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مادة :الفقه
أوال3,5 :ن
أ ـ قال هللا      :
GS.   

من 104 :U

ب ـ قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه« :من وهب هب يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبده يرجع فةها
أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ،يداب األقضة  ،باب القضاء في الهب .
إذا لم يرض منها»
 1ـ اتسدخلص من اآلي شرط وجوب زياة المال.
 2ـ عرف الزياة في االصطالح.
 3ـ بةن المقدار الواجب إخراجه في أرض يسقى غالبها بالمطر وقلةلها باآلل .
 4ـ اذير شروط الموهوب.
 5ـ أوضح يةف تدم المعاين المقبول شرعا في الحةازة.
 6ـ بةن حكم زياة المدين في العةن ،مع الدعلةل.
 7ـ مثّل لوصة معلق على شرط لم يدحقق.

ثانيا 2,5 :ن
أ ـ قال هللا       :
nS .     
ب ـ قال مالك« :ومن اشدرى أرضا فةها شفع لناس حضور فلةرفعهم إلى السلطان فإما أن يسدحقوا ،وإما أن يسلم
الموطأ ،يداب الشفع  ،باب ما ال تقع فةه الشفع .
السلطان».

له

 1ـ اشرح حسب السةاق :ولكم ِشرب يوم معلوم – السلطان.
 2ـ اتسدخرج من النص (ب ) حكم دعوى اتسدعجال المشدري للشفةع أمام السلطان.
 3ـ أورد حالدةن ال يسقط فةهما حق الشفةع صراح في األخذ بالشفع بعد البةع.
 4ـ بةّن بدفصةل حكم شفع المعدم وقت األخذ بالشفع .
 5ـ اذير ما يشدرط في قسم المنافع إذا يان المشدرك واحدا.

ثالثا 2 :ن
قال ابن عاصم:
العةن بقصـد السلـــف
نــــــوع
م

وفي
جائز
األصول
في
الحبس
ِ
وال يصح في الطعام واخد ِلف  في الحةوان والعروض من تسلف
وللكبار والصغـار يـــــعقــــــــد  وللجنةـن ولمــــن تسةــــــــــــــولـد
تحف الحكام في نكت العقود واألحكام البن عاصم
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 1ـ اتسدخرج أصناف الموقوف علةه من األبةات.
 2ـ اتسددل من السن على جواز حبس األصول.
 3ـ بةن مدى يصح وقف ما يأتي:
أ ـ العةن المسكوي .
ب ـ الطعام.
 4ـ اتسدعرض آراء الفقهاء في بةع ومعاوض األصول الدي انعدمت منفعدها.

رابعا 2 :ن
«اتفق الفقهاء على مشروعة المضارب وجوازها ،وذلك على وجه الرخص أو االتسدحسان ،فالقةاس أنها ال تجوز؛ ألنها
اتسدئجار بأجر مجهول ،بل بأجر معدوم ولعمل مجهول ...وهو مسدثنى من اإلجارة المجهول ومن السلف بمنفع  ...وقد شرع
القراض أو المضارب ألن الضرورة دعت إلةها لحاج الناس إلى الدصرف في أموالهم وتنمةدها بالدجارة فةها ،ولةس يل أحد
يقدر على ذلك بنفسه ،فاضطر فةها إلى اتسدناب غةره ،فرب ذي مال ال قدرة له على الدجر (االتجار) به  ،ورب قادر على الدجر
ال مال له ،فهو من المصالح العام ».
المبسط في الفقه المالكي باألدل  ،د .الدواتي بن الدواتي الجزء الخامس 626 /بدصرف

 1ـ حدد القضة الدي يعالجها النص.
 2ـ اتسدخرج من النص ما يلي:
أ ـ عبارة دال على أن المضارب من العقود المسدثناة.
ب ـ منافع طرفي القراض.
 3ـ أوضح لماذا يعدبر القراض شري في الربح ال في رأس المال؟

مادة :أصول الفقه
أوال 3.5 :ن
أ -قال هللا     :
    







.267 :2S
.   

ب -عن تسعد بن أبي وقاص أن رتسول هللا  قالِ « :إنك لن تن ِفق نفق تبد ِغي ِبها وجه اّللِِ ،إال أ ِجرت علةها،
 - تبدغي وجه هللا.


أخرجه البخاري .
ل فِي ف ِم امرأتِك».
اشرح:دى ما تجع
ح
 اتسدخرج من النص (أ) مكمال من مكمالت الدحسةنةات.
 بةن من خالل النص (ب) شرط اإلثاب على العمل.
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 امأل الجدولةن:
مكمله

مكمله

المقصد الضروري
تحريم الزنا

...................

المقصد الحاجي
تشريع البةع

....................

تشريع اآلذان

.............................

الجمع بةن الصالتةن

 اتسددل بحديث نبوي على أصل رفع الحرج عن المكلفةن.
 علل لماذا ال يقبل النسخ ي ُّل نص مما يأتي:
أ -قال هللا        :
    
    
:6.

.58

ب ،ولبِن ِمن
ب -عن أبي هريرة قال :قلنا :يا رتسول هللا! أخبِرنا عن الجن ِ ما بِناؤها؟ قال« :ل ِبن ِمن ذه ٍ
فِض ٍ ،و ِمالطها ال ِمسك األذفر» .أخرجه الدرمذي.
ت
ج -عن ابن عباس قال :قال رتسول هللا  يوم فدح مك « :إِن هذا البلد حرمه اّلل يوم خلق السموا ِ
واألرض ،فهو حرام ِبحرم ِ اّللِ إِلى يو ِم ال ِقةام ِ » .أخرجه البخاري.

ثانيا 4.5 :ن
أ -عن مةمون بنت الحارث  ،gقالت« :تزوجنِى رتسول اّللِ  ونحن حالال ