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 (نقط01:)التفسير

 :أوال  
     

 ﴿: أ ـ قال تعالى في تسورة الحجرات  
                                                                                                                         ﴾  ﴾       

                                                                                                  ﴿ :ب ـ قال تسبحانه في تسورة الحجرات
                                                                                                

                                                                                 ﴾ ﴾ 
   

  إلى قوله ( أ)واصل كتابة النص :﴿                          ﴾.  ﴾ 
  أقتسطوا –طائفتان  –بغت : اشرح. 

 اآلي ﴾                                         ﴿: اذكر تسبب نزول قوله تعالى. 

 (ب)و ( أ) ينبين دالل  األوامر والنواهي الواردة في النص. 

 فيد من قوله ماذا تتست :﴿                                                              ﴾(ن57.4).........................................................................................................؟ 

 :ثانيا  

                                                                                                                              ﴿: قال تعالى في تسورة المائدة
                                                                                                                               

 .6اآلي   ﴾  م﴾                                                                                                
 

 اتستدل بحديث نبوي على منزل  الوضوء بالنتسب  للصالة. 

 اذكر األحكام المترتب  عن اختالف العلماء في بيان معنى الباء في قوله تسبحانه :﴿               ﴾. 
  (ن574)........................................................................................................................................................................................................................................................................... .صف كيفي  االغتتسال من الجناب 

 :ثالثا  
 لحم الخنزير -الميت  : بين العل  في تحريم أكل كل من. 

 فتسر قوله تعالى :﴿                                     ﴾. 
 

 (ن57.4)..﴾                                          ﴿: ل العلماء في تحديد المقصود بالميثاق في قوله تعالىااذكر أقو 

 

  

 

 (نقط01:)الحديث
 :أوال 
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 (ن1) ............................................................................................................................................................................ «... أن قريشا  » : حديث عائش  رضي هللا عنهاأتمم كتاب   -               
 :ثانيا  

  

ه  » :  قال النبي : قال،  ُهَرْيَرةَ  يأَب  َعْن               ي اْشَتَرى اْلَعَقاَر ف ي َعَقار  ُجلُ الَّذ  ْن َرُجٍل َعَقاًرا لَُه، َفَوَجَد الرَّ  اْشَتَرى َرُجلٌ م 
ًة ف يَها             ي اْشَتَرى اْلَعَقارَ  َجرَّ َما اْشَترَ : َذَهٌب، َفَقالَ لَُه الَّذ  نِّي، إ نَّ َهَب، ُخْذ َذَهَبَك م  ْنَك الذَّ ْنَك األَْرَض، َولَْم أَْبَتْع م   ْيُت م 
ي َفَقالَ              َما: األَْرضَ  َشَرى الَّذ  ي َفَقالَ  َرُجٍل، إ لَى َفَتَحاَكَما: َقالَ  ف يَها، َوَما األَْرَض، ب ْعُتكَ  إ نَّ  أَلَُكَما: إ لَْيه   َتَحاَكَما الَّذ 
َيٌة، ل ي اآلَخرُ  َوَقالَ  ُغالٌم، ل ي: ُدُهَماأَحَ  َفَقالَ  َولٌَد؟             ُحوا: َقالَ  َجار  َيَة، اْلُغالمَ  أَْنك  ُكَما َعلَى َوأَْنف قُوا اْلَجار  ْنهُ  أَْنفُس   م 
َقا             الحاكم بين الخصمين أخرجه متسلم في صحيحه، كتاب األقضي ، باب اتستحباب إصالح «                                            َوَتَصدَّ

  

 شرى  -العقار  :  اشرح ما يأتي.  
 اتستخرج من الحديث النبوي العبارات الدال  على اتستعفاف وزهد المتبايعين في المال المشتبه فيه. 
  قال : « اتستعرض أقوال الفقهاء في الحكم الذي حكم به هذا الرجل . «فتحاكما إلى رجل. 

