
 

3 
 

 

5 

 

 

 واحلديث التفسري

 الشرعية العلوم مسلك  األصيل التعليم شعبة

 

 

 

 
 

 
 

 3102 االستدراكية الدورة 
 املوضوع

 الصفحة
1   

2       
   

RS42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (نقط01:)التفسير

  :   أوال  

 ...اشتملت سورة المائدة على أحكام العقود، والصيد، ونكاح الكتابيات، وحد السرقة             
 

  ﴿:  قال تعالى              
 

                                                                                                                                       ﴾ 
 

  كتابة النص إلى قوله تعالىواصل :﴿                               ﴾. 
 األنعام-العقود  -:  اشرح.  
 بين اآلثار المترتبة عن الوفاء بالعقود على الفرد والمجتمع. 
 ؟﴾                                                                                    ﴿: ما معنى قوله تعالى 
 استدل بنص قرآني على كل حكم من األحكام اآلتية: 

 .حلية التزوج بالعفائف من الكتابيات –أ     

 .إباحة طعام أهل الكتاب للمؤمنين -ب   

 .إباحة طعام المؤمنين ألهل الكتاب -ج   

  لماذا شدد هللا (ن5.5) ....................................................................................................................................................................................................... لى المفسدين في األرض؟العقوبات ع 

 :ثانيا 

 نت سورة الحجرات أسس المدنية الفاضلة فأمرت المؤمنين بالتثبت من األخبار، ودعت إلى اإلصالحتضم               

 ...المتخاصمين، وحذرت من السخرية والهمز واللمز، ونفَّرت من الغيبة والتجسس بين              

 اكتب سبب نزول قوله تعالى :﴿                        ﴾.  
 تبة عن عدم التحقق من صحة األخباربين النتائج المتر. 

 اذكر األحكام التي استخلصها العلماء من قوله تعالى : ﴿                                               ﴾. 
 

  لماذا نهى هللا ؟﴾                                                                                       ﴿: عن السخرية في قوله 
 .                                             أيد جوابك بحديث نبوي -

 (ن5.4).................................................................................................................................................﴾                                                                       ﴿: فسر قوله تعالى 
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 (نقط01:)الحديث

 :   أوال 

 «... :إِنََّما َمثَلِي َوَمثَُل َما بََعثَنِي هللاُ بِِه، َكَمثَِل َرُجٍل أَتَى قَْوًما فَقَالَ » : ، قَالَ ، َعِن النَّبِيِّ َعْن أَبِي ُموَسى            
 أخرجه البخاري                                                                                                                                                    

 (ن1).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .أكمل الحديث -                

 :   ثانيا 

ْئُب، فََذَهَب بِاْبنِ » : الَ ـــــــــــقَ  يِّ ، َعِن النَّبِـــــي ُهَرْيَرةَ ــَعْن أَبِ  -أ                   بَْينََما اْمَرأَتَاِن َمَعُهَما اْبنَاُهَما، َجاَء الذِّ

ْخــــَرىـــــمـــَا َذَهَب بِاْبنِــِك أَْنـِت، َوقَالَ إِنَّ : إِْحَداُهَما، فَقَالَْت َهِذِه لَِصاِحبَتَِها                 ُُ  ِك،ــــــــَب بِاْبنِ ـــــإِنََّما َذهَ : ِت األُ

 َرى، فََخَرَجتَا َعلَى ُسلَْيَماَن ْبِن َداُوَد َعلَْيِهَما السَّالَُم، فَأَْخبََرتَاهُ، ــــلِْلُكبْ  ى بِـهِ تَا إِلَى َداُوَد، فَقََضــــــفَتََحاَكمَ                 

يِن أَُشقُّهُ بَْينَُكَما، فَقَالَتِ : فَقَالَ                  كِّ ْغَرى اْئتُونِي بِالسِّ ْغَرى : الصُّ   «ال يَْرَحُمَك هللاُ، ُهَو اْبنَُها، فَقََضى بِِه لِلصُّ
 أخرجه مسلم                                                                                                                                                          

  ترجم ألبي هريرة. 

  اذكر أقوال العلماء في السبب الذي اعتمده داود للقضاء باالبن للكبرى. 

 وصل سليمان كيف ت بأن االبن للصغرى؟ 

  المجتهد ال ينقض حكم المجتهد": ، وبين قاعدة"نقض حكم سليمان حكم داود"وفق بين". 

 استدل بنص شرعي على أن الحاكم إذا اجتهد وأخطأ فهو مأجور. 

