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اح ٌد ۚ َوإِن َّل ْم يَنتَ ُهوا َع َّما يَ ُقو ُل َ
يقول تعالى( َّل َق ْد َك َف َر ا َّلذ َ
ون
َّللا َ َثا ِل ُث َث َال َث ٍة و ما ِم ْن َٰإ ِ َل ٍه إ ِ ََّّل َٰإ ِ َل ٌه َو ِ
ِين َقا ُلوا إ ِ َّن َّ
ب َأ ِليمٌ (َ ) 73أ َف َال يَتُوب ُ َ
َليَ َمسَّ َّن ا َّلذ َ
َّللا ُ َغ ُفو ٌر َّر ِحيمٌ )َّ (74ما
ون إ ِ َلى َّ ِ
َّللا َويَ ْ
ِين َك َف ُروا ِم ْن ُه ْم َع َذا ٌ
ستَ ْغ ِف ُرو َن ُه ۚ َو َّ
ا ْل َم ِ
سي ُح اب ُْن َم ْريَمَ إ ِ ََّّل َرسُو ٌل َق ْد َخ َلتْ ِمن َق ْب ِل ِه ال ُّرسُ ُل َو ُأ ُّم ُه ِصدِي َق ٌة ۖ كَا َنا يَ ْأك َُال ِن ال َّطعَامَ ۗ ان ُظ ْر َكي َ
ْف ُنبَي ِ ُن َل ُهمُ
ُون )ُ (75ق ْل َأتَ ْعبُد َ
ت ُثمَّ ان ُظ ْر َأ َّن َٰى ي ُ ْؤ َفك َ
َّللا َما ََّل يَ ْم ِلكُ َل ُك ْم َ
َّللا ُ ُه َو السَّ ِمي ُع
ْاْليَا ِ
ُون ِمن دُو ِن َّ ِ
ض ًّرا َو ََّل َن ْفعًا ۚ َو َّ
سورة المائدة
ا ْلعَ ِليمُ ( 76
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المطلوب :
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1ـ في اْليات إشارة الى احدى الرساَّلت السماوية اذكرها عرفها ثم اشرح العقيدة المحرفة
الواردة في اْليات

m

2ـ أشارت اْليات الى بعض وسائل القران في تثبيت العقيدة أذكر وسيلتين ثم اشرح إحداهما
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3ـ في اْليات حث على إعمال العقل ما أهميته وما حدود إعماله
4ـ يعتبر العقل أداة تمنع صاحبها من الوقوع في الجرائم

بـ ما الحكمة من تشريع الحدود
5ـ استخلص من اَّليات حكمين وفائدتين
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الجزء الثاني (  8ن )
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ا ـ أذكر جريمتين من جرائم الحدود ثم عرفهما مبينا عقوبتهما مع الدليل

1ـ رفض إمام عقد زواج رجل وامراة إَّل بإحضار وثيقة عقد الزواج المدني من البلدية
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ـ ما رأيك في تصرف اإلمام الى أي مصدر إستند عرفه مبينا شروطه
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2ـ رفض اإلمام مباشرة العقد وقت اْلذان لصالة الجمعة مستندا الى النهي عن البيع في هذا
الوقت بنص من القران الكريم
ـ ما رأيك في تصرف اإلمام وإلى أي مصدر إستند عرفه ثم ضع جدوَّل لبيان أركانه مستعينا
بتصرف اإلمام
 3ـ مالفرق بين المصدرين الذين إعتمدهما اإلمام في الحالتين
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