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 األول:السؤال 

 ... "  رواه البخارينٌ بي  ٌن، َوِإن اْلَحَرام ِإن اْلَحََلل بي  لٌه وسلم: " عل قوله صلى هللا مكأ -

 .، مع مثال لكل منهاكل من: الحالل، الحرام، المشتبهعرف -

 بٌن كٌف نتعامل مع المشتبهات. -

 السؤال الثاني:

 مع األمثلة.  ما حكم تغٌٌر المنكر؟ وما هً درجات تغٌٌر المنكر فً اإلسالم؟-

 أذكر بعض األحكام واآلداب المتعلقة بتغٌٌر المنكر.-

 السؤال الثالث:

 .وضح ذلك؟ األمم األخرىهل ٌجوز للمسلم تقلٌد -

 السؤال الرابع :

 فضل طلب العلم ؟أجر وما هو - 

  ؟العابدالعالم على  اإلسالملماذا فضل  -

 

 بالتوفيق

 

 

 1027 مارس                (       2AS )اثنويالثانية :املس توى               

 العلوم ال سالميةيف مادة  الثاين تخباارال   ساعة2املدة:  

1/1الصفحة   



الجزائر -برج البحري–حي قعلول   

Web site : www.ets-salim.com /Fax023.94.83.37  : الفاكس- Tel : 0560.94.88.02/05.60.91.22.41/05.60.94.88.05 : 

 األجوبة النموذجية

 السؤال األول:

  قال صلى هللا علٌه وسلم: " ِإن اْلَحََلل بي  ٌن، َوِإن اْلَحَرام بي  نٌ ... "  رواه البخاري       

 أ ـ الحالل: وهو ما أخبر الشرع بتحلٌله "وأحل هللا البٌع " 

ب ـ الحرام : ما أخبر الشرع بتحرٌمه " حرمت علٌكم أمهاتكم وبناتكم ......"   

وهو ما لم ٌتضح حكمه والواجب على المؤمن أن ٌبتعد عنه * ترك الشبهات عالمة اإلٌمان :فالمؤمن  ج ـ المشتبه :

 حرٌص على إرضاء ربه مبتعد عن كل ما ٌغضبه فإذا شك فً أمر تركه وتورع عن فعله. 

جماعة وجب  اواجب حسب طاقة اإلنسان إما بٌده أو بلسانه أو بقلبه فإذا كانو وجوب إنكار المنكر : السؤال الثانً:

تغٌٌره على الجمٌع فإذا قام بتغٌٌره واحد منهم كفى وإال أثم الجمٌع قال تعالى :" ولتكن منكم أمة ٌأمرون بالمعروف 

 وٌنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون "

 م بعٌنه ومعناه عدم الرضا بالمنكر والتحول عن مكانه.أما اإلنكار بالقلب فواجب على كل مسل  

 * أن ٌكون المنكر ظاهرا فال ٌجوز التجسس.         * أن ٌكون متفقا على أنه منكر 

 * أن ال ٌؤدي الى منكر أكبر منه .     

 السؤال الثالث: 

ة االسالمٌة لها ثقافتها من االتباع االعمى والتقلٌد الخاطئ لكل صغٌرة وكبٌرة فاالم -ص -ٌحذرنا النبً

 وخصائصها اال ان ٌكون االتباع فً شٌئ نافع كالعلم مثال

 السؤال الرابع:  

ـ ثواب طالب العلم: دخول الجنة ـ حضور المالئكة معه ـ استغفار المخلوقات له .2  

ث العالم بالقمر .ـ فضل العالم على العابد : الن العالم ٌنفع غٌره والعابد الٌنفع اال نفسه لذلك شبه الحد3ٌ  

ـ العلماء ورثة االنبٌاء: ورثوا عنهم العلم وهداٌة الناس الى ما فٌه صالحهم ومنفعتهم . 4  

 

 