 من األمور التي حث عليها الشرع اإلتسالمي اإلصالح بين المتنازعين: 
 .اتستدل بدليل قرآني على ذلك -أ     
 .اذكر أربع  من اآلثار اإليجابي  لإلصالح بين الناس -ب   
 (ن57.4) ..............................................................................................................................................................................................................ما هي الشروط الواجب توافرها في المصلح بين الناس؟ -ج   

 :ثالثا  
يدٍ  أَب ي َعنْ                  يِّ  َسع  َجالُ  َذَهبَ  ّللاَّ ، َرُسولَ  َيا: الَتْ َفقَ   ّللاَّ   َرُسول   إ لَى اْمَرأَةٌ  َجاَءت  : قال الُخْدر  يث َك، الرِّ   َفاْجَعلْ  ب َحد 
نْ  لََنا                 كَ  م  ا ُتَعلُِّمَنا ف يه   َنأْت يكَ  َيْوًما َنْفس  مَّ ُ، َعلََّمكَ  م  ْعنَ »: َفَقالَ  ّللاَّ  َكَذا َمَكان   ف ي َوَكَذا َكَذا َيْوم   ف ي اْجَتم 
ا َفَعلََّمُهنَّ  َوَسلََّم، َعلَْيه   ّللاُ  َصلَّى ّللاَّ   َرُسولُ  َفأََتاُهنَّ  َفاْجَتَمْعَن، ،«اَوَكذَ                  مَّ ُ، َعلََّمهُ  م  ْنُكنَّ  َما»: َقالَ  ُثمَّ  ّللاَّ   اْمَرأَةٌ  م 
مُ                  نْ  َيَدْيَها َبْينَ  ُتَقدِّ َها م  نَ  اح َجابً  لََها َكانَ  إ الَّ  َثالََثًة، َولَد  ار   م  ْنُهنَّ  اْمَرأَةٌ  َفَقالَت   ،«النَّ ؟ أَو   ّللاَّ ، َرُسولَ  َيا: م   :َقالَ  اْثَنْين 
، َفأََعاَدْتَها                 َتْين       «َواْثَنْين   َواْثَنْين   َواْثَنْين  »: َقالَ  ُثمَّ  َمرَّ

 .أمته من الرجال والنتساء مما علمه هللا ليس برأي وال تمثيل خاري، كتاب االعتصام، باب تعليم النبي صحيح الب                                                        
 

ْعُتُه َيقُولُ : ، َقالَ  َعْن ُعْرَوةَ                  ب يَّ : َحجَّ َعلَْيَنا َعْبُد ّللاَّ  ْبُن َعْمٍرو َفَسم  ْعُت النَّ َ الَ يَ  »: َيقُولُ  َسم 
ْلَم َبْعَد إ نَّ ّللاَّ ُع الع   ْنز 

نْ أَْن أَْعَطاُكُموهُ اْنت َزاًعا،                 ُعهُ  َولَك  ْنُهمْ  َيْنَتز  ْم، الُعلََماء   َقْبض   َمعَ  م  ه  ْلم  الٌ، َناسٌ  َفَيْبَقى ب ع   َفُيْفُتونَ  ُيْسَتْفَتْونَ  ُجهَّ
ْم،                لُّونَ  ب َرْأي ه  لُّونَ  َفُيض   . أخرجه البخاري في كتاب االعتصام، باب ذم الرأي وتكلف القياس                                    «َوَيض 

  ترجم للصحابي الجليل عبد هللا بن عمرو  بن العاص. 
 اتستخرج من حديث أبي تسعيد الخدري ما يدل على حق النتساء في التعلم. 

  العلم؟ كيف ينتزع عبد هللا بن عمرو بن العاصوضح من حديث 
 أتمم الجدول بما يناتسب بعد نقله إلى ورق  تحريرك : 

 نتائج غياب العلماء فوائد وجود العلماء

 -أ 
 -ب
 -ج 

 -أ 
 -ب
 -ج 

 (ن5754).......................................................................................................................................................................................................................... .بين مخاطر إعمال الرأي المذموم في الفتوى والقضاء 
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  :التفسير
 : أوال
 قال تعالى في تسورة المائدة :﴿   

   
    

    
      

     
      

    
   

   
    

     
﴾......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (ن1).....................................................................................................................
 - تثني  طائف ، وهي الجماع  من الناس: طائفتان -.              اعتدت وتجاوزت الحد: بغت. 
 (ن57.0) ................................................................................................................................................................................................................إزال  القتسط، وهو الجور :اعدلوا، من اإلقتساط: أقتسطوا -    

  عن أنس بن مالك : أنه قيل للرتسـول :لو أتيت عبد هللا بن أبي بن تسلول، فانطلق إليه على حمار،! يا نبـي هللا 
 :إليك عني فو هللا لقد آذاني نتن حمـارك، فقـال عبد هللا بن رواحـ : ر، فقالفبال الحما... وانطلق المتسلمون يمشون     
 فغضب لعبد هللا رجـل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فوقـع بينهـم ! وهللا إن بـول حمـاره أطيب ريحـا منك     

