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نقط 01التヘسير    
 

     ن4.25  :أوا
    

 ) [:ヱ3  6: اآيتゅن :]قゅل تعゅلى في سヱرة الحجراれ  - أ
                          

  ...). 

ペ -   رةヱس السヘلى في نゅل تعゅقヱ[る11: من اآي] :( 
                            

 

 .(  ) :إلى قヱله تعゅلى( أ)أكمل كتゅبる النص   - 1
  -   :اشرح حسゆ السيベゅ مゅ يほتي   - 4

 -   . 
  ) :أヱرد سبゆ نزヱل قヱله تعゅلى  - 7

     
.) 

   ): استنبط حكمين ممゅ تضمنه قヱله تعゅلى  - 2
 ). 

 (.الヤمز)ヱ ( السخريる)ميز بين   - 0
 ) :لطゅئヘتين المقتتヤتين بゅإيمゅن في قヱلهعヤى مゅذا يدل ヱصف ه سبحゅنه ا  - 6

   
)  れرة الحجراヱ؟[9: اآي〞 ]: س 

  ن3.75  :ثانيا
 

       0ــ  2في سヱرة المゅئدة اآيتゅن :قゅل تعゅلى 
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 :استخرج من النص الشرヱط  المطヱヤبる في الجدヱل اآتي   - 1

 
4 -   ゆسゅتي مع ااستدال المنほي ゅم ュبين حك: 

 .أكل المضطر من الميتる  متヤذذا بゅヰ  - أ
ゆ -  غي ュاس ュه أ ュذكر اس  ٌ  ٌ  . ره أكل ذبيحる الكتゅبي إذا لュ نسمعه عند الذبح أً

7 -   れゅبيゅح الكتゅنك るل بكراهヱء إلى القゅヰقヘجل ال れدع ゆゅأسب るاذكر ثَث. 

     ن2  :ثالثا
  

فほمدゅ مدゅ يكدヱن : れ ، قヤد...فほمدゅ مسدتحゆ اْلقدヱ ゆゅمستحسدنゅヰ فدَ يكدره: قدゅل المدヱゅرد »:  قゅل أبヱ عبدد ه القرطبدي رحمده ه
るالكراهدد ゅهرهددゅفددذل ، إذا أرظ ゆا العيدد るヘالصدد ゅددヰقددد سددئل عبددكثيددر يددد بヱ ،لヱر  عددن الرجددل يقددゅيدد: د ه بددن المبددヱل حميددد الط

                                                         .  «إذا أردれ صヘته ヱلュ ترد عيبه فَ بほس به : ،ヱسヤيمゅن اْعمش ،ヱحميد اْعرج، ヱمرヱان اْصغر ،فقゅل

: الجدددددددゅمع ْحكدددددددュゅ القدددددددر ن                                                                                                                  
16/416. 

 
         ゆأج ュمل النص ثほت: 

 1  _ゆゅْلقゅبز بゅالتن ュاستثني من تحري ゅلتين ممゅص من النص حヤاستخ. 
 . بقصد التنقيص منه مع ااستدال من منゅداة خゅلد صديقه بヱصف اْعヱر مヱقヘ  أبد_   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرヱط إبゅحる التزヱج من الكتゅبيれゅ شرヱط إبゅحる  صيد الجヱارح

....................................................... ................................................................. 
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 نقط 01الحديث 
         أヱا : 50ن ن   

 

