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 نقط01 التفسير
 ن52.40 :أوال


: تعالى في سورة الحجراتأ _ قال
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 قال تعالى في-ب
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:حسب السياق ما يأتي
 اشرح- 1
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. استخرج من النص خصلتين محرمتين- 2

عنها من المفاسد؛
 وقد حذر هللا منها لما يترتب، يندفع إليها بعض الناس لدوافع كثيرة،كبائر الذنوب
 الغيبة من- 3
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_
ب
.
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 ( : يتضمن قوله تعالى- 4
:) حقيقة علمية توصلت إليها البحوث الحديثة في علم األجنة 
. أ_ أبرز هذه الحقيقة
.ب_ ناقش رأي من يقول بخالفها مستدال بنص شرعي مناسب

 ن57.30 : ثانيا
:33 قال تعالى في سورة المائدة اآلية

-أ

 :33 أ _ قال تعالى في سورة المائدة من اآلية
  
.
    
   
:8  السورة اآلية
 قال تعالى في نفس-ب
 ... 
 : ب _ قال تعالى في نفس السورة
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( :إلى قوله تعالى
) – أتمم كتابة النص (أ1
  
.)
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(
النص
 أذكر سبب نزول- 2
    
.
هللا
رحمه
مالك
اإلمام
مذهب
في
بالمحاربين
 بين المراد- 3
   


(
:
)
ب
(
النص
في
تعالى
لقوله
تفسيرا
 قدم- 4
    
  



.) 
: حدد العقوبة التي يستحقها المحاربون عن كل جناية مما يأتي- 5

العقوبة
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

الجناية
إن قتلوا وأخذوا المال
إن قتلوا فقط
إن أخذوا المال فقط
إن أرهبوا الناس ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا ماال

 ن50 : ثالثا
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يقول الدكتور يوسف القرضاوي« :أبطل اإلسالم كل الفوارق التي تميز بين الناس؛ من الجنس ،واللون ،واللغة ،...وال عجب أن
رأينا عمر رضي هللا عنه يقول عن بالل الحبشي ( :أبو بكر سيدنا أعتق سي َدنا)؛ يعني بالال رضي هللا عنه ،...ورأينا المسجد يضم
في رحابه كل األجناس من عرب وعجم ،وكل األلوان من بيض وسود ،وكل الطبقات من أغنياء وفقراء ،دون أدنى تفرقة بين فئة
وأخرى ،ورأينا حكم الشريعة يطبق على الجمي ع؛ ال يعفى شريف لشرفه ،وال يرهق ضعيف لضعفه؛ بل قال النبي صلى هللا عليه
وسلم قولته المشهورة..." :لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "».
حشريعة اإلسالم قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان ،ص.00-02 :

 _ 1استخلص من النص مظاهر المساواة في المجتمع المسلم.
 _ 4أبد رأيك مع التعليل فيمن يدعو للتفرقة والتمييز بين مواطني البلد الواحد على أساس اللغة أو العرق.

الحديث  01 :نقط
أوال 80 :ن
صمُونَ إِلَيَّ ،وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ َأنْ يَكُونَ
 - 1عَنْ أُمِّ سَ َلمَةَ ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،قَالَ« :إَِّنمَا أَنَا بَشَرٌ ،وَإِنَّكُمْ َتخْتَ ِ

أَْلحَنَ ِبحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ،وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى َنحْوِ مَا أَ ْسمَعَُ ،فمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا َفالَ َيأْخُذَْ ،فإَِّنمَا أَ ْقطَعُ لَهُ ِقطْعَةً
مِنَ النَّارِ»

الصفحة
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البخاري /كتاب الحيل

 - 2عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قالََ :سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ« :مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيههِ
عِ ْلمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى اجلَنَّةِ ،وَإِنَّ املَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجِْنحَتَهَا رِضَاءً ِلطَالِبِ العِلْمِ ،وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَهنْ فِهي
ضلِ ال َقمَرِ عَلَى سَهائِرِ الكَوَاكِهبِ ،إِنَّ
ضلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ ،كَفَ ْ
السمَوَاتِ وَمَنْ فِي ا َألرْضِ حَتَّى احلِيتَانُ فِي املَاءِ ،وَفَ ْ
َّ
العُ َلمَاءَ َورَثَةُ األَنْبِيَاءِ ،إِنَّ األَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا ِدرْ َهمًا إَِّنمَا وَرَّثُوا العِلْمََ ،فمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ ِبحَظٍّ وَافِرٍ»
الترمذي  /كتاب العلم

 -0أكتب حديث النواس بن سمعان رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في اإلسالم والقرآن ( :ضرب
هللا مثال صراطا مستقيما . )..........
 -2ترجم للصحابية الجليلة أم المؤمنين أم سلمة رضي هللا عناا.
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 -3اشرح حسب السياق ما يأتي  - :أقطع له قطعة من النار  -سلك هللا به طريقا إلى الجنة.
 -4يشير الحديث ( )0إلى طريقة فصل الخصومات بين الناس :
أ -أبرز كيف يقضي القاضي إذا كان أحد الخصمين أبلغ حجة من خصمه.
ب -بين ما يترتب عن أخذ حق الغير بحكم القاضي .
ج -اذكر وسيلة أخرى للفصل بين الخصوم ،مستدال بحديث نبوي مناسب .

