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 التفسير والحديث

 شعبة التعليم األصيل مسلك اللغة العربية
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 ن 01: التفسير
 :أوال 
  :     قال هللا -0

     
       

     
      

 .........................................1.0.ن 
2-    :مخرت السفينة تمخر مخرا؛ إذا جرت في الماء، وأخذت تشقه بمقدمتها: الشق؛ يقال: المخر. 

          : ترجع إلى
 ن.1.0..................................................................................الحق
  :يأتييذكر التلميذ علتين مما   -3

 ألن أكله في هذه الحال أكثر فائدة وألذ مذاقا،  -

 كما أن في ذلك تنبيها إلى أنه ينبغي المسارعة في أكله؛ ألنه يسرع إليه الفساد والتغير،  -

 ن 1.01.......…لى كمال قدرته المتجلي في خلقه الحلو الطري في الماء المر األجاجإيماء وفيه أيضا إ -

    :في سورة الرحمن  لقوله اللؤلؤ والمرجان؛: في اآلية (الحلية)المراد بـ  -4
   

 .....................................................................................................1..0 ن 
ِ ْبَن أَُبي   أنه  أنس عنأخرج البخاري وغيره -0 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو أََتْيَت َعْبَد هللاَّ ُ  ؛ِقيَل لِلنَِّبيِّ َصلَّى هللاَّ َفاْنَطلََق إِلَْيِه النَِّبيُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَقالَ  - َوِهَي أَْرٌض َسِبَخةٌ  - َفاْنَطلََق اْلُمْسلُِموَن َيْمُشوَن َمَعهُ  ،َوَرِكَب ِحَماًرا ،لَّمَ َعلَْيِه َوسَ  ا أََتاهُ النَِّبيُّ َصلَّى هللاَّ إِلَْيَك  :َفلَمَّ
ِ لََقْد آَذاِني َنْتُن ِحَماِركَ  ،َعنِّي ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْطَيُب ِريًحا ِمْنكَ  :اِر ِمْنُهمْ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن اأْلَْنصَ  .َوهللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ ِ لَِحَماُر َرُسوِل هللاَّ  .َوهللاَّ

ِ َرُجٌل ِمْن َقْوِمهِ  َعاِل َفَبلََغَنا َفَكاَن َبْيَنُهَما َضْرٌب ِباْلَجِريِد  .َفَشَتَمُه َفَغِضَب لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما أَْصَحاُبهُ  ،َفَغِضَب لَِعْبِد هللاَّ َواأْلَْيِدي َوالنِّ
َها أُْنِزلَتْ      : أَنَّ

  
   

...............................................................1..0ن 
 
 :لما يلي؛ «كفرقتال المؤمن »:  بقولهال يصح ما ذهب إليه البعض تمسكا    - 6

  :  داللة األمر بقتال البغاة في قوله  -
  المسلمين من أحد على أو اإلمام، على بغيها المعلوم الباغية على وجوب قتال الفئة. 

 ! ذلك عن هللا تعالى بالكفر، أمر قد  هللا لكان كفرا الباغي المؤمن قتال كان لو -

 .الزكاة من وامتنع باإلسالم تمسك من  الصديق مقاتلة -

 هللا حرم ما كل استحالل إلى سبيال والفجور النفاق أهل ولوجد باطل، أبطل وال حد، أقيم لما تركنا قتال البغاة لو -
 ن0.............................دمائهم وسفك نسائهم وسبي المسلمين أموال من عليهم

  :    له  قومعنى  -.

      ؛ أي إنا خلقنا لكم
في األرض ما تعيشون به، أو ما تتوصلون به إلى ذلك من المكاسب والتجارات، وخلقنا لكم فيها أيضا من لستم له برازقين؛ 

  ن 0..1................................................... ال أنتممن العيال والخدم والدواب التي يرزقها هللا
 

  :ثانيا 
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ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى »: الوضوء؛ ويدل لشرطيته أيضا قوله : شرط صحة الصالة في اآلية  -0

 ن0..1.................................... .................................................................«يتوضأ
  ن0. ........................موت المسلم  -الدخول في اإلسالم    -انقطاع دم الحيض والنفاس    -الجنابة   -2
أن يذكر الصائد اسم هللا عند إرسال   -أن تمسك الصيد لصاحبها ال لنفسها    -أن تكون الجوارح معلمة    -3

 ن.0..1...........................................................................................................الجوارح

  :قوله لعموم  -أكل من الصيد لم يضر أكله، ويؤكل ما بقي؛  امذهب اإلمام مالك رحمه هللا أن الجارح إذ -4

     ،- لقوله و  ألبي
إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم هللا، فكل وإن أكل »: ثعلبة الخشني

 ن0..1............................................................................................«منه
 

 :ثالثا 
 

  ن.0................................................................................................................................-0
 المقطع القرآني الدال عليها   العبارة

 "أحلت لكم بهيمة االنعام "  عاما تحليال حلل

 "إن هللا يحكم ما يريد "  وحكمته قدرته عن أخبر

 "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "  النكث عن ونهى بالوفاء، أمر