1_  〝ِカダو=ْم ش>ْأُن اْل]>ْرD[<هカダ ベَن ُقر>ْيًشカダ ،ベضي اه ع》و┘ カ〞<ِئشベ<ُلياع>ْن عベカقカْت، فカاَلِتي س>ر>ق 〞ِDْيِه : اْل]>ْ┓┛=ىِميカ╋<اِه ص>َ╋ٌ اُه ع カ╈س=ي<┘ ベ<م= ِفيو╋ِカ╇=م>ْن ي
: ┘>س=يُ╈ اِه ص>َ╋ٌ اُه ع>╋カْيِه ى>س>َ╋م>カ╈ベ ى>م>ْن ي>ْجت>ِرئ= ع>╋カْيِه ِإَلダُ ベس>ベم>ُ〞، ِحبE ┘>س=يِ╈ اِه ص>َ╋ٌ اُه ع>╋カْيِه ى>س>َ╋م>، فカ╇カَ╋]>ه= ダُس>ベم>ُ〞، فカقカ: ى>س>َ╋م>؟ فカقベカُليا

カダيEو>ベ ال》ベD├=، ِإنカダ ベ<[Dْه╋カك> اَلِ┗ين> قカ╋｠ْカُ╇ْم カダنDو=ْم كベカن=يا ِإ┖カا س>ر>╀> ِفيِوِم الشDِريف= »: ُثمD قベカ′> فベカْخت>┯カب>، فカقカダ »カ╈ベカت>ْش┿カع= ِفي ح>ٍ┕ ِمْن ح=┕=ىِ└ اِه؟»
                                              .«┕>ه>ベ╀> ِفيِوِم الضDِعيف= カダقベカم=يا ع>╋カْيِه اْلح>┕D، ى>اْيم= اِه لカْي カダَن فベカِط]>〞カ ِبْ》ت> م=ح>]Dٍ┕ س>ر>قカْت لカقカ┯カْعت= ي>ت>ر>ُكي《=، ى>ِإ┖カا س>ر>

 .مس╋م ي كتペベ احدود، بペベ قطع السベرق الشريف وغره اإمベ′أخرجه                                                                         
 

2   _カ╈ベカِضي> اُه ع>ْ》ه= ق<┘ カ〝<ِبي ه=ر>ْيرカダ ْيِه ى>س>َ╋م>: ع>ْنカ╋<س=يُ╈ اِه ص>َ╋ٌ اُه ع<┘ カ╈ベカاٍ┰ »: قDج>ي ٍٍ  ،┓ヮペベD ِفي اْلأカْسي>اِ╀س>ِإَن اَه ي=ْ｟ِغض= ُكَل ج>ْعظカِر
 ...ال｟يوقي ي الس》ن ال╇رً، كتペベ الشوベ└ا─، بペベ بيベن م╇ベ┘′ اأخا╀            .«ج>ベِهلヮ ِبベْلゾِخر>ِ〝 ،ع>ベِلمヮ ِبベل┕Eْني>ベ ،ِح]>ヮ┘ベ ِبベل》Dو>ベِ┘ ،ْيِلِجي┿カٍ〞 ِبベلَ╋

    
 

مゅ بينمゅ امرأتゅن معヰ)  أكتゆ حديث أبي هريرة رضي ه عنه عن النبي صヤى ه عヤيه ヱسュヤ في اختَف المجتヰدين  -0
ゅهمゅابن)...... 

2- ゅヰرضي ه عن るئشゅمنين عぼالم ュأ るヤيヤالج るبيゅصحヤل ュترج. 
 .الجعظر  الجヱاظ  -في حد  -: اشرح حسゆ السيベゅ مゅ يほتي -3
 :إلى أن تطبيベ الحدヱد مطゆヤ أسゅس لتحقيベ العدل ヱالمسヱゅاة بين النゅس (  0)يشير الحديث  -4

 كュ من تشريع ه تعゅلى لヤحدヱد ؟بين الح   - أ
ゆ - د  ه   استخرج منヱحد るمゅبإق ュヤسヱ يهヤى ه عヤى شدة تمس  النبي صヤيدل ع ゅالحديث م. 
.أヱضح عヱاقゆ عدュ المسヱゅاة أمュゅ القضゅء  -ج               

