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ن الرحٌم ـبسم هللا الرحم                                                        

 (ن16: )أوال   

   I-وكانت هً المصدر المصدر الثانً للتشرٌع بعد القرآن الكرٌمكما كانت السنة النبوٌة هً : "ٌوسف القرضاوي. ٌقول د ،
القرآن دائما ٌضع . الثانً أٌضا للمعرفة بعد القرآن الكرٌم، نجد السنة هً المصدر الثانً كذلك للحضارة بعد كتاب هللا

ٌوسف القرضاوي، السنة . د)" األسس والمبادئ، والسنة تعطً البٌان والتفصٌل النظري، كما تعطً األسوة والتطبٌق العملً
 (.200مصدرا للمعرفة والحضارة، ص 

 :   تأمل النص ثم أجب عما ٌلً
. أعط مضمونا مناسبا للنص- 1   
 .حدد معنى السنة النبوٌة فً اصطالح المحدثٌن- 2   
  .استدل على ما تحته خط بنص شرعً من الكتاب وآخر من السنة-3   
 :مثِّْل لما ٌلً بمثال من السنة مما درسَته -4   
 .تفصٌل السنة لمجمل القرآن-   أ

 .تأسٌس السنة لحكم سكت عنه القرآن-   ب
 .اذكر ثالثة ضوابط منهجٌة ٌمكنك التحقق بها من صحته. شككَت فً صحة حدٌث نبوي-5   
 ".النصوص محدودة والوقائع ممدودة"مما ٌتردد على ألسنة األصولٌٌن أن -6   

 كٌف ٌمكن إٌجاد أحكام شرعٌة لقضاٌا متجددة فً اإلسالم؟-1.6      
لَة لمن ٌقوم بهذه المهمة-2.6        .اذكر الشروط الُمؤهِّ

مصنف ابن أبً شٌبة، )"ألن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلً من أن أقٌمها بالشبهات: "  قالعن عمر بن الخطاب -7   
 .(كتاب الحدود

 . الشبهات–الحدود : اشرح-1.7      
 .اذكر معنى الحدٌث-2.7      

   II-ٍة، وأََحبُّ : أَو تحبٌن ذلك؟ فقلت: فقال. ٌارسول هللا،انكح أختً بنت أبً سفٌان: عن أم حبٌبة قالت ٌَ نعم، لست لك ِبُمْخلِ

ُث أنك ترٌد أن تنكح بنت أبً سلمة: قلت. إن ذلك الٌحل لً: فقال النبً . َمن شاركنً فً خٌر أختً بنت أم : قال. فإنا ُنَحدَّ
لو أنها لم تكن ربٌبتً فً ِحْجري ما حلت لً، إنها اَلْبَنُة أخً من الرضاعة، أرضعتنً وأبا سلمة : قال. نعم: سلمة ؟ قلت

 .(أخرجه البخاري)ثوٌبة، فالَتعِرَضنَّ علً بناتكن والأخواتكن 
 .أي منفردة:    معنى مخلٌة

  .   وأم حبٌبة وأم سلمة زوجتان من زوجات الرسول 
استخرج ما ُذِكر فً الحدٌث من أسباٍب للِحرمة المؤبدة والمؤقتة، مع ألفاظها الدالة علٌها فً النص، وذلك حسب -1   

 :الجدول التالً
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 ألفاظها فً النص أسبابها فً النص نوع الحرمة

   الحرمة المؤبدة

   الحرمة المؤقتة

 السسٌل : من)..." (أُ زحَ)ًأصدليا فساشا حشٌه لْف ًلدحا ًصفحت ًمجشت  "أم سلمة تزوجها الرسول -2   

 (.1/157لسعْد حٌٍ، ص 

 .عّسف بالصًاج فِ الشسع-1.2      

 . الشباب الرّن لْست ليم المدزة علَ الصًاج، مستشيدا بحدّث نبٌُاذكس ما أمس بو النبِ -2.2      

 :الصداق زكن من أزكان الصًاج-3   

 .عّسف الصداق اصطالحا-1.3      

 .ىل ّجٌش التٌافك بْن الصًج ًأب الصًجت علَ إسماطو؟ علّْل جٌابك-2.3      

 .اذكس بمْت أزكان الصًاج باختصاز-3.3      
 

( ن4:)ثانٌا   
 .(دور اإلسالم فً صٌانة حقوق الطفل ):       شاركَت فً ندوة نظمتها إحدى الجمعٌات التربوٌة حول موضوع

أهداف الندوة ومحاورها والنتائج التً توصلت إلٌها، ثم اختم تقرٌرك بتقدٌم مقترحات عملٌة :    اكتب تقرٌرا تبرز فٌه
 .إلنجاح مثل هذا النشاط 

 
 
 

 .                                                                                              وفقكم هللا
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