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  استحالة رضا اليهود والنصارى عن املسلمني حتى يتبعوا أديانهم ./1
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   . تما فانهى اهلل عن الضعف امام األعداء واحلزن على مل ي/6

   السؤال الثاني :

ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتِب  قال هللا تعالى : )) ُ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ  بِاْلعَْدِل َوال يَأَْب َكاتِب  أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

َ َربَّهُ َوال يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا فَِإْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو ال يَْستَ َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَّ  ِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِق َّللاَّ

َر إِْحَداُهَما األُْخرَ ِرَجاِلكُْم فَِإْن لَْم يَكُونَا َرُجلَ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداهَُما فَتُذَك ِ ى َوال يَأَْب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا َوال تَْسأَُموا أَْن ْيِن فََرُجل  َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوأَْدنَى أاَل تَْرتَابُوا إاِل أَْن تَكُوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها بَيْ تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكبِيًرا إِلَى أََجِلِه ذَِلُكْم أَْقسَ  نَكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاح  أاَل تَْكتُبُوَها ُط ِعْنَد َّللاَّ

ُ وَ َوأَْشِهُدوا إِذَا تَبَايَْعتُْم َوال يَُضارَّ َكاتِب  َوال َشِهيد  َوإِْن تَ  َ َويُعَل ُِمُكُم َّللاَّ ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليم  ْفعَلُوا فَِإنَّهُ فُُسوق  بُِكْم َواتَّقُوا َّللاَّ  ((َّللاَّ

 بين معاني الكلمات التالية : /1

 .َوال يَأْبَ  •

 .َوال يَْبَخسْ  •

 أَْقَسطُ  •

               َوأَْقَومُ  •

 ؟ين يمة اربع أحكام متعلقة بالدَّ استخرج من اآلية الكر /2

 

 

 

 

  اآليات الكريمةاستخرج فائدتين من  /3

 

 

 ـ قال تعالى ) يا ايها الذين ءامنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون ( /4

 كيف يتقي المسلم هللا تعالى  حق تقاته ؟
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