 .ヱ(2  )اردة في الحديث ヱاْخベَ ال  استنゅدا إلى الصれゅヘ، حدد القيュ المطゆヱヤ من المسュヤ أن يヤتزュ بゅヰ في حيゅته -5
6-   ベأبرز كيف حق ヤالنبي ص ュヤسヱ يهヤء ى ه عゅالنس ゆヤل،مطゅمثل الرج ュヤفي التع ベلحゅيه  في زمنه بヤى ه عヤص

ュヤسヱ. 
7-  ゆسゅتي مع ااستدال بدليل شرعي منほي ゅم ュحدد حك:   ىヱتヘأمر ال るヤヰلي الجヱت.   ن أمرهゅعصيヱ ュヤسヱ يهヤى ه عヤل صヱالرس るヘلゅمخ. 
          ゅنيゅن 50:  ث 

 يخゅلطュヰ في    عヤيه ヱسュヤ يعيش بين أصحゅبه دヱن أن يكヱن بينه ヱبينュヰ حجゆゅ، فقد كゅن كゅن رسヱل ه صヤى ه)     
ヰمن るيゅاله محل عنヱأقヱ لهゅأفع れنゅكヱ ،الحضرヱ رヘالسヱ れالبيヱ ،ベヱالسヱ تقدير  المسجدヱ ュ  

  ヱأنقذهュ من  ،ヱالدنيヱيる، منذ أن هداهュ ه بهヱسュヤ محヱر حيゅتュヰ الدينيる حيث كゅن صヤى ه عヤيه   
  ヱ るلقد الضَلヱ ،رヱالنヱ るدايヰإلى ال ュَالظ ュヰن بعضゅله أن كゅأعمヱ الهヱْق ュヰى تتبعヤع ュヰغ من حرصヤب  
   ュヱبعد ي ゅمヱسه يヤمج るن مَزمヱبヱゅليس هذا إا.....يتنヱ ل هヱإلى رس るبゅى نظر الصحヤع  ، دليَ عゅد نظرة اتبゅاسترشヱ

                         ...(.لنزヱل عند أمره ヱنヰيهلمゅ ثبれ عندهュ من ヱجゆヱ اتبゅعه ،ヱا ،برأيه ヱعمヤه
بتصرف 05/05مصطヘى السبゅعي ص  – السنヱ るمكゅنتゅヰ في التشريع اإسَمي      

 

 .حدد القضيる اْسゅسيる لヤنص -0
2- ュヤسヱ يهヤى ه عヤل ه صヱاستخرج من النص ثمرتين لَقتداء برس. 
 .كريュ في تعュヤ أمヱر الدينبين مヱقヘ  مع التعヤيل ممن يرى ااكتゅヘء بゅلقر ن ال -3
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8 
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 (نボط. 01: )التفسير
                                                                                                                  : أヱا

 ن 52.40
..................................................................................................( ...........................0.ن) 
ل ك⌒َن ََ  ح َبب  إ⌒ل ْيك⊥ْم やإ⌒يヨ اラ  و コ َيレ ه⊥ ف⌒ي ق⊥ل⊥وب⌒ك⊥ْم و ك ロゲَ  إ⌒ل ْيك⊥ْم やْلك⊥ゲヘْ  وَ  

  ラش⌒د⊥وやゲَلや ك  ه⊥ْم⌒ゃ أ⊥ْول  ラْلع⌒ْصي اや و  ベس⊥و⊥ヘْلや ة⇔ و ََ⊥ ع ل⌒يم∀ ( 5)و ヨف ْضا⇔ م⌒ْن ََ⌒ و ن⌒ْع
 (0)يم∀ ح ك⌒ 

  الخبر: فتبينوا るكدوا من صحほوت るボيボبوا بيان الحヤاط . ュلعنت :ュلぼم ベفي أمر شا ュلوقعت  . 
 (ن.0..1.......... )....................................التعاير والتداعي باألボاゆ المكروهる: التنابز: وا تنابزوا   

