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 التفسير والحديث

 شعبة التعليم األصيل مسلك اللغة العربية
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة
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           ن 01:   مادة التفسير
 ن 17.40 :أوال 
  :      قال هللا -0

    
    

   
   

     
     

   
    

    
  

   
      
    

  
.............................................................0ن 
2-  -   : جمع عماد، وهو ما دقام علةه القب  أو البةت. 

      -: قاصدةن.  
 ن1.0....................................................................................................

دتسخةر الشمس والقمر   -االتسدواء على العرش    -رفع التسماوات بغةر عمد: أن ةذير المدرشح مظهرةن مما ةلي -3 
 ن1.0.........................................................................................................................

 :على ثالث  أقوال في اآلة  (شعائر هللا)بـ في المراد  اخدلف المفتسرون -7
 ...ا مناتسك الحج من طواف وتسعيأنه: األول     
 أنها ما أُشعر من الحةوان لةهدى للبةت: الثاني     
 ن1.40...........................................أنها جمةع ما أمر هللا به وما نهى عنه، أو هي الدةن يله: الثالث     
 ن 1.0..................................القدال فةها، ودبدةلها بغةرها؛ دندهك باتسدباح  : األشهر الحرم-0
 ن1.0.بمنع بلوغه محله من بةت هللا بأخذه غصبا أو تسرقده أو نحره في غةر وقده المحدد ندهكة :الهدي-  
هو إخراج الجاني من البلد الذي يان فةه إلى بلد آخر بةنهما متساف  القصر، ( النفي في األرض)مذهب المالية  أن  - -6

 .ى أن دظهر دوبدهوةتسجن فةه إل
 ن  0..ومذهب الحنفة  أن النفي هو الحبس؛ ألن فةه نفةا عن وجه األرض الدي ةحةى فةها الناس بطمأنةن -

 ن 13.20 :ثانةا
 

 ن 1.0.................................................................................... :ةورد المدرشح تسببا مما ةأدي-0

: امرأة منهم، فقالوا -مولى لهم -بني بةاض  أن ةزوجوا أبا هند  أمر رتسول هللا : داود عن الزهري قال روى أبو -
ا َخلَْقَناُيْم ِمْن َذَيٍر َوأُْنَثىنزوج بنادنا موالةنا؟ فأنزل هللا عز وجل ﴿    .﴾ اآلة  إِنَّ

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها
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َن، فقال عداب بن أتسةد بن بالالً حدى  لما يان ةوم فدح مي ، أمر رتسول هللا : وقال ابن عباس - عال ظهر اليعب  فأذَّ
ما وجد محمد غةر هذا : الحمد هلل الذي قبض أبي حدى ال ةرى هذا الةوم، وقال الحارث بن هشام: أبي العةص

إني ال أقول شةئا أخاف أن : إن ُةِرِد هللا شةئا ةغةره، وقال أبو تسفةان: الغراب األتسود مؤذنا، وقال تسهةل بن عمرو
وا، فأنزل هللا هذه اآلة   فأدى جبرةل النبي . ه رب التسماءةخبر ب  .وأخبره بما قالوا، فدعاهم وتسألهم عما قالوا، فأقرُّ

من : ابن فالن ، فقال النبي : إنها نزلت في ثابت بن قةس بن شماس، وقوله في الرجل الذي لم ةدفتسح له: وقةل   -
رأةت : ما رأةت؟ قال: انظر في وجوه القوم، فنظر فقال: ل النبي أنا ةا رتسول هللا، فقا: الذاير فالن ؟ قال ثابت

 .فإنك ال دفضلهم إال بالدقوى، فنزلت هذه اآلة  في ثابت: أبةض وأتسود وأحمر، فقال
؛ عدب  بن الولةد أخةه بنت هندا وأنيحه( ويان مولى المرأة من األنصار) تسالما دبنىعن عائش  أن أبا حذةف  بن عدب   -أ  -2

