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  :النص
  :مبینا حال الكافرین المعرضین  عن طریق هللا تعالى )49-46(قال تعالى في سورة یـس اآلیات 

نْ  َتأْتِیِھم َوَما{  نْ  آَیةٍ  مِّ ِھمْ  آَیاتِ  مِّ ا أَنفِقُوا لَھُمْ  قِیلَ  َوإَِذا )46( ُمْعِرِضینَ  َعْنَھا َكاُنوا إِالَّ  َربِّ ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ ُ  َیَشاءُ  لَّوْ  َمن أَُنْطِعمُ  آَمُنوا لِلَِّذینَ  َكَفُروا الَِّذینَ  َقالَ  هللاَّ  هللاَّ
بِینٍ  َضَاللٍ  فِي إِالَّ  أَنُتمْ  إِنْ  أَْطَعَمھُ  ُمونَ  َوُھمْ  ُذُھمْ َتأْخُ  َواِحَدةً  َصْیَحةً  إِالَّ  َینُظُرونَ  َما )48( َصاِدقِینَ  ُكنُتمْ  إِن اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى َوَیقُولُونَ ) 47( مُّ   .})49( َیِخصِّ

  :األسئلة
 :سطر على الجواب المناسب المتعلق بھذه اآلیات  بخصوص حال المنافقین المكذبین من بین األجوبة التالیة** 1

  .بطاء أمر هللاست -الصدق  - االستھزاء بأمر هللا - االلتزام بالوعد  - اإلعراض عن التقوى -إطعام المساكین  -اإلنفاق في سبیل هللا 

حدد من اآلیات أو من خارجھا . أن المكذبین الضالین یعرضون عن آیات هللا  - والواقع یشھد بذلك - نجد دائما في كثیر من آیات القرءان الكریم ** 2
  .سببین من األسباب المباشرة التي تجعلھم یعرضون عن شرع هللا

  ...الكبر والجحود وإنكار الحق والتعصب للھوى واتباع االباء واالجداد في ضاللھم: شرع هللا ھيیعرضون عن  المكذبین األسباب المباشرة التي تجعل

    :اختر الجواب المناسب من األمثلة التالیة وصحح ما ظھر لك خطؤه في الجدول التالي** 3

  الجواب الصحیح في حال الخطأ  خطا  صحیح  المثال

  بل ھي صفة المنافقین والكافرین  +    اإلعراض والتكذیب صفة ثابتة في المؤمنین- أ

  بل ھو عالمة على الجھل وانكار البعث  +    التكذیب بالبعث واستعجال العذاب دلیل علم وإیمان - ب

      +  الندم والحسرة بدایة عقوبة مؤلمة للمكذبین - ج

  ل النَُّكت حول الجنة والتار والقبربل ال زالت في زماننا من خال  +    االستھزاء بآیات هللا عادة جاھلیة لم تعد في زماننا -د

  .ما معنى حجة الوداع؟ واذكر توجیھین من التوجیھات النبویة التي أمر بھا في ھاتھ الخطبة** 4
دة التي تضمنت قیًما دینیة وأخالقیة ع الوداع بعد فتح مكة، وخطب فیھا خطبة صلى هللا علیھ وسلمحجھا رسول هللا  حجة ھي أول وآخر حجة الوداع

  .بتبلیغ الشرع فیھا إلى من غاب عنھا  بھذا االسم ألن النبي ودع الناس فیھا، وعلمھم في خطبتھ فیھا أمر دینھم، وأوصاھم حجة الوداع سمیت

  .أعط مثالین للتفكر في الكون, التفكر في الكون عبادة للمؤمنین تمارس بالقلب والحواس** 5

  "ان في خلق السماوات واالرض واختالف اللیل والنھار الیات الولي االلباب:"قال تعالى. لنھارالتفكر في خلق السماء واألرض واللیل وا