 بن قيس: قال عبد ه ابن عباس れفي ثاب れه  نزل ヴヤس النبي صヤمج ヴوه إلボبن شماس، كان في أذنه وقر، فإذا سب
عヤيه وسュヤ أوسعوا له إذا أتヴ حتヴ يجヤس إلヴ جنبه ليسمع ما يボول، فほقبل ذاれ يوュ وقد فاتته من صاة الفجر ركعる مع 

فヤما انصرف ثابれ من  ،..النبي صヴヤ ه عヤيه وسュヤ، فヤما انصرف النبي صヴヤ ه عヤيه وسュヤ أخذ أصحابه مجالسュヰ منه
تفسحوا تفسحوا، ففسحوا له حتヴ انتヴヰ إلヴ النبي صヴヤ ه عヤيه وسュヤ وبينه وبينه : الصاة تخطヴ رقاゆ الناس وهو يボول

من هذا؟ قالوا فان، : فجヤس ثابれ من خヤفه مغضبا، ثュ قال! قد وجدれ مجヤسا فほجヤس: فボال له الرجل .تفسح: رجل فボال له
れال ثابボابن فان: فる !فاستحيا ،るيヤا، يعني أما له في الجاهヰالرجل،  يعيره بれفنزل......................................... ......

 ( ن.0..1)
     - ベمن أخبار الفاس れالتثب ゆوجو   . 
 (ن.0.5..........).......................................................خبر العدل مボبول وا يجゆ التثبれ منه  -            

  مزヤوال るبين السخري ベمنه: الفر ポوجه يضح ヴヤائصه عボار الشخص وذكر عيوبه ونボاحت るمز ذكر  أن السخريヤوال
معايبه، سواء كان عヴヤ وجه يضحポ منه أュ ا، وعヴヤ هذا يكون الヤمز أعュ من 

る(ن.0..1..... .)............................................................................................................السخري 
  الذين るخوارج وبعض المعتزلヤا من دائرة اإيمان، خافا لヰا تخرج صاحب れوإن عظم るأن المعصي ヴヤع ポيدل ذل

 (ن.1.0....... )..................................................يكفرون المسュヤ بارتكاゆ الكبيرة 

 ゅنيゅث :                                                                                                                
 ن 57.30

. ......................................................................................................................( ......0.0.ن) 
 شروط إباحる التزوج من الكتابياれ شروط إباحる  صيد الجوارح

- るمヤأن تكون الجوارح مع. 

 .أن تمسポ الصيد أجل صاحبヰا ا لنفسヰا -

 .أن يذكر الصائد اسュ ه عند إرسال الجوارح -

- るعفيف るأن تكون الكتابي. 

 .إعطاぼها مヰرها -

 .النكاح اإحصان واإعفافأن يعボد عヤيヰا العボد الشرعي، ويكون الボصد من  -
 

  أ- ヴوله تعالボ؛ لュو آثヰا فヰヤكほذذا بヤا متヰمائا إلي るغير متجانف : )إذا أكل المضطر من الميت るفمن اضطر في مخمص
ュفإن ه غفور رحي ュ(ن0..1..... )...................................................................( إث 

 ゆ- يسم ュرضي ه إذا ل るعن عائش ヵغير ه كالمسيح، فإن ذبيحته حال؛ لما رواه البخار ヴع من الكتابي أنه سم
عنヰا أن قوما قالوا يا رسول ه، إن قوما يほتوننا بالヤحュ ا ندرヵ أذكروا اسュ ه عヤيه أュ ا؟ فボال رسول ه صヴヤ ه 

ュヤيه وسヤوه»: عヤيه وكヤ(ن0..1. ).................  .............«سموا ه ع 
  - الكفار ベخاほه بボヤوده وتخヰتنصر الولد أو ت るمخاف. 