 -5أوضح قصد النبي صلى هللا عليه وسلم من قوله " :إن العلماء ورثة األنبياء " .
 -6استخلص من الحديث ( )2دافعين يشجعانك على االستمرار في طلب العلم .
 -7أبد رأيك فيما يأتي مع التعليل :
 إنسان ياتم بالدنيا دون اآلخرة .
 شاهد أدلى بشاادته قبل أن تطلب منه .
 موظف يأخذ الادايا عند القيام بواجبه .

ثانيا  80 :ن
" لقد اختلف األئمة في كثير من األمور االجتاادية ،كما اختلف الصحابة و التابعون قبلام ؛وهم جميعا على الادى
ما دام االختالف لم ينجم عن هوى أو شاوة أو رغبة في الشقاق ،فقد كان الواحد منام يبذل جاده وما في وسعه وال هدف
له إال إصابة الحق وإرضاء هللا جل شأنه ،ولذلك فإن أهل العلم في سائر األعصار كانوا يقبلون فتاوى المفتين في المسائل
االجتاادية ما داموا مؤهلين فيصوبون المصيب ،ويستغفرون للمخطئ ،ويحسنون الظن بالجميع.".
آداب االختالف في اإلسالم _ الدكتور طه جابر فياض العلواني _ كتاب األمة  ،ع  9الطبعة األولى  5081ص 551

 _ 5أعط عنوانا مناسبا للنص .
 – 0بين متى يكون االختالف بين المجتادين مشروعا .
 _ 3استخرج من النص أدب االختالف بين المجتادين .
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التفسير .01( :نقط)
أوال :
 54.40ن
 : -ابتعدوا؛ يقال :اجتنب فالن فالنا إذا ابتعد عنه.
  :حد وسط بين العلم (اليقين) والشك أو الوهم ،وهو ما يطرأ للنفس بسبب شبهة أو أمارة قوية أوضعيفة.
 :   -من آدم وحواء ،أو من أب وأم .

.5..0 ...........................................................ن
يستخرج المترشح خصلتين مما يأتي * :سوء الظن * .التجسس * .الغيبة5.0 .... ....................................ن
 أ -الغيبة هي :ذكر اإلنسان أخاه بما يكره في غيبته  ،سواء أكان الذكر صراحة أم إشارة…5.0…......ن
ب -يذكر المترشح سببين من مثل -1 :إشفاء الغيظ -2 .مجاملة األقران ومسايرة الجلساء -3 .إرادة المباهاة واألفضلية؛
بأن يرفع نفسه بتنقيص غيره -4 .أن ُيرمى بما هو بريء منه ،فيذكر الفاعل تبرئة لنفسه -0.التندر بذكر معايب الناس -6 .الحسد؛
بأن يحسد من يثني عليه الناس؛ فيقدح فيه إلزالة تلك النعمة 5.0 ..............ن
3
ج -يذكر المترشح ضررين مما يأتي -1 :أذى الناس وظلمهم في أعراضهم -2 .إثارة األحقاد والضغائن.
 تمزيق وحدة الجماعة 5.0 ..............................................................................................ن أ  -الحقيقة العلمية التي تشير إليها اآلية :هي أن تخلق الجنين يكون من ماء الرجل وماء المرأة
معا5.20................................................................................................................................ن
ب -يرى بعض األولين :أن الجنين إنما يتخلق من ماء الرجل فقط ،لقوله تعالى( :ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار
مكين) ،وقوله( :ألم يك نطفة من مني تمنى) ،وغيرهما مما قد يفهم منه أن تخلق الجنين إنما يكون من مني الرجل ،والصواب
ما جاء في هذه اآلية وغيرها كقوله تعالى( :خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب) ،أي من أصالب الرجال
وترائب النساء .أما ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن اإلنسان يخلق من الساللة والماء والنطفة ،دون إضافة ذلك إلى أحد
األبوين51.20 ........................................ .ن

ثانيا:
 58.30ن


(
تعالى:
قال






    
    
    
     