 (ن570) ................................................اآلي ﴾...اْلُمْؤِمنِيَن اْقَتَتلُوا َفَتاِن ِمنَ َوإِْن َطائِ ﴿حـرب بالجريد واأليـدي والنعـال، فأنـزل هللا فيهـم      

 - أمر لوالة األمور، من الواجب عليهم اإلصالح بين الطائفتين المتقاتلتين بالنصح والدعوة إلى حكم: أصلحوا بينهما 
 (ن57.0) ........................................................................................................................................................................................................................................................................ .تالفهللا، واإلرشاد، وإزال  أتسباب االخ         

 (ن57.0) .................................................................................................. .أمر بوجوب مقاتل  الفئ  الباغي  المعلوم بغيها حتى ترجع إلى حكم هللا: قاتلوا -     
 ين الطائفتين مع العدل في الحكم وتحري الصواب المطابق لحكم هللا، وجوب اإلصالح ب: أصلحوا بينهما بالعدل -     

 (ن57.0) ................................................................................................................................................................................................................................................................................... .متى رجعت الفئ  الباغي  عن غيها         
 (ن57.0) ......................................................................................................................................................................................................................... .أمر بالعدل وإزال  كل أتسباب الجور والظلم: أقتسطوا -    
 (ن57.0)..............نوبنهي عن التجتسس والبحث عن بواطن الناس وأعراضهم وعوراتهم ومعايبهم، وهو من كبائر الذ: وال تجتستسوا -    
 (ن57.0) ................................................................................................النهي عن ذكر المتسلم أخاه بما يكره في غيبته وهي من كبائر الذنوب: وال يغتب -    
 لحم المتسلم بعد مماته، وهذا الشك مما تعافه النفس التسليم ،  التنفير والتحذير من الغيب  حيث شبهها هللا بأكل 

 كله ميتا ، وقد شبهت الغيب  بأكل اللحم لما فيها Hومن المتسلم به أن كل إنتسان يكره لحم أخيه حيا، فضال عن      
 (ن1)............................................................................................................................................................................................................................................... .من  تمزيق األعراض المشابه ألكل اللحم وتمزيقه      

 : ثانيا
  قال : «(ن570) ............................................................................................................................................................................................... .«ث حتى يتوضأ ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحد  
 - ائدة، فلذلك يمتسح كل الرأس احتياطاذهب المالكي  والحنابل  إلى أن الباء ز.  
 .الباء هنا للتبعيض، لكنهم اختلفوا في البعض الواجب متسحه من الرأس: وقال الحنفي  والشافعي  -    
 .يكفي أقل ما يطلق عليه اتسم المتسح، ولو شعرة في حد الرأس: وقال الشافعي  -    
 (ن1).......................................................................................................................................................................................................................................................................................الواجب متسح ربع الرأس: وقال أبو حنيف  -    
  بتسم هللا، ويغتسل فرجه من الجناب ، ثم يتوضأ وضــوءه: أن ينوي المرء رفع الحدث األكبر بقلبه، ويغتسل كفيه قائالا 

 

 للصالة، ثم يخلل أصوله شعر رأتسه ببلل يديه، ثم يفيض على رأتسه ثالث غرفات، ثم يغتسل شق جتسده األيمن كله من      
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 ويتعاهد األمكن  التي قد ال يصلها  الماء، كالتسرة، وتحت اإلبطين، وأصول الفخذين، أعــاله إلى أتسفله، ثم األيتســر،     
 (ن1) .........................................................................................................................................................................................................................................................................وتحت الركبتين     

 : ثالثا
  ألن الطباع التسليم  تتستقذرها، ولما فيها من الضرر ببقاء بعض المواد الضارة بتسبب المرض، أو تسبب احتباس : الميت 

  .الدم فيها     
 تتستقذره الطباع التسليم  وتتستخبثه ألن أشهى غذائه القاذورات والنجاتسات، كما أن لحمه يشتمل على: لخنزيرلحم ا     
 (ن570) ..................................................................................................................................................................................................................................................... .جراثيم مضرة ال تقتلها حرارة النار عند الطبخ     

  ،أي أن هللا اختار لهذه األم  اإلتسالم دينا ومنهجا خالدا وأعلم أفرادها بذلك، وما عليهم إال أن يرضوه ألنفتسهم 
 (ن57.0) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ويلتزموا به    

 به ميثاق هللا الذي واثق به المؤمنين من أصحاب رتسول هللا  ىعن: قال بعضهم حين بايعوا رتسول هللا ،  على 
 بل عنى به جّل : رونــوقال آخ. ولهــه ورتسـرهم هللا بـمع والطاع  له فيما أحبوا وكرهوا، والعمل بكّل ما أمالتس    
 : وقيل. مـ، وأشهدهم على أنفتسهعليه التســالمم من صلب آدم ــذ على عباده حين أخرجهــذي أخــه الـميثاق :ثناؤه    
 هو العهد والميثاق الذي   ،والذي عليه الجمهور من المفتسرين، راةبحفظ ما أخذ عليهم في التو هو خطاب لليهود    

 (ن170)............................................................................................................................................................................................التسمع والطاع  في الَمْنَشط والَمْكَره على جرى لهم مع النبّي     
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الحديث
 : الأو

 ؟من يكلم فيها رسول هللا : أ ن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا »: عن عائش  رضي هللا عنها

 . أتشفع في حد من حدود هللا؟: فكلمه أسامة، فقال رسول هللا  ،ومن يجترئ عليه إال أسامة حب رسول هللا : فقالوا
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 أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق »: ثم قام فاختطب فقال

 (ن1) .....................................................................رواه متسلم«فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم هللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

 :ثانيا
 - ( ن 570)........................................................................................................................................................................................................باع: شرى  -.    أصل األموال من األرض وما يتصل بها: العقار 

 -  «(ن570).................................«إنما بعتك األرض وما فيها »  -.  «ذ ذهبك مني إنما اشتريت منك األرض ولم أبتع منك الذهب خ 

 - ما بينهما من له أهلي  الحكم صح، ولزمهما حكمه مالم يكن جورا، تسواء وافقإن المتداعيين إذا حك: قال مالك 

 .ذلك رأي قاضي البلد أو خالفه      

 .إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نفذ وإال فال: قال أبو حنيف  -    

 .ال يلزم حكمه ويكون ذلك كالفتوى منه، وقال بمثل قول مالك: قال الشافعي -    

 (ن1).......................................................................................................الرجل المحكم لم يصدر منه حكم على أحد منهما وإنما أصلح بينهما: رطبيقال الق -    

  (ن570) ........(قبل كل دليل مناتسب ي)     الحجرات﴾وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما  ﴿: قال تعالى  -أ 

 القضاء على الشحناء والبغضاء  -تسيادة التآلف وزوال العداوات  -الحفاظ على تماتسك األفراد والجماعات  -ب    

  (ن1)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .اطمئنان البيوت -        
 (ن17.0)................كريم األخالق -متتسما بتسع  الصدر وبعد النظر  -حكيما منصفا  -عاقال  -أن يكون مالزما للعدل والتقوى  -ج    

 : ثالثا

 هو عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشي، صحابي جليل، أتسلم قبل أبيه، كان من المكثرين في رواي  الحديث ، 

 توفي بمصر تسن ... وحدَّث عنه ابنه، وأنس ابن مالك...اشتهر بكثرة العبادة والزهد، روى عن أبي بكر وعمر     

 (ن570).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................هـ 50     

  قوله : « (ن57.0).....................«اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه هللا 

  ينتزع العلم برفعه تدريجيا بموت العلماء الحريصين على نشره والعمل به، وال يرفع من الصدور جمل  واحدة، وال ترفع 

 (ن 1)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .كتب من المكتباتال    

 يقبل كل جواب مناتسب مثل: 

 نتائج غياب العلماء                   فوائد وجود العلماء                 

 أ ـ تبصرة الناس بالحالل والحرام
 ه الغافلين وتذكير الناتسينب ـ تنبي

 ج ـ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 أ ـ عموم ظالم الجهل والتباس الحق بالباطل 
 ب ـ انتشار الفواحش

 ج ـ انتهاك األعراض وإزهاق األرواح بالباطل

                                                                                                                                  
 (ن170)..............................................................................................................

 د في إعمال الرأي المذموم مظن  للهوى والقول على هللا بغير علم، ويؤدي بصاحبه إلى تحريف أو تسوء تأويل، فتج 

 أقواله وفتاواه إما تشددا أو غلوا في الدين، وإما مبالغ  في التيتسير والترخيص المعطلين ألحكام التكليف، أو     

 (ن1)...................................................................................................................................................... .تعصبا مذهبيا   أعمى أو غيرها من االنحرافات المتسبب  للفتن بين المتسلمين    
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