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 التفسير والحديث

مسلك اللغة العربية شعبة التعليم األصيل  

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 املالمع

3 
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 والتوجيهواالمتحانات  المركز الوطني للتقويم  
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 مادة التفسير

                                                                                                                                                                               أوال:

 ن2.5

 الشرح: .1

 ن0.25 ........................................................................................عافه النفس: سهل انحداره لخلوه مما تسائغ شرابه -

 الداللة: .2

 ن0.5 ...........................جري السفن على متنهما دون أن تغوص. -أخذ اللحم الطري والحلية منهما  -: أوجه اتفاق البحرين -

 ن0.25 .................................................................................أحدهما: عذب  سائغ شرابه  -: نأوجه اختالف البحري -

 ن0.25...... .........................................................................................ثانيهما: شديد الملوحة  ال يستساغ شربه -       

 ن 0.25.........................................................................................ويدل ذلك على وحدانية هللا وعظيم قدرته  -        

ولو انعكس األمر ؛ رحمة بالخلقلا هي. الحكمة من  جعل مياه البحر المالحة في أرض منخفضة ومياه األنهار العذبة في أرض مرتفعة عن سطح البحر 3

مرا، ووقع الناس في العسر لطغت مياه البحار على مياه اليابسة، وألفسد الملح العذب، وأصبح الماء كله 

 ن0.5.................................................................................................................................................……والحرج

   ﴿ تعالى مؤكدا ذلكل هللا قااالستشهاد:   

    

     

     ﴾  الفرقان

 ن 0.5........................................................................................................................................53

 ن1.75                                                                                                                                                                           ثانيا:

 سبب النزول: -1

إن النساء يعيرنني ويقلن لي:  ، يا رسول هللا :ين أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالتصفية بنت حيي بن أخطب أم المومن قال ابن عباس: إن  

مي موسى وإن زوجي محمد" فنزلت أبي هارون وإن ع صلى هللا عليه وسلم: هال قلت: " إن يا يهودية بنت يهوديين، فقال رسول هللا

  ن 0.5.......................................................................................................ية.اآل

 الفرق بين السخرية واللمز:. 2

  الشخص وذكر عيوبه  على وجه يضحك. احتقار السخرية :أن       

  ن0.5............................................ .. واللمز أعم من السخريةاللمز: ذكر معايبه سواء أكان على وجه يضحك  أم ال و      

 ن 0.25................يستثنى من التنابز باأللقاب  من غلب عليه اللقب في االستعمال والشهرة فلم يعرف إال بها كاألعرج واألحدب واألعمش. 3

م بئس الفعل فعلكم أن تذكروا إخوانكم في العقيدة بما يكرهونه وبما يخرجهم عن صفات المؤمنين الصادقين، بعد أن هداهم هللا تعالى وهداكالتفسير: . 4

  ن0.5 ...................  ....................................................................... إلى اإليمان.

                                                                                                                                                                             :ثالثا

 ن3.75

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها
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   :  قال هللا تعالى في سورة المائدةاالستظهار:  .1

   

    
     

   
     

     
     

   
   

    
    

     

     .

 ن1.................... ................................................................................................................................
لغير هللا به: حماية التوحيد أو تطهير العقيدة أو محاربة الشرك ومظاهر  العلة من تحريم ما أهل  .2

 ن0.25............…………………………………………………………………………………………الوثنية

 ن0.5............................... ........يترتب عن ذلك: أن ما أدرك حيا فذكي على النحو الشرعي فآنذاك يحل أكله .3

 البديل:  .4

نَا َوَسلَمَ  َعلَْيهِ  اّلَله  َصلَى الَنبِي َكانَ  قَاَل: َعْنهه، اّلَله  َرِضي َجابِر   صالة االستخارة، لحديث -       ورِ  فِى ااِلْستَِخاَرةَ  يهعَل ِمه همه  إِذَا اْلقهْرآنِ  ِمنْ  َكالسُّوَرةِ  كهل َِها اأْل

كَ  إِن ِى اللَههمَ  وله يَقه  ثهمَ  َرْكعَتَْينِ  فَْليَْرَكعْ  ِباأْلَْمرِ  َهَم أحدكم كَ  بِِعْلِمكَ  أَْستَِخيره  َواَل  َوتَْعلَمه  أَْقِدره  َواَل  تَْقِدره  فَإَِنكَ  اْلَعِظيمِ  َفْضِلكَ  ِمنْ  َوأَْسأَلهكَ  بِقهْدَرتِكَ  َوأَْستَْقِدره

 َوإِنْ  لي فَاْقدهْرهه  َوآِجِلِه، أَْمِري َعاِجلِ  فِى قَاَل: أَوْ  أَْمِري َوَعاقَِبةِ  َوَمعَاِشي ِدينِي فِى ِلى َخْير   رَ اأْلَمْ  َهذَا أَنَ  تَْعلَمه  كهْنتَ  إِنْ  اللَههمَ  اْلغهيهوِب، َعاَلمه  َوأَْنتَ  أَْعلَمه 

