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 التفسير والحديث

  العلوم الشرعيةمسلك :  التعليم األصيلشعبة 

 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة
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 مادة: التفسير

 ن(2,75) أوال:
)وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم وأرتسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء  :قال تعالى -1

 ن1.... ......................................(فاتسقةنايموه وما أندم له بخازنةن وإنا لنحن نحةي ونمةت ونحن الوارثون
 0,25: اخدلس وتسرق السمع . ......................................................................استرق السمع  - -2

 0,25مقدر بمةزان الحكم  . ............................................................................ موزون: -

 0,25بال فةها،إنبات الزروع والثمار المخدلف )يكدفى بواحد(.....: مد األرض،إلقاء الجفي األرض -  -3

 0,25:البروج وتزيةن السماء بها،حفظ السماء من اتسدراق السمع)يُكدفى  بواحد(. .....في السماء -

 0,25 : مخلوقات هللا الدي تحداج إلى العون والمساعدة ياألطفال والعجزة واألنعام. ...........المراد -4

الذي ينزل من السماء ماء بقدر الحاج ، و المصلح  للزرع والثمار والشرب، فةحةي به البالد المةد ، و  : هوالتفسير -5

 0,5يذلك يحةةكم ويخرجكم من قبوريم أحةاء. ................................

 ن(2,75) ثانيا:
وحقةق  اإليمان واإلتسالم، و تسمةت تسورة الحجرات مدنة  ، تضمنت حقائق الدربة  الخالدة، وأتسس المدنة  الفاضل ،  -1

 0,5بهذا االتسم لذير بةوت النبي صلى هللا علةه وتسلم فةها. ......................

ألن اإلنسان قد يقع له خاطر الدهم  والظن ابدداء، ويريد أن يدجسس خبر ذلك ويبحث عنه لدحقةق ما وقع له من تلك  -2

 0,25...................................... الدهم . .................................

 0,25حرام. .......................................................................................... الحالة األولى: -3

 0,25..............مندوب. ......................................................................... الحالة الثانية:

 0.5الدمةةز: يذير المدرشح واحدا مما يأتي: .................................................................. -4

 : طلب األخبار والبحث عنها. التحسس:  البحث عما يكدم عنك، والتجسس -

  : طلب الخبر لغةره.التحسس: طلب الخبر لنفسه، والتجسس -

 حواتسه.  : ما أدريه اإلنسان ببعضالتحسسمجرد البحث، و :التجسس -

 0.5 ..............قابل اآلخر بلقب ما. .....ألن الدنابز يقدضي المشاري  فكل واحد تسرعان ما ي -أ -5

 0,25......................................يا فاتسق )يقبل يل جواب صحةح(. ................. ما يحرم: -ب

 0,25...................األعور )يقبل يل جواب صحةح(. ................................... ما يستثنى: -

 

 

 ن(2,5)ثالثا:
يحدمل أن يكون المقصود به اإلعالم به في ذلك الةوم، ولةس حصول اإلحالل حقةق ، ألنه أمر تسابق إذ لم يكن شيء  -1

 منها محرما، 

 0,5ى تسبةل الدفصةل بعد أن يانت حالال باإلجمال......ويحدمل أن يكون المقصود به إحاللها عل
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 0,75........................................................................... : يُكدفى بثالث  مما يلي:األسباب -2

 مخاف  تنصةر الولد وتخلقه بأخالق الكفار. -              

 أيلها للخنزير وشربها للخمر. -

 غلب نساء أهل الكداب.عدم عف  أ -

 الشعور بالنقص أمامهن. -

 تعنةس الفدةات المسلمات. -

عن ابن عباس قال: تُصدق على موالة لمةمون  بشاة فماتت، فمر بها رتسول هللا صلى هللا علةه وتسلم فقال: )هال أخذتم  -3

 0,5إهابها فدبغدموه فاندفعدم به، فقالوا: إنها مةد ، فقال: إنما ُحرم أيلها(. ....