51..................................................................................................................)ن
 نزلت هاتان اآليتان في نفر من عكل وعرينة ،حين قدموا المدينة ،فبايعوا النبي صلى هللا عليه وسلم على اإلسالم ،فاستوخموا
المدينة ،فسقمت أجس امهم ،فأمرهم النبي صلى هللا عليه وسلم باللحاق براعي إبل الصدقة ،والشرب من ألبانها وأبوالها ،ففعلوا،
فصحت أجسامهم ،فقتلوا الراعي وساقوا اإلبل ،فأمر بهم النبي صلى هللا عليه وسلم بعد التمكن منهم فقطعت أيديهم وأرجلهم،
فنزلت
ماتوا،
حتى
الشمس
في
نبذهم
ثم
أعينهم،
وسمر
اآليتان5.05 ...................................................................................................................ن
 المحاربون عند اإلمام مالك هم :من حملوا على الناس السالح ،وأخافوهم في مصر أو برية5.0 ...................ن
  ( 
 :)   هذه اآلية تحث المؤمنين
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على لزوم العدل مع جميع الخلق ،ولو مع من بيننا وبينه عداء؛ والمعنى :اليحملنكم البغض على مجانبة العدل في حق من تبغضونهم؛
بل اشهدوا لهم واحكموا لهم بحقهم إن كانوا أصحاب حق؛ فإن المؤمن يؤثر اإلنصاف على الظلم والجور  ،ويجعل العدل فوق حظوظ
النفس وأهوائها ،وال تؤثر المحبة وال العداوة مهما كانت أسبابهما في نزاهته5..0 ..........................ن
 51...................................................................................................................................... ن
العقوبة

الجناية
إن قتلوا وأخذوا المال

القتل مع الصلب.

إن قتلوا فقط

التقتيل حدا من غير صلب.

إن أخذوا المال فقط

قطع اليد والرجل من خالف.

إن أرهبوا الناس ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا ماال

النفي من األرض.

ثالثا:
 54ن
 - 1يذكر المترشح مظاهر المساواة اآلتية :
مساواة العبيد للسادة.
االجتماع على الصالة في المساجد من غير تفرقة بين فئة وأخرى.
مساواة الجميع أمام القضاء5..0....................................................................................ن
 = - 2يبدي المترشح رفضه للتعصب العرقي واللغوي5.20......................................................................ن
= معلال بأن االختالف اللغوي والعرقي آية من آيات هللا في الخلق ،وقد شعب هللا تعالى الناس وقسمهم الى شعوب وقبائل لغاية
هي التعارف والتعاون والوئام ،ال التفاخر والتناافر والخصاام ،وأن النساب واللغاة ال يمنحاان صااحبهما األفضالية علاى مان يخالفاه لغاة
ونساااااااابا ،وأن الشاااااااارف إنمااااااااا ينااااااااال بااااااااالتقوى والصااااااااالح؛ كمااااااااا قااااااااال ساااااااابحانه " :إن أكاااااااارمكم عنااااااااد هللا أتقاااااااااكم ".
51............................................................................................................................ن