 اْلَخْيرَ  ِلي َواْقدهرْ  َعْنهه، َواْصِرْفنِي َعن ِى اْصِرْفهه فَ  َوآِجِلِه، أَْمِري َعاِجلِ  فِى قَاَل: أَوْ  أَْمِري، َوَعاقِبَةِ  َوَمعَاِشي ِدينِي فِى ِلي َشر   اأْلَْمرَ  َهذَا أَنَ  تَْعلَمه  كهْنتَ 

نِي ثهمَ  َكانَ  َحْيثه  ي بِهِ  َرض ِ  ...َحاَجتَهه  َويهَسم ِ

 ةطلب الفأل، لحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " ال طيرة، وخيرها الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلم -        

  ن0.75 ...................... ...... .........الصالحة يسمعها أحدكم" ........... )يكتفى ببديل واحد(. .

 ن0.25..................... ...................................... ............................. المقصد من التيمم: رفع الحرج عن المكلفين5

 في المقدار الواجب مسحه من اليدين في التيمم: . اختلف الفقهاء6

 ن0.25 ................................... ...................فذهب البعض إلى أن الواجب مسحهما إلى المرفقين قياسا على الوضوء.  -   

لك من سنن التيمم ال من واجباته. وذهب آخرون إلى أن الواجب مسحهما إلى الرسغين فقط، أما مسحهما إلى المرفقين فذ -    

 ن0.25.......…………………………………………………………………………………………………………

7 . 

 ن0.25 ................... ..........................شرط قبول توبة المحاربين في النص: حصول  توبتهم قبل القدرة عليهم. -أ        

 ن0.25 ........................حقوق العباد من القصاص وضمان األموال المسلوبةالحقوق التي ال تسقط عليهم ولو تابوا:  -ب

 

                                                                                                                                                                                :ارابع

 ن2

 ن0.5......................... ................الموضوع هو: مظاهر قدرة هللا في التسخير. )يقبل كل جواب مناسب(. -1

2-  

، وليس باألسباب وال بقدرة الحكمة: التنبيه إلى أن تذليل ما ذلل للبشر من الحيوان وغيره إنما هو بمحض قدرة هللا  -أ

 ن0.5....................................................................................اإلنسان..........................

 من مظاهر تذليل الحيوان لإلنسان:   -ب

 أن الصبي يقود الجمل ويضربه  ويطيعه.   -

 ن1  .  ................................................... أن الكلب يحرس صاحبه ويدافع عنه وال يفترسه.  -
 

 

 

 

 

 مادة الحديث

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها
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                                                                                                                                                أوال:

 ن6.5

َما اْمَرأَتَانِ  َبْيَنَما»قال:  عن النبي  عن أبي هريرة  -1 ئْبه  َجاءَ  َمااْبنَاهه  َمعَهه  إِنََما ِلَصاِحبَتَِها: َهِذهِ  إِْحدَاههَما، فَقَالَتْ  بِاْبنِ  فَذََهبَ  الذ ِ

دَ؛ إِلَى فَتََحاَكَمتَا بِاْبنِِك، ذََهبَ  إِنََما األهْخَرى: َوقَالَتِ  أَْنِت، بِاْبنِكِ  ذََهبَ  دَ  ْبنِ  سهلَْيَمانَ  َعلَى فََخَرَجتَا ِلْلكهْبَرى، بِهِ  فَقََضى دَاوه  َعلَْيِهَما دَاوه

ينِ  ائْتهوِني فَأَْخبََرتَاهه، فَقَاَل: الَسالَمه  ْغَرى: بَْينَكهَما، فَقَالَتِ  أَشهقُّهه  بِِسك ِ كَ  الَ، الصُّ  بِهِ  فَقََضى اْبنهَها! ههوَ  اّلَله، يَْرَحمه

ْغَرى  ن1....................................................«ِللصُّ

 (بديث )حتخريج ال -2

 ن0.75..................................................يعزو المترشح الحديث إلى أحد المصادر التالية:................

 .أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب األقضية، باب بيان خير الشهود -

 .أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الشهادات، باب ما جاء في الشهداء أيهم خير -

 .أبو داود في سننه، كتاب األقضية، باب في الشهادات أخرجه  -

 .أخرجه مالك في الموطأ، كتاب األقضية، باب ما جاء في الشهادات -

3-  

 بالصبي للكبرى لسبب اقتضى عنده ترجيح قولها؛ إما لشبه رآه بينها وبين الصبي، قضى داود  -أ

 ن0.75.....................)3×ن 0,25) .يدهاأنه كان في شريعته الترجيح بالكبير، أو لكونه كان في  أو

: الثالث: أن يكون ذلك فتوى من داود ال حكما، والثاني: أن داود لم يكن جزم بالحكم، وأحدهاالجواب عن ذلك من أوجه؛  -ب

ة إلى إظهار : أن سليمان فعل ذلك حيلالرابعاحتمال أن يكون فْسخه الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر جائزا في شرعهم، و

الحق، فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها. 