 ن 1.0..(.ل يل دلةل مناتسبةقب. )غةرهم من األتسةاد الموالي نياح جواز على فدل
دراعى اليفاءة في الحتسب والمال؛ ألن ذلك أدعى لدوام األلف  والوئام بةن : قال أبو حنةف  والشافعي -ب      

 ن  1.0..............................................................................................................الزوجةن
 .أداء الشهادة فرض عةن على من دحملها مدى دعي إلةها وخةف من ضةاع الحق، بل دجب حةنها ولو لم ةدع لها –أ  – 3

 ن 1.0..................................................................................................................

      قوله دعالى  –ب 
    

  ،(ةقبل يل دلةل مناتسب.)ن 1.0 
 :ةورد المدرشح ثالث  أحيام مما ةأدي  –ج 

 نفوذ حيم العدو على عدوه ونفوذ شهادده علةه، -

 املده، وأن ةقدصر في المحارب   على المتسدحق للقدال،يفر اليافر ال ةمنع من العدل في مع -

 المثل  باألعداء محرم  وإن قدلوا منا النتساء واألطفال، -

 وجوب االلدزام بالعدل في المعامالت  مع يل واحد صدةقا يان أو عدوا، -

 ن 1.40............................................وجوب الدجرد من العواطف عند أداء الحقوق ألصحابها -
 

 ن 12 :ثالثا 
 

 ن 1.0....................................................(ةقبل يل جواب مناتسب) ...األتسباب المبةح  للغةب   -0
 ن 1.0...........أن دذيره بما لةس فةه( البهدان)أن دذير أخاك بما فةه، و ( الغةب )الفرق بةنهما أن   -2
 ن 10...............................................................................................................................-3

 التسبب المبةح للغةب  الحال 

إن أبا تسفةان رجل شحةح، ولةس ةعطةني ما ةيفةني :"قول هند للرتسول صلى هللا علةه وتسلم
".إال ما أخذت منه وهو ال ةعلم  

 اءاالتسدفد

:" خطب معاوة  وأبو جهم فاطم  بنت قةس، فتسألت رتسول هللا صلى هللا علةه وتسلم، فقال
". أما معاوة  فصعلوك ال مال له، وأما أبو جهم فال ةضع العصا عن عادقه  

 الدحذةر

، وتسلةمان ...، وحمةد الطوةل..، وواصل األحدب ...حدثنا األعرج : قول المحدثةن
.... األعمش  

 الدعرةف

ال، : الفاجر المعلن بفجوره، ذيري له بمافةه غةب  ؟ قال: قةل للحتسن البصري رحمه هللا
.وال يرام   

 الجهر بالفتسق

 

 

 

 ن 01: مادة الحدةث
ُ  َصلَّى النَِّبيَّ  تَسِمْعتُ  َةقُولُ  َفتَسِمْعُدهُ  َعْمٍرو ْبنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َعلَْةَنا َحجَّ  َقالَ : عروة قال عن ـ0  :أوال َ  إِنَّ  َةقُولُ  َوتَسلَّمَ  َعلَْةهِ  هللاَّ  َةْنِزعُ  اَل  هللاَّ
 َفُةِضلُّونَ  ِبَرْأِةِهمْ  َفُةْفُدونَ  ُةتْسَدْفَدْونَ  ُجهَّال   َناس   َفَةْبَقى ِبِعْلِمِهمْ  اْلُعلََماءِ  َقْبِض  َمعَ  ِمْنُهمْ  َةْنَدِزُعهُ  َولَِينْ  اْنِدَزاًعا أَْعَطاُيُموهُ  أَنْ  َبْعدَ  اْلِعْلمَ 
 ن 10............................................................. ....لُّونَ َوَةضِ 

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها
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هـ أتسلم بمي  وهاجر إلى الحبش ، .ق  20ـ أبو موتسى األشعري عبد هللا بن قةس رضي هللا عنه، ولد في زبةد بالةمن تسن   2

