا الداعي على الناس -   

 أوضح أهمية القلب في استقامة اإلنسان وهدايته. 

 (ن4).........................................................................استخلص من الحديث النبوي المرتكزات التي عليها مدار سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة 
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