  ن01.................................................................................................................................

وهو  بحق إلنسان شهادة عنده اء ينصرف إلى من( الذي فيه أن الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها خير الشهدبالحديث ) -  -4

 بتلك الشهادة. فيعلمهم إليهم الشاهد فيأتي ورثة ويخلف بها العالم صاحبها يموت أو بها، فيخبره فيأتيه الشاهد يعلمها؛ ال

 لها، وحرصه على أدائها استعداده لشدة فيكون أداء الشهادة بعد طلبها ال قبله؛ إلى اإلجابة في المبالغة على محمول أو أنه       

 ن1............................يسألها. )يكتفى بأحد االحتمالين(. أن قبل أداها كالذي

الزور ؛ حيث يشهد الشاهد بما ال  شهادة على الذي يتضمن ذم من يشهد قبل أن يستشهد محمول عمران بينما حديث -       

 أصل له، دون أن يستشهد.

 ن1..........د به من ينتصب للشهادة، وهو ليس من أهلها.   )يكتفى بأحد االحتمالين(........أو أن المرا        

 ذلك وافق سواء جوًرا، يكن لم ما تنفيذه، ولزمهما صح  حكمه، الحكم أهلية له رجال بينهما َحَكما أن المتداعيين إذا يرى مالك -5

في حديث الرجلين اللذين اشترى أحدهما عقارا من اآلخر: )فتحاكما  : قوله البلد أم ال، ومن حجة هذا القول قاضي رأيَ  الحكمه 

 منصوبًا حاكًما يكن لم وأنَه ذلك، في حَكماه أنهما: إلى رجل(؛ فظاهره

 ن1................................................................للناس......................

 

 

 

                                                                                                                                             ثانيا:  

 ن 1.5

اسمه  هللا  أبيه، كان اسمه )العاص(، فغير رسول قبل أسلم السهمي، القرشي وائل بن العاص بن عمرو بن هللا هو عبد -1

هللا(، وكان فاضال، من المكثرين في رواية الحديث، واشتهر بكثرة العبادة والزهد، روى عن أبي بكر وعمر وعن وسماه )عبد 

 65أبيه عمرو بن العاص، وغيرهم، وروى عنه أنس وأبو أمامة وسعيد بن المسيب، وغيرهم، توفي بمصر سنة 

 ن0.5..........................هـ....................................
 ن0.25.....................................................................تطلب منهم الفتوى................يستفتون:   -2

 ن0.25.......................................................................... .........: موتهم............قبض العلماء      

، َويَثْبهتَ  اْلِعْلمه، يهْرفَعَ  أَنْ  الَساَعةِ  أَْشَراطِ  إَِن ِمنْ »: هللا  رسول قال قال: أنس  عن -3 ، َويهْشَربَ  اْلَجْهله نَا َويَْظَهرَ  اْلَخْمره ، «الز ِ

 ن0.5................................................................................)يقبل أي حديث مناسب(

 ن2                                                                                                                                                ثالثا: 

 ن0.5.............................................................................................................................. -1

 سبب الحكم الحكم الذي قضى به القاضي
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على وجه اليقين،   الدليل على أن القاضي شريحا انضبط لألصل المذكور في حكمه، أنه عالم بصدق أمير المؤمنين علي  -2

مد في حكمه على علمه بصدق المدعي، فطالبه بالبينة، ولما لم تكن له بينة، بنى على األصل؛ وهو براءة المتهم ومع ذلك لم يعت

 ن 0.5.......................................حتى تثبت إدانته....

دأ المساواة بين الناس أن يبرز المترشح داللة القصة على ما كان عليه حكام المسلمين وقضاتهم من الحرص على تطبيق مب -3

أمام القضاء، وعدم تمييزهم بين الشريف والمشروف، والرئيس والمرؤوس، والمسلم والذمي. 

 ن0.5.......................................................................................................................

على إقامة الحد عليها مع شرف نسبها، وشدته في عتاب  ومية التي سرقت، وإصرار النبي ويؤكد ذلك بحديث المرأة المخز-

لما تردد في قطع  -فرضا  –من رام أن يشفع لها من الصحابة، وقسمه باهلل أن لو سرقت فاطمة ابنته 

 ن0.5................................................................يدها.....................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم وجود بينة تثبت أن الدرع لعلي  الحكم بالدرع للنصراني