 "إال ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم "  استثناء بعد استثناء استثنى

                                                                                                                                                    
أنه يستثنى من حل بهيمة األنعام ما يتلى علينا من المحرمات " إال ما يتلى عليكم : " عالىالمراد باالستثناء في قوله ت  -2

   : " الواردة في قوله تعالى
    

    
  

   
  نهى النبي : " ، وغيرها من اآليات واألحاديث النبوية؛ مثل حديث

" صلى هللا عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير
 ن0............................................... .....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن 01: الحديث

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : أبي هريرة رضي هللا عنه قال عن ـ1  :أوال ُجلُ  َفَوَجدَ  لَهُ  َعَقاًرا َرُجلٍ  ِمنْ  َرُجلٌ  اْشَتَرى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الرَّ
ةً  َعَقاِرهِ  ِفي اْلَعَقارَ  اْشَتَرى الَِّذي َما ِمنِّي َذَهَبكَ  ُخذْ  اْلَعَقارَ  اْشَتَرى الَِّذي لَهُ  َفَقالَ  َذَهبٌ  ِفيَها َجرَّ  أَْبَتعْ  َولَمْ  اأْلَْرضَ  ِمْنكَ  اْشَتَرْيتُ  إِنَّ
َهبَ  ِمْنكَ  َما اأْلَْرضَ  َشَرى الَِّذي َفَقالَ  الذَّ  َفَقالَ  َولَدٌ  أَلَُكَما إِلَْيهِ  َتَحاَكَما الَِّذي َفَقالَ  َرُجلٍ  إِلَى َفَتَحاَكَما لَ َقا ِفيَها َوَما اأْلَْرضَ  ِبْعُتكَ  إِنَّ

 ِمْنهُ  أَْنفُِسُكَما َعلَى َوأَْنِفقُوا اْلَجاِرَيةَ  اْلُغاَلمَ  أَْنِكُحوا َقالَ  َجاِرَيةٌ  لِي اآْلَخرُ  َوَقالَ  ُغاَلمٌ  لِي أََحُدُهَما
َقا  ن11..........................................................َوَتَصدَّ

 . .فالن جريء : ـ أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجهاد، باب من قاتل ليقال 2
 ن 1.0( ...يقبل أحد التخريجين.)ـ أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء والسمعة 

 .نه قتل في سبيل هللا نال الشهادة فيما يبدو للناس أ: ـ استشهد  3
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 ن 1.0................................................................................حكم للمدعي بقسمه : ـ قضى بيمين 

 ن 1.0....................... ...............ـ أ ـ تتجلى خطورة الرياء على أعمال المسلم في كونه يحبط األعمال 4
من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا عز وجل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من : ) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب ـ قال 

 ن 1.0.............(يقبل كل دليل مناسب ) (   الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة
 ن 1.0..................................................  ..................................ج ـ إخالص العمل لوجه هللا تعالى 

 . إن الزيادة من السنة على القرآن في بعض األحكام ليست نسخا، وإنما زيادة بيان - 0
 .الناسخ والمنسوخ ال بد أن يتواردا على محل واحد، وهذا غير محقق في الزيادة على النص-   
 ن 11.0...ولم تصل إلى حد التواتر والشهرةالقرآن وردت في السنة،  أخذ الحنفية بأحكام زائدة عما في-   
 ن 1.0...........................  ـ خشية التساهل في حقوق الفقراء والمساكين .    ـ أ ـ ألنها خيانة لواليتهم6

 : ما يأتيب ـ يتضمن الجواب 
و قوام الحياة، وأحد مرتكزاتها األساسية التي ال يمكن ألن المال من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، فه-

 االستغناء عنها بحال من األحوال، 
 كما أمر اإلسالم بصيانته من الضياع، -
 11.0..............................................  وصرفه إلى ما وجد من أجله سواء كان ماال خاصا أو ماال عاما -
لئال يجد بعض القضاة السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن   -ألحد الخصمين، أو االرتشاء،  عنه باالنحياز إبعادا للتهمة    -ـ   7

 ن 1.0( ...................... ...................يكتفى بعلة واحدة . )أحبوا له الحكم بشيء
 ن 1.0.....(.يقبل كل جواب مناسب) يعتبر ظلما الشرف والمكانة تخفيف الحكم العتبار ألن  -

  :ثانيا 
 ن 1.0..............................................  ...........فضل القرآن الكريم : ـ يقبل كل عنوان مناسب مثل 1

 ن 1.20............................................................  .ـ جعل اضطراب األمة ثباتا واعوجاجها استقامة 2
 ن 1.20.....................................................................................  .هلها علما مستنيرا ـ جعل من ج

 ن 1.20................................................................ ................  .صبحت خير أمة أخرجت للناس أـ 

عل القرآن الكريم في أولوياتها وانشغاالتها، واالهتمام به مدارسة وحفظا، والحرص على العمل ـ واجب على األمة أن تج 3
 ن 1.70......................( .....يقبل كل جواب يتضمن ما سبق .) بما جاء به، وتبليغه

 

 

 