     - るا، ومودة الكفار ممنوعヰا يستدعي مودتヰأن نكاح. 
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     - ヤأوادها ع ヵالخمر، وتغذ ゆكل الخنزير وتشرほت るاأن الكتابيヰدين ヴ.................. .( ...1..0.ن) 

ゅلثゅث :                                                                                                                       
 ن 54

 .أن يكون الゆボヤ مستحبا حسنا -0        
 (ن.0............................ )......الظاهر، ويボصد به الصفる ا العيゆأن يكون الゆボヤ مكروها في  -

 (ن 10)........".زوا باألボاゆ وا تناب"   :بボوله تعالヴ  مستدالヰذا السヤوポ ، رفضهدヵ المترشح يب –2         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقط  01: الحديث 
 ن 10                                                                                                                 : أヱا
ヱ-   ل  عゅ ق  ュｚヤ س   ヱ  ْيه ヤ ｚヤى ه  ع  ب يあ ص  ｚن  الن ة ، ع  ْير  ر  ゆ  ب ゅْبن  إ ْحد  » :ْن أ ب ي ه  ه  ، ف ذ   ゆْئ あء  الذゅ ゅ، ج  م  ゅه  ゅ اْبن  ヰ م  ع  ゅن  م  أ ت  ゅ اْمر  م  ْين  ゅ، ف ق ゅل れْ ب  م  اه 

ゅ  ヰ ت ب  ゅح  ه  ل ص  ذ  ى: ه  ْْ ْخر  ق ゅل れ  ا  ヱ ،  れْبن    أ ْنゅ ب  ゆ ه  ゅ ذ  م  ｚى : إ ن ヤ ゅ ع  ت  ج  ر  ى، ف خ  ْبر  ى ب ه  ل ヤْك  ، ف ق ض  د   ヱا ゅ إ ل ى د  ت  م  ゅك  ح  ، ف ت  ゆ  ب ゅْبن    ه  ゅ ذ  م  ｚإ ن
ほ ْخب   ュ ، ف   َ ｚالس ゅ م   ヰْي ヤ د  ع   ヱا ゅن  ْبن  د  ヤ ْيم  ゅه ، ف ق ゅل  س  ت  ين  : ر  あن ي ب سكヱ ى اْئت ْغر  ぁالص  れ لゅ ف ق ،ゅ م  ك  ْين  ى ، ا  : أ ش قぁه  ب  ゅ، ف ق ض   ヰ اْبن  ヱ م    ه ، ه  ْرح  ي 

ى ْغر  ぁصヤ ب ه  ل». ...........................ヱ ن 
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 عヤيه ヱسヱ ュヤلدれ في السنる التゅسعる عゅئشる أュ المぼمنين رضي ه عنゅヰ بنれ الصديベ أبي بكر خヤيるヘ رسヱل ه صヤى ه -0 

 るايヱهي من المكثرين لرヱ ،ゅヰرضي ه عن るة خديجゅفヱ جره، بعدゅヰقبل م ュヤسヱ يهヤى ه عヤالنبي ص ゅヰجヱجرة، تزヰقبل ال
 れدفنヱ جرةヰヤخمسين لヱ نゅثم るسن るلمدينゅب れفيヱالحديث، ت

ن5.0.........................................................................................................................بゅلبقيع  
ン- ي حدف -: الشرح  : るالحد لغ: ゅشرعヱ، الحبسヱ ني :المنعゅى الجヤع れجبヱ مقدرة るبヱن      5.00.............عق            
ن 5.00........................................ .الجمヱع المنヱع  ،الヘظ الغヤيظ القゆヤ: الجعظر  الجヱاظ  -  
ヴ- ااستقرار بين  -أヱ لنشر اْمنヱ ،الヱاْمヱ لヱالعقヱ اْعراضヱ سヘاْنヱ ظ الدينヘلحヱ ،ベヤالخ るنゅد لصيヱشرع ه الحد

