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 (نقط. 01: )التفسير

                                                                                                                  : أوال
 ن 52.40

..................................................................................................( ...........................0.ن) 
ل ِكنَّ َّللاَّ  ح بَّب  ِإل ْيُكْم اإِليم ان  و ز يَّن ُه ِفي ُقُلوِبُكْم و ك رَّه  ِإل ْيُكْم اْلُكْفر  وَ  

ف ْضاًل ِمْن َّللاَِّ و ِنْعم ًة و َّللاَُّ ع ِليٌم ( 7)و اْلُفسُوق  و اْلِعْصي ان  ُأْول ِئك  ُهْم الرَّاِشُدون  

 (8)يٌم ح كِ 

  لوقعتم في أمر شاق مؤلم: لعنتم . اطلبوا بيان الحقيقة وتأكدوا من صحة الخبر: فتبينوا  . 
 (ن.0..1.......... )....................................التعاير والتداعي باأللقاب المكروهة: التنابز: وال تنابزوا   
 بن شماس، كان في أذنه وقر، فإذا سبقوه إلى مجلس النبي صلى هللا  نزلت في ثابت بن قيس: قال عبد هللا ابن عباس

عليه وسلم أوسعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صالة الفجر ركعة مع 
فلما انصرف ثابت من  ،..النبي صلى هللا عليه وسلم، فلما انصرف النبي صلى هللا عليه وسلم أخذ أصحابه مجالسهم منه

تفسحوا تفسحوا، ففسحوا له حتى انتهى إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وبينه وبينه : الصالة تخطى رقاب الناس وهو يقول
من هذا؟ قالوا فالن، : فجلس ثابت من خلفه مغضبا، ثم قال! قد وجدت مجلسا فأجلس: فقال له الرجل .تفسح: رجل فقال له

...... .........................................فنزلتالرجل،  يعيره بها، يعني أما له في الجاهلية، فاستحيا! ةابن فالن: فقال ثابت
 ( ن.0..1)

     - وجوب التثبت من أخبار الفاسق   . 
 (ن.0.5..........).......................................................خبر العدل مقبول وال يجب التثبت منه  -            

  واللمز ذكر  أن السخرية احتقار الشخص وذكر عيوبه ونقائصه على وجه يضحك منه: الفرق بين السخرية واللمز
معايبه، سواء كان على وجه يضحك منه أم ال، وعلى هذا يكون اللمز أعم من 

 (ن.0..1..... .)............................................................................................................السخرية
  يدل ذلك على أن المعصية وإن عظمت ال تخرج صاحبها من دائرة اإليمان، خالفا للخوارج وبعض المعتزلة الذين

 (ن.1.0....... )..................................................يكفرون المسلم بارتكاب الكبيرة 

                                                                                                                : ثانيا 
 ن 57.30

. ......................................................................................................................( ......0.0.ن) 
 شروط إباحة التزوج من الكتابيات شروط إباحة  صيد الجوارح

 .أن تكون الجوارح معلمة -
 .أن تمسك الصيد ألجل صاحبها ال لنفسها -
 .أن يذكر الصائد اسم هللا عند إرسال الجوارح -

 .أن تكون الكتابية عفيفة -
 .إعطاؤها مهرها -
 .النكاح اإلحصان واإلعفافأن يعقد عليها العقد الشرعي، ويكون القصد من  -

 

  فمن اضطر في مخمصة غير متجانف : )إذا أكل المضطر من الميتة مائال إليها متلذذا بأكلها فهو آثم؛ لقوله تعالى -أ
 (ن0..1..... )...................................................................( إلثم فإن هللا غفور رحيم

ع من الكتابي أنه سمى غير هللا كالمسيح، فإن ذبيحته حالل؛ لما رواه البخاري عن عائشة رضي هللا إذا لم يسم -ب 
عنها أن قوما قالوا يا رسول هللا، إن قوما يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا اسم هللا عليه أم ال؟ فقال رسول هللا صلى هللا 

 (ن0..1. ).................  .............«سموا هللا عليه وكلوه»: عليه وسلم
  - مخافة تنصر الولد أو تهوده وتخلقه بأخالق الكفار. 

 .أن نكاحها يستدعي مودتها، ومودة الكفار ممنوعة -     
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 (ن.0..1... ). ..................ى دينهاأن الكتابية تأكل الخنزير وتشرب الخمر، وتغذي أوالدها عل -     

                                                                                                                       : ثالثا
 ن 54

 .أن يكون اللقب مستحبا حسنا -0        
 (ن.0............................ )......الظاهر، ويقصد به الصفة ال العيبأن يكون اللقب مكروها في  -
 (ن 10)........".زوا باأللقاب وال تناب"   :بقوله تعالى  مستداللهذا السلوك ، رفضهدي المترشح يب –2         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقط  01: الحديث 

 ن 10                                                                                                                 : أوال