 0,25..................................................................................... يكدفى بسبب واحد من: -أ -4

قةل: نزلت في المشريةن الذين صدوا المسلمةن عن المسجد الحرام عام الحديبة ، يأنه تعالى أعاد النهي هنا لةخفف -

 يةن.من حدة المسلمةن ورغبدهم في الفدك بالمشر

نزلت هذه اآلي  في يهود بني النضةر حةن ائدمروا على الفدك برتسول اّلله صلهى اّلله علةه وتسلهم، فأوحى اّلله إلةه  قةل:و-           

بذلك، ونجا من يةدهم، فأرتسل علةه الصالة والسالم يأمرهم بالرحةل من جوار المدين ، فامدنعوا وتحصنوا بحصونهم، فخرج 

سالم إلةهم بجمع من أصحابه، وحاصرهم تست لةال، اشدد األمر فةها علةهم، فسألوا النبي صلهى اّلله علةه وتسلهم علةه الصالة وال

أن يكدفي منهم بالجالء، وأن يكف عن دمائهم، وأن يكون لهم ما حملت اإلبل، ويان البعض من المؤمنةن يرى لو يمثل النبي 

ةهم، فنزلت اآلي  لنهةهم عن اإلفراط في المعامل  بالدمثةل والدشويه، فقبل النبي علةه صلهى اّلله علةه وتسلهم بهم، ويكثر من الفدك ف

 الصالة والسالم من الةهود ما اقدرحوه.
 0,25: الشنآن. .............................................................................................العائق - -ب

 0,25............................................................................................: الدقوى. ..الثمرة -

 ن(2) رابعا:
 0,5اخدالف الناس وتفرقهم رحم .) يقبل يل جواب صحةح ( . ............................................ -1

 0,5كالةف والوفاء بجمةع الحاجات. ..............الغاي : الدعارف والوئام والدعاون للنهوض بجمةع الد -2

 0,5...... ..الصحةح أن خلق اإلنسان إنما يكون من ماء الرجل والمرأة، فالسالل  لهما، والنطف  منهما -3

يقوم مبدأ المساواة اإلنسانة  على أتساس هو أن اإلتسالم يحدرم اإلنسان ويكرمه، ُمسقطا يل أنواع الدفرق  القبلة   -4

 0,5.......................................   والقومة ، فالناس يلهم عباد هللا.والعنصري

 

 

 

 

 حديثمادة: ال

 ن 4أوال: 

 موتسى األشعري  أبي عن النبي عن   :ًضا أََصابَ  ال َكثِةرِ  ال غَة ثِ  َيَمثَلِ  ،َوال ِعل مِ  ال ُهدَى ِمن   بِهِ  اّلَلُ  َبعَثَِني َما َمثَلُ »قَال ؛ أَر 

َسَكت   أََجاِدبُ  ِمن َها َوَيانَت   ،ال َكثِةرَ  َوال عُش بَ  ال َكَلَ  فَأَن بَدَت   ال َماءَ  قَبِلَت   نَِقةَ    ِمن َها فََكانَ  ا فََشِربُوا ؛النَاسَ  بَِها اّلَلُ  فَنَفَعَ  ال َماءَ  أَم   َوتَسقَو 

َرى َطائِفَ  ِمن َها َوأََصابَت   ،َوَزَرُعوا ِسكُ  اَل  ؛قِةعَان   ِهيَ  إِنََما أُخ   بَعَثَنِي َما َونَفَعَهُ  ،اّلَلِ  ِدينِ  فِي فَقُهَ  َمن   َمثَلُ  فَذَِلكَ  ؛َيَلً  تُن ِبتُ  َواَل  َماءً  تُم 

فَع   لَم   َمن   َوَمثَلُ  ،َوَعلَمَ  فَعَِلمَ  ؛بِهِ  اّلَلُ  تِسل تُ  الَِذي اّلَلِ  ُهدَى يَق بَل   َولَم   ،َرأ تًسا بِذَِلكَ  يَر   أُر 

 ن1............................................................«بِهِ 

  -     والكفاي . الكثرة 

 .عموم النفع     -      

  النزول في وقت شدة الحاج .  -

 ن1اإلحةاء؛ فالغةث يحةي األرض المةد ، والوحي يحةي القلوب............................................... -
 ن0.25ين: تعبةر عن أحكام هللا وحدوده، ....................................................................السور -أ 

 الدقةد بمضمون عناصر اإلجاب  ال بحرفةدها



4    
3
       

 

 الصفحة

   

4         

 عناصر اإلجاب  – 2018  تستدراية الدورة اال  -موحد للبكالوريا  االمتحان الوطني ال
 لعلوم الشرعة امسلك    التعلةم األصةلشعب    -  التفسةر والحديثمادة:   -

 

RR  42  

 ن0.25األبواب المفدح : أراد بها محارم هللا............................................................................        