るالمطمئن るة الكريمゅن الحيゅلضمヱ ،دゅسヘالヱ るلدفع الجريمヱ ،أفراد المجتمع ....... .ヱ.00 ن  
    ゆ-  ى شدة تمسكهヤيدل ع ゅدمヱالحد るمゅبإق ュヤسヱ يهヤى ه عヤيه  :صヤالصَة قسمه عヱعل من سَالヘصدر هذا ال ヱأنه ل ュ

 ゅヰابنته رضي ه عن–  るء أهل الجنゅهي سيدة نسヱ– ゅن 5.0........................لقطع يده  
.تعطيل أحكュゅ ه ヱشرعه ヱاإعراض عن ذكره  -: عヱاقゆ عدュ المسヱゅاة أمュゅ القゅضي  -ج      
.انتشゅر الظュヤ بكل أنヱاعه بين أفراد المجتمع  -                                                                 

ن 5.50......التجرぼ عヤى القيヱ ュالمقدسヱ れゅ انتゅヰ  حدヱد ه -                                                                 
0- ュヤمن المس ゆヱヤالمط ュته القيゅفي حي ゅヰب ュتزヤاضع: أن يヱالت،  ベالرفヱ ،  اآخرةヱ ゅازن بين الدنيヱالتヱ るحゅالسمヱ.  .

......................................................................................................................ヱ ن  
ゆゅ العュゅ مع الرجゅل، ثュ يتヱجه إليヰن بخطゆゅ خゅص، ヱكゅن يعقد لヰن كゅن صヤى ه عヤيه ヱسュヤ يقصد النسゅء ابتداء بゅلخط -5

أヱ تヱضيح مゅ يمنع الحيゅء من  ، مجヤسゅ خゅصゅ لヱヤعظ ヱالتعヤيュ غゅلبゅ مゅ يكヱن لبعض أزヱاجه دヱر الヱسيط أヱ المسゅعد في تبヤيغ
ن ヱ. ................................................................. .تヱضيحه   

إن ه ا ينزع العュヤ بعد أن : )لヤجるヤヰ تヱلي أمر الヘتヱى، لحديث عمرヱ أنه سمع النبي صヤى ه عヤيه ヱسュヤ يقヱل جヱزا ي - -5
ゅه انتزاعヱكمゅأعط  ュヰن برأيヱتヘن فيヱتヘل يستゅヰس جゅفيبقى ن ،ュヰمヤء بعゅمヤمع قبض الع ュヰلكن ينتزعه منヱنヱヤيضヱ نヱヤفيض)  .

ن 5.50......................................... ..............................  
فヤيحذر الذين يخゅلヱヘن عن أمره أن : )ا يجヱز مخゅلるヘ الرسヱل صヤى ه عヤيه ヱسヱ ュヤعصيゅن أمره، لقヱله تعゅلى -        

 ュألي ゆعذا ュヰيصيب ヱأ るفتن ュヰتصيب(   )ゆسゅن 5.50. ..........................  (يقبل كل دليل من  
 

 ن 20                                                                                                       : ثانيا

ヱ- るسيゅاْس るالقضي :ュヤسヱ يهヤى ه عヤل صヱبسنن الرس ュヰيヤان ه عヱرض るبゅء الصحゅن 5.0...................... .اعتن  
  . عヤيه ヱسヱ ュヤتقديرهゅالعنゅيる بほقヱاله ヱأفعゅله صヤى ه - -0
.مَزمる مجヤسه ヱالتنゆヱゅ عヤيه  -      
    -  ゅمヰد بゅااسترشヱ ュヤسヱ يهヤى ه عヤه صヤعمヱ ع رأيهゅاتب.  

ن 5.0.( . ..........................يذكر المترشح ثمرتين ممゅ ذكر )  .النزヱل عند أمره صヤى ه عヤيه ヱسヱ ュヤنヰيه  -      
ン- ヘقヱذا الرأ ، يبين المترشح مヰه الرافض ل  ゆسゅيل المنヤ5....................................................... :مع التعヱ ن 