لَّم  ق ال  ع   -1 س  ل ْيِه و  لَّى هللاُ ع  ِبيِّ ص  ِن النَّ ة ، ع  ْير  ب  ِباْبِن إِْحد  » :ْن أ ِبي ُهر  ه  ْئُب، ف ذ  اء  الذِّ ا، ج  اُهم  ا اْبن  ُهم  ع  اِن م  أ ت  ا اْمر  م  ْين  ا، ف ق ال ْت ب  اُهم 

ا ِته  اِحب  ِذِه لِص  ى: ه  ق ال ِت اْْلُْخر  ب  ِباْبنِِك أ ْنِت، و  ه  ا ذ  م  ل ى : إِنَّ ا ع  ت  ج  ر  ى، ف خ  ى ِبِه لِْلُكْبر  ، ف ق ض  اُود  ا إِل ى د  ت  م  اك  ح  ب  ِباْبِنِك، ف ت  ه  ا ذ  م  إِنَّ
أ ْخب   ُم، ف  َل  ا السَّ ل ْيِهم  اُود  ع  ان  ْبِن د  اهُ، ف ق ال  ُسل ْيم  ت  ين  : ر  ى اْئُتوِني ِبسكِّ ْغر  ا، ف ق ال ِت الصُّ ُكم  ْين  ى ، ال  : أ ُشقُُّه ب  ا، ف ق ض  ُمك  هللاُ، ُهو  اْبُنه  ْرح  ي 

ى ْغر   ن 1........................... .«ِبِه لِلصُّ
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 عليه وسلم ولدت في السنة التاسعة عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها بنت الصديق أبي بكر خليفة رسول هللا صلى هللا -2 

قبل الهجرة، تزوجها النبي صلى هللا عليه وسلم قبل مهاجره، بعد وفاة خديجة رضي هللا عنها، وهي من المكثرين لرواية 
الحديث، توفيت بالمدينة سنة ثمان وخمسين للهجرة ودفنت 

ن5.0.........................................................................................................................بالبقيع  

            ن      5.20.............عقوبة مقدرة وجبت على الجاني :المنع والحبس ،وشرعا :الحد لغة :  ي حدف -: الشرح -3

ن 5.20........................................ .الجموع المنوع  ،الفظ الغليظ القلب: الجعظري الجواظ  -  

شرع هللا الحدود لصيانة الخلق، ولحفظ الدين واْلنفس واْلعراض والعقول واْلموال، ولنشر اْلمن واالستقرار بين  -أ -4

ن 1.20. ....... أفراد المجتمع، ولدفع الجريمة والفساد، ولضمان الحياة الكريمة المطمئنة  

م أنه لو صدر هذا الفعل من سَلالوالصَلة قسمه عليه  :صلى هللا عليه وسلم بإقامة الحدودما يدل على شدة تمسكه  -ب    
ن 5.0........................لقطع يدها –وهي سيدة نساء أهل الجنة  –ابنته رضي هللا عنها   

.تعطيل أحكام هللا وشرعه واإلعراض عن ذكره  -: عواقب عدم المساواة أمام القاضي  -ج      
.انتشار الظلم بكل أنواعه بين أفراد المجتمع  -                                                                 

ن 5.70......التجرؤ على القيم والمقدسات و انتهاك حدود هللا -                                                                 

.  .والسماحة والتوازن بين الدنيا واآلخرة  ، والرفق  ،التواضع: أن يلتزم بها في حياته القيم المطلوب من المسلم -0

ن 1......................................................................................................................  

اب العام مع الرجال، ثم يتوجه إليهن بخطاب خاص، وكان يعقد لهن كان صلى هللا عليه وسلم يقصد النساء ابتداء بالخط -6

أو توضيح ما يمنع الحياء من  ، مجلسا خاصا للوعظ والتعليم غالبا ما يكون لبعض أزواجه دور الوسيط أو المساعد في تبليغ
ن 1. ................................................................. .توضيحه   

إن هللا ال ينزع العلم بعد أن : )للجهلة تولي أمر الفتوى، لحديث عمرو أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول جوزال ي - -7

.  (فيضلون ويضلونولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم  أعطاكموه انتزاعا
ن 5.70......................................... ..............................  

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن : )ال يجوز مخالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم وعصيان أمره، لقوله تعالى -        
ن 5.70. ..........................  (يقبل كل دليل مناسب(   )تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم   

 

 ن 20                                                                                                       : ثانيا

ن 5.0...................... .اعتناء الصحابة رضوان هللا عليهم بسنن الرسول صلى هللا عليه وسلم: القضية اْلساسية -1  

  . عليه وسلم وتقديرهاالعناية بأقواله وأفعاله صلى هللا - -2

.مَلزمة مجلسه والتناوب عليه  -      
.اتباع رأيه وعمله صلى هللا عليه وسلم واالسترشاد بهما  -      

ن 5.0.( . ..........................يذكر المترشح ثمرتين مما ذكر )  .النزول عند أمره صلى هللا عليه وسلم ونهيه  -      
 ن 51....................................................... :مع التعليل المناسب  ه الرافض لهذا الرأي، يبين المترشح موقف -3