 عن خطوطا خط ثم ،هللا تسبةل هذا :قال ثم ،خطا يوما  هللا رتسول لنا خط»: قال مسعود بن هللا بدع عنروى الدارمي  -ب     

  :تال ثم ،إلةه يدعو شةطان منها تسبةل يل على تسبل هذه :قال ثم ،شماله وعن يمةنه

     
     

    »............................0.5ن 

 إذا حكم الجاهل أو أفدى فهو آثم أصاب الحق أو أخطأه؛ ألن إصابده لةست صادرة عن أصل شرعي )يقبل يل تعلةل  -أ

 ن0.5................................................................................................ مناتسب(.

 ن0.5 واجب؛ إذ ال يمكن تطبةقها والعمل بها إال بعد معرفدها والعلم بها. ............... تعلم تسنن النبي  -ب

 

 ن 4ثانيا: 

 ( أالحديث )أجر الحايم إذا اجدهد فأصاب أو أخطأ.  ، باب:خرجه البخاري في صحةحه، يداب: االعدصام بالكداب والسن أ

 ن0.75...................................................................................................

     :ذل وتسعه في اتسدنباط الحكم.: بَ اجدهد  شرح 

 صادف الحكم الصحةح الموافق للشرع. أصاب:                  

 ن0.75.............................................................. دعاء له. : أي ال تفعل، وهوهللا يرحمك ال،                           

 عمرو بن العاص السهمي صحابي جلةل، وهو أحد فرتسان قريش وأبطالها، أتسلم قبل فدح مك ، يان مجاهدا شجاعا يحب هللا

فدح هللا على يديه مصر، فحرر  روب الردة،في ح شارك، على عمان، فظل على واليدها إلى أن توفي  ورتسوله، واله النبي 

 ن 0.5تسن .  90هـ وهو ابن  43أهلها من ظلم الرومان، توفي تسن  

 

 - ( قسم فةه النبي أالنص )  المجدهدين إلى مصةب ومخطئ، فلو أن الخطأ غةر جائز على المجدهد لما يان لهذا الدقسةم

 معنى، 

 ن1...............م بالصبي لغةر أمه. ................اجدهاده؛ إذ حكما فةه من خطأ داود في ( فلِ ب)النص أما  -

  ( اخدلف داود وتسلةمان في اجدهادهما في قضة  الصبي؛ فحكم به أحدُهما للمرأة الكبرى، وحكم به اآلخر بالحديث )في

 ن0.5للصغرى، وهما نبةان؛ فدل ذلك على مشروعة  اخدالف المجدهدين. ......

 دنبط: أن للحايم أن يحكم بخالف ما يعدرف به المحكوم له إذا تبةن له أن الحق غةر ما اعدرف به. الحكم المس

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

 ن 2ثالثا: 

 دند إلى اتسددالل واتسدنباط من النص، والمذموم رأي مجرد ال دلةل علةه.الفرق بةنهما أن الرأي المحمود رأي مس 

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

 برأيي( محمول على الرأي المحمود المسدند إلى  أزال صاحب النص هذا الدعارض ببةان أن قول أبي بكر: )تسأقول فةها

 دلةل، وقوله: )أي تسماء تظلني... إن قلت في القرآن برأيي( محمول على الرأي المجرد المنبعث من الهوى والشهوة.

 ن1..............................................................................................................
 :ن0.5........................................................................... . أن يذير المدرشح مفسدتةن مما يأتي 

 اتباع الهوى والقول على هللا بغةر علم. -
 الدحريف الُمفضي إلى الغلو والدشدد أو المبالغ  في الدةسةر والدرخةص. -
 الدعصب األعمى. -
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