  ..."افال ینظرون الى االبل كیف خلقت:"قال عز وجل. ثم التأمل في اإلبل". وفي انفسكم افال تبصرون:"قال سبحانھ.التأمل في خلق البشر

  إلى ماذا تؤدي عبادة التفكر بالمسلم؟: ومن ھنا فالسؤال, ة هللا في كونھیحیط باإلنسان مخلوقات كثیرة تدل على قدر** 6

والشعور  تؤدي عبادة التفكر بالمسلم الى معرفة قدرة الخالق سبحانھ واالحساس بعظمتھ مما یدفعھ الى الخوف منھ والقیام بأوامره واجتناب نواھیھ
  فیما أمره بمراقبتھ في كل حین فیستحي ان یراه في معصیتھ او یفقده

  لماذا كان العلماء ھم أكثر الناس خشیة �؟)      28:سورة فاطر، أیة(> إنما یخشى هللاَ من عبادِه العلماءُ <: قال تعالى** 7

میزان العلماء ھم أكثر الناس خشیة � نظرا لعلمھم بصفات هللا واسمائھ ومعرفتھم للغایة من خلق الناس وما ینتظرھم یوم القیامة من حساب و

  .وھذا ما یجعلھم اكثر طاعة � من غیرھم طمعا في رحمة ربھم وخوفا من عذابھ وخشیة من غضبھ ونقمتھ تعالى... وصراط

فھم من ُبشِّر بالجنة في حیاتھ ومن النماذج الرائعة التي نتخذھا في حیاتنا أسوة , صحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان لھم فضل كبیر** 8

  .أذكر بعض الصفات التي كان یمتاز بھا علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ      .موذج علي رضي هللا عنھصالحة ن

كانت أّول مواقفھ العظیمة یوم نام في فراش الّنبي علیھ الّصالة والّسالم یوم الھجرة إلى المدینة المنّورة؛ حیث اجتمع رھط  :الّشجاعة والّتضحیة
  بي الكریم في فراشھ، الكّفار حینھا على قتل النّ 

ومن بین ما كان  لیالكان مثاًال في الّتقوى والورع والخشیة من هللا تعالى، وقد رآه یوًما صحابّي من الّصحابة خلسًة وھو یناجي رّبھ  :الّتقوى والورع
  . ّري غیري، قد طلقتك ثالًثا ال رجعة فیھایردد قولھ یا دنیا غُ 

  ا بلیًغا حّتى أعّد لھ أحد ذریتھ من بعده ویدعى الّشریف الّرضي كتاًبا جمع فیھ خطبھ وكالمھ وسّماه كتاب نھج البالغة فقد كان خطیبً  :البالغة والخطابة
  .فقد كان عليٌّ رضي هللا عنھ زاھًدا في متاع الّدنیا كحال من سبقھ من الخلفاء الّراشدین رضي هللا عنھم وأرضاھم أجمعین : الّزھد والّتقشف

. ومن أمثلة ذلك تخصص االجتھاد في الدین الذي ضبطھ العلماء بقواعد وشروط لیكون مقبوال صحیحا, ص في العلم لھ أھلھ وقواعدهكل تخص** 9
  .اذكر شروط االجتھاد الصحیح باختصار وبدون شرح

  ل الفقھ واللغة من نحو وصرف ولسانیاتااللمام بعلوم القران واحكامھ والتفسیر والناسخ والمنسوخ واصول الحدیث واصو: شروط االجتھاد الصحیح

  .اذكر مثالین لذلك. ھناك قضایا ونوازل كثیرة جدا في عصرنا الحاضر تحتاج إلى اجتھاد العلماء وتوضیح ُحكم هللا تعالى للناس فیھا**10

بیع : ابرام العقود على االنترنت - الھجرياختالف مطلع الشھر  - االقتصاد االسالمي: قضایا ونوازل في عصرنا الحاضر تحتاج إلى اجتھاد العلماء
  ...شراء زواج طالق

  وهللا ولي التوفیق  