الحديث  05:نقط

أوال :
 53ن

ض ن َ َ لى َا ن َ رِ ن ن َ ا ر ن اىاا ن َقيناارنُ َِ َعوَننس َب او َ َق ن ا
اْ ا ن ن َانناا َأن َ اارَ او َ ننن ن َس ُ َع ن ا َ ىاننِ ن ن
ل َ نوَّس لى َعوَ اا ن ن َِ َا نوَّ َ َننن َ َ « :
َ -1ع ن ا اَّ َّوننَِّ ن
َ
َ
َ
ٌ
ا
َاع َايىِ ى :أ ُّا َهن اَّ َّونْى ُ
ااد ىخوىِا اَّ س َ ا َ َباناأرنُ اَّ س َ ا ن اىِ َ ا ن ُ ف ن
ناه َان أ َاِا ٌ ىا َف َّق َحةُ َِ َعوَس ار َاِا ن ىا ىقِ ٌ ىا ا َخنةٌُ َِ َعوَس َ ن ن اَّ س َ ا ن د ٍ
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ك نن ا َق اف َقحا ن ى َقونبا ن ىُ َِاَّ سن َ ا ى
ك ََل َق اف َقحا ن ىُ َفإن َّون َ
ك اارَ َاِا نُ َن َ َِ :ا َاح َ
َاع َا اد ىعِ نا ا بِف اَّ س َ ا ن ُ َفإن َذا أَ َ ا َد َا اف َق ىح َش اا رئن نا ا ق انو َ
َِ ََل َق َقف َّ بىِاُ َِد ٍ
ا
َ
ل عننو ِب ن ُ
ْ اَّ س ن َ ا ن  :نك َقننن ى ن
ل قأنننَّسُ َِ اار ا ن َنِا ى ااَّ ىا َف َّق َح ن ىةَ :ا َحننن ن ى ن
اْلاا ن َنِ ىُ َِاَّ ُّاننِ َ ا ن  :ىح ن ىدِ ىد ن
ل قأنننَّسُ َِ َذَّن ن َ
ك اَّ ن َّداعن َعوَننس َ أ ن
ان
ى
ا
ى
َ
َ
ا
ل فننننننننننننننننننننننننننن ونننننننننننننننننننننننننن ن كنننننننننننننننننننننننننن س اىاا ننننننننننننننننننننننننننون ٍ » .
َِاَّنننننننننننننننننننننننننن َّداعن فن
نننننننننننننننننننننننننِ َ اَّ س نننننننننننننننننننننننننن َ ا ن َِ :اعن ننننننننننننننننننننننننننل ن
11....................................................................................................................................
وس
 -4هود وت أ أااة اَّي شاة أ اَّاؤاوا أ اواةُ كنوت وِبة أ اواة ع د اراد ض ل عو ُ َِّان انت قوِبهن اَّو
وس ل عوا ِاو ك ا اُ ِ ِى عوهن اَّك ا ُ كنوت قأد ا فيهنء اَّ حن ة ِاا كن افق ُ قِفات
ل عوا ِاو ُ ِت ع اَّو
اوة نحدى ِاقا ا اَّهب ة ف اَّاداوة 1.0........................
نَّس اَّون .
أة ا اَّون  :ن ضات َّ لنه اخنَّف اَّ ن فهِ ح ا اؤِ
 -8اَّش ح  - :أ ع َّ
اين نَّس اَّبوة  :أَ ف اآلخ ةُ أِ ف اَّدوانُ اِفي َّألعان اَّ نَّحة اَّاِ وة نَّس اَّبوة .
 اوك ل1.0 ...................................................................................................................................
 -4أ -نذا كن أحد اَّخ اا أ وغ ا خ ا ِأف ح قأ ا ا ع حبق فإ اَّينض ايض َّ نَّح ُ رو نوان أا أ احك ا اَّونْ
نَّلنه ُ ِل اقَِّس اَّا ائ ُ ِاحك نَّ اوة ِ نَّااا ِوحِ ذَّك ا أحكن اَّلنه اع ناكن كِو ف اَّ ن خِف
ذَّك11..............................................................................................
 اق ق ع أخذ ح اَّغا حك اَّينض  :اَِّعاد اَّشداد ف اآلخ ةُ فكأوان أخذ أة ا اَّون اأذ هن اِاَّياناة1.0...............................................................................................................................
ج -اَّيضنء نَّااا ِاَّشنهدُ َّحداث ا ع نْ ض ل عوهان أ اِ ل وس ل عوا ِاو ( ضس ااا ِشنهد).
1..0.................................................................................................................................
وس ل عوا ِاو اَّذا ون ِا عو ف حاوه اَّأو عو ُ ِق واغه نانه راق ُ ِن شنده َّه ِهدااقه ُ فه اَّأنَّاِ
 -0اي د اَّو
ا نَّح اراة أدهُ اَّذا ِ ع اوق ُ اَّحنفلِ َّش اأق 1..0............................. .
 - -6وا اَّش ف ِاَّ فأة ِاَّاكنوة اَّق حل هن اَّأوانء1.0.....................................................................
 قاها ل َّ نَّ اَّأو اَِّ ِ نَّس اَّبوة 1.0................................................................................ - -3نوان اخ ئ ُ ر اَّذَ َل اأ ف ُ اهان وغ عوا ف شؤِ اَّدوانُ ا يس ف ول اْلاِ بنهِ ضنَلُ رو َل اأ ف اَّغناة
ا ِبِده1..0...............................................................................................................
أ ااأَّهن1..0..........
وس ل عوا ِاو اعق خا اَّشهداءُ ا أدَّس شهندق
 نوان ا ا ُ ر اَّو نوان اخ ئ ُ ر هداان اَّأان احت ِح ا ِغوِ ُ َِّاات كانئ اَّهداانُ ِر ا أخذهن فيد خن َِلاق ِأانوق .1..0.................................................................................................................................

ثانيا :
 54ن
 -0عوِا اَّوص  :اخقِف ارئاة ( .اي ك بِا اونا )1.0.............................................................. .
-4اكِ اَلخقِف ا اَّابقهدا ف ِبهنت اَّول اش ِعنُ نذا كن فاان َل وص فا ُ أِ فاان فا وص لو نذا قِف ت ش ِ .
1..0........................................................................................................................
 -8آدا اَلخقِف ا اَّابقهدا  ِ - :اَّفقنِى ف اَّاانئ اَلبقهنداةُ ان دا اَّابقهدِ اؤهوا .
 ق ِا اَّا ا ُ ِاَلاقغفن َّواخ ئُ -حا اَّل نَّبااع .
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