الوة القرآن، روى ثالثمائ  وخمتس  وخمتسةن شهد خةبرا، وهو مقرئ  ومن الشجعان الفادحةن، يان أحتسن الصحاب  صودا بد
 ن 1.0..................................هـ 44حدةثا، ودوفي بمي  تسن  

 . بذل وتسعه في اتسدنباط الحيم، أو في طلب الحيم الشرعي في النوازل : ـ اجدهد  3
 ن 1.0...................................... .ج جدب، صالب األرض الدي دمتسك الماء فال دشربه تسرةعا : ـ أجادب 

ـ أ ـ المجدهد المقصود في الحدةث القاضي أو الحايم المؤهل الذي اجدهد وبذل وتسعه وطاقده في طلب  4
 ن1.0............................................................................................................................الحق

 اجدهادا علمةا، وذلك بالنظر في اليداب والتسن  واألدل  ،  -: ب ـ ةجدهد المجدهد
 ن10..............اجدهادا في النظر في القضة  ومدى دطبةق الحيم الشرعي  علةها -                                

صم فلعل بعضيم أن ةيون أبلغ من بعض فأحتسب أنه إنما أنا بشر وإنه ةأدةني الخ: ) ج ـ قال رتسول هللا صلى هللا علةه وتسلم 
 صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضةت له بحق متسلم فإنما هي قطع  من النار فلةأخذها 

 ن 1.0................................................................. (ةقبل يل دلةل شرعي مناتسب ( .  ) أو لةدريها

وهو من اليثرة بحةث ال  -م البالد والعباد من غةر أن ةتسدثني بلدا دون آخر أو طائف  دون أخرى، ـ أ ـ الغةث اليثةر ةع 0

يما ةحةي به هللا األرض المةد  فةمنحها الحةاة  -وةأدي الناس وهم في أشد الحاج  إلةه،  -ةحداجون معه إلى طلب المزةد، 
 والنضارة واالندعاش، 

وفةها من الخةر والصالح  -جاءت لعموم الناس،  -وما جاء به من العلم والهدى فقدفيذلك رتسالده صلى هللا علةه وتسلم 

.  فهي دحةي القلوب ودضةـئها بنــور  الحيم  والعلم  -واليفاة  للبشرة  ما ال ةحققه غةرها،  
 ن 10.0.................... ............................................................................................

 .  ثم بلغوه ونشروه بةن الناس فنفعوا به غةرهم  -وعملوا به فاندفعوا في أنفتسهم   -دلقوا هذا العلم فدعلموه  -: ب ـ الفئ  األولى
لين بلغوه لغةرهم يما  -ولم ةدفرغوا للعمل به والدفقه فةه،  -جمعوا العلم وحفظوه  -: ـ الفئ  الثانة 

 ن10.0.................................................................................................................... ..تسمعوه
من خرج من بةده ةطلب العلم الذي ةرضى عنه الشرع في حله ونفعه، وإخالص طالبه وإرادده به وجه هللا دعالى، : الشرحـ  6

ةتسهله علةه، وةيون تسبةله إلى الجن ، فمن حاول أمرا لةيون له عونا على طلب العلم تسهل هللا له فإن هللا ةةتسر له ذلك و
 ن 10(........................ةقبل يل جواب مناتسب .  ) الوصول إلى الجن  

 ن 1.20........  .....................................العدل أتساس القضاء : ـ ةقبل يل عنوان مناتسب مثل  0 :ثانيا 

 : منافع الحيم بالعدل ـ  2

 .ـ دتسدقةم أمور الناس       
 . ةدوم القاضي في منصبهـ       
 ن 0..1..............................................................................  .اتسدحقاق رفةع األجر والمثوب  ـ      

 ن 1.0........................................................................................      الجن  : ـ القاضي العادل 3

 ن 1.0........................................................................   .....................جهنم : ـ القاضي الجائر 
 