  أبرز العالقة بين حديث أبي هريرة (ن5).......................لحقوحديث أم سلمة رضي هللا عنها في الترغيب في القضاء با 

 :     ثالثا 

اِس بِْن َسْمَعاَن اأْلَْنَصاِريِّ                  َضَرَب هللاُ َمثاَلً ِصَراطًا ُمْستَقِيًما، َوَعلَى َجْنبَتَْي » : قَالَ  ، َعْن َرُسوِل هللاِ َعْن النَّوَّ

َراِط ُسوَراِن، فِيِهَما أَبْ                   َراِط َداٍع يَقُولُ الصِّ  أَيَُّها النَّاُس، : َواٌب ُمفَتََّحةٌ، َوَعلَى األَْبَواِب ُستُوٌر ُمْرَخاةٌ، َوَعلَى بَاِب الصِّ

ُجوا، َوَداعٍ يَْدُعو ِمْن                     َراطَ َجِميًعا، َوال تَتَفَرَّ َراِط، فَإَِذا أََراَد يَْفتَُح َشْيئً  فوجاْدُخلُوا الصِّ  األَبَْواِب، ا ِمْن تِْلَك الصِّ

ــوَرانِ : قَـــــالَ                    ـــَراطُ اإِلْســـالَُم، َوالسُّ  ، َواألَْبـــَواُب تعالى ُحُدوُد هللاِ : َوْيَحَك ال تَْفتَْحهُ، فَإِنََّك إِْن تَْفتَْحهُ تَلِْجهُ، َوالصِّ

َراطِ تعالى َمَحاِرُم هللاِ : اْلُمفَتََّحةُ                     اِعـــي َعلَى َرأِْس الصِّ ـــَراطِ عز وجل ِكتَاُب هللاِ : ، َوَذلَِك الدَّ   َواِعظُ : ، َوالدَّاِعي فَْوَق الصِّ

 .اإلمام أحمد في مسند الشاميينأخرجه «هللاِ فِي قَْلِب ُكلِّ ُمْسلٍِم                 

 

 حدود هللا –ال تتفرجوا : اشرح. 

 تجاه الصراط المستقيم الوارد في الحديث النبوي بين واجب المسلم. 

  فسر النبي كتاب هللاالداعي على رأس الصراط المستقيم ب. 

 .حدد فضائل هذا الداعي على الناس -   

 أوضح أهمية القلب في استقامة اإلنسان وهدايته. 

 (ن5).........................................................................الدنيا واآلخرة استخلص من الحديث النبوي المرتكزات التي عليها مدار سعادة اإلنسان في 
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  :التفسير
 : أوال
 قال تعالى في سورة المائدة :﴿   

     
      

    
    
    

   
     
    

   
    

    
     

 (ن1) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................﴾

 وهو العهد الموثق: جمع عقد: العقـود.  
 (ن5.0) .............................................................................................................................................................................................................................................. .وهي اإلبل والبقر والغنم والمعز ،جمع نعم: األنعام     
 رضا هللا : اآلثار ـ رضا الناس ـ طمأنينة النفس ـ استقامة العالقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغيرها مما 

 (ن1) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .يحقق األمن والسعادة      
 يتلى عليكم من المحرمات المذكورة في قوله تعالى  ، ويستثنى من هذه الحلية ماحمها وجلدها وعظمها وصوفهاأحل لكم االنتفاع ببهيمة األنعام ل

 :﴿      

     
   

  
    

      
   

   ﴾ وقيد هللا تعالى حلية بهيمة األنعام ،

يكن  حالة كونكم غير محلي الصيد في اإلحرام ، فيحرم الصيد على من كان محرما بالحج والعمرة أو كان موجودا في الحرم المكي والمدني ولو لم
 (ن1) .......................................................................................................................... .محرما

 ـ  أ﴿     
   ﴾ 

     ﴿ب ـ    
  ﴾. 

    ﴿ـ  ـج  

 (ن1.0) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................﴾

 (ن5.0)...... .واالستقرار التي تسلبه األمان واالطمئنانة به، على تنقية المجتمع اإلسالمي من الرذائل والجرائم المضر احرص 

 : ثانيا
 ين رسول هللا أتت صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمن يهودية  يا: إن النساء يعيرنني ويقلن لي : رسول هللا  فقالت يا 

  (ن5.0) ............................................ .فنزلت( ، وإن زوجي محمد موسى عمي إن أبي هارون، وإن: هال قلت: ) ، فقال رسول هللا بنت يهوديين     
 (ن5.0) ........................................................................................................................................................................................... .ة الناس ـ اإلصابة بالندم والتحسرعدم األمن واالطمئنان ـ إذاي  
 وتجنب التسرع ـ قبول خبر العدل ـ رد شهادة ، ووجوب التثبت، ـ تحريم نقل الخبر الكاذب يوجب العلم خبر الواحد ال 

 (ن1) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .الفاسق     
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 الصفحة

2   
2       

    أو قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند هللا تعالىألن المسخور بهم قد يكونون عند هللا خيرا من الساخرين بهم ، 
 (ن1.0) ..............................................«رب أشعث مدفوع باألبواب لو أقسم على هللا ألبره  »: ، قال ب إليه من الساخر منه المحتقر لهوأح     
 ا من آمنتم باهلل تعالى إيمانا حقا ابتعدوا ابتعادا تاما عن الظنون السيئة بأهل الخير من المؤمنين، ألن هذه الظنوني 

(ن1) .السيئة التي ال تستند إلى دليل أو أمارة صحيحة إنما هي مجرد تهم تؤدي إلى تولد الشكوك والمفاسد فيما بينكم 

