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السؤال األول:
 أكمل قوله تعالى " :إن هللا فالق الحب والنوى ٌ ...ؤمنون " األنعام – -99-95 استخلص دالئل قدرة هللا عز وجل الواردة فً اآلٌات ثم اشرحها؟ .السؤال الثاني:
جاء فً حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم  " :إن هللا طٌب ال ٌقبل إال طٌبا "
 اشرح هذه العبارة ؟ بٌن اثر الكسب الحالل فً استجابة الدعاء؟ -اذكر آداب الدعاء؟
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األجوبة النموذجٌة
 السؤال االول:قوله تعالى " :إن هللا فالق الحب والنوى ٌ ...ومنون " األنعام – -99-95
 -1هللا فالق الحب والنوى ٌ :بٌن هللا قدرته فٌبدأ بالنبات الذي ٌخرج من تراب واحد وٌسقى بماء واحد
ولكنه مختلف االشكال وااللوان واالذواق.
 -2هللا فلق االصباح وجعل اللٌل سكنا  :فهو خالق الضٌاء والظالم جعل النهار للمعاش واللٌل للسكون
والراحة.
 -3الحكمة من خلق الشمس والقمر :جعلهما هللا سبحانه لعد وحساب االٌام واالشهر والسنوات- .
 -4فائدة النجوم  :خلق هللا النجوم عالمات ٌهتدي بها االنسان فً البر والبحر- .
 -5اصل خلق االنسان  :الناس كلهم من آدم ثم بدأ تناسلهم من ذكر وانثى- .
 -6الماء هو الحٌاة  :بنزول الماء تحٌا االرض وٌنبت الزرع وٌسقى االنسان والحٌوان- .

-

 -7وجوب النظر فً قدرة هللا ٌ :امر هللا سبحانه بالنظر الى هذه اآلٌات التً تدل على قدرته وبدٌع صنعه.

السؤال الثاني:
* الٌقبل هللا اال طٌبا  :من اقوال واعمال واعتقادات وما كان غٌر ذلك فان هللا الٌقبله لذلك وجب على المؤمن
طهارة قلبه ولسانه وجوارحه قال تعالى " :الٌه ٌصعد الكلم الطٌب والعمل الصالح ٌرفعه"
 البعد عن اكل الحرام :فً الحدٌث دلٌل على ان قبول العمل متعلق بالبعد عن اكل الحرام ألن آكل الحرامالتستجاب دعوته وال ٌقبل عمله.
 من آداب الدعاء:أ -رفع الٌدٌن :قال "ص" ان هللا تعالى حًٌ كرٌم ٌستحً اذا رفع الرجل الٌه ٌدٌه ان ٌردهما صفرا خائبتٌن
ب -االلحاح على هللا :وذلك بتكرار الدعاء واالكثار منه
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