 

 

 :الحديث
 : الأو

ُ بِِه، َكَمثَِل َرُجٍل أَتَى قَْوًما فَقَالَ  »: قَالَ  ،َعِن النَّبِيِّ  ، َوإِنِّي أَنَا النَِّذيُر الُعْريَاُن، : إِنََّما َمثَلِي َوَمثَُل َما بََعثَنِي َّللاَّ يَا قَْوِم، إِنِّي َرأَْيُت الَجْيَش بَِعْينَيَّ

بَْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم، فَأَْصبَُحوا َمَكانَُهْم، فََصبََّحُهُم الَجْيُش فَ  فَالنََّجاَء، فَأََطاَعهُ طَائِفَةٌ ِمْن قَْوِمِه، فَأَْدلَُجوا، أَْهلََكُهْم فَاْنَطلَقُوا َعلَى َمَهلِِهْم فَنََجْوا، َوَكذَّ

قِّ ـْئُت بِِه ِمَن الحَ َواْجتَاَحُهْم، فََذلَِك َمثَُل َمْن أَطَاَعنِي فَاتَّبََع َما ِجْئُت بِِه، َوَمثَُل َمْن َعَصانِي َوَكذََّب بَِما جِ 

 (ن1) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................«

 :ثانيا
  هو الصحابي الجليل، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ه نحوهـ بين الحديبية وخيبر، وكان عمر 7، أسلم سنة 

 مالزمة تامة إلى أن توفي حين رجوعه من خيبر، وسكن الصفة والزم الرسول  سنة، ثم قدم المدينة مع النبي  03    

 ، وروى عنه كثير  ر وعائشةــــر وعمــأبو بك: وعن كثير من الصحابة منهم روى عن الرسول . عليه الصالة والسالم    

 ( ن1)..........................................................................................................................................................................................هـ 85سنة ث في عصره، توفي منهم، وكان أحفظ من روى الحدي    

 يحتمل أن النبي داود : قال العلماء ضى به للكبرى لشبه رآه فيها، أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير، أو ق 

 (ن3.78).................................................................................................................................................................................................................... . في يدها، وكان ذلك مرجحا في شرعه لكونه كان     

  توصل النبي سليمان  ،بطريقة من الحيلة والمالطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهم المرأتين شق االبن بالسكين 

 م ــــده لذلك، لجزع الصغرى الدال على عظيولم يعزم على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف األمر فحصل مقصو     

 ة الدالة علىـــــمع ما انضاف إلى ذلك من القرين –رى وعدمها في الكبرى ـــة، فظهر له من قرينة شفقة الصغــالشفق     

 رىــــم للصغـــولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى، فحك. رىـــما هجم به على الحكم للصغ –صدقها       

 (ن1)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................باإلقرار ال بمجرد الشفقة المذكورة      
 الجواب من أوجه : 

 لعله كان في شرعهم فسخ  :الثالث. وى من داود ال حكماـون ذلك فتــأن يك :الثاني. مـزم بالحكـــأن داود ج :أحدها    

 أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق، :الرابع. ى خالفهالحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر ير    

 (ن1) ..............................................................................................................................................................................................................فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها، وإن كان بعد الحكم    
  قال :«... (ن3.58)........................................................................................................................................................................................  ............................................«وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 
  الحكم باالستناد إلى االجتهاد : العالقة هي 

 ـ إمكانية الخطأ من المجتهد                         

 (ن1)..................................................................................................................................................(.فى بأحد العالقاتتيك)         .ء ـ الداللة على اجتهاد األنبيا                        

 : ثالثا
 تتفرقوا وتتركوا بل الزموا الصراط ولجوه ال: ال تتفرجوا.  

 (ن5.0) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .أحكام شريعته لعباده: حدود َّللا -     

 (ن5.0)............................................................................... .، ويحرص على سعادة نفسه وحمايتها مما يسخط هللا أو يغضبهأن يسلك نهجه ويتبع تعاليمه 

 ويميز الخبيث من الطيب ، ويهدي اجه العباد من أصول الدين وفروعه، ويبين الحالل والحراميحت ، وفيه ماس إلى الخير والسالميرشد النا ،

 (ن1.50)............................................................ .إلى التوحيد الخالص واألعمال الصالحة ، واألخالق الفاضلة ، واآلداب الحسنة 

 وحصلا من األمراض اطمأن إلى ذكر هللا، فإذا كان صحيحا سالمالقلب ملك األعضاء تصلح بصالحه، وتفسد بفساده ، 

 له السرور باإليمان والعمل الصالح ، واالستقامة على هدى هللا ، فيثبت صاحبه على الحق وعلى طاعة هللا ورسوله     

 (ن1)............. .االتعاظ بمواعظ القرآن التي تلهمه الخير وتدفعه إليه وتزجره عن الشر ، ويحثه علىواإلخالص لهما في العبادة     

 (ن0..5)................................................................................................................................................................................................................................................... .اإلسالم ـ القرآن ـ القلب السليم: المرتكزات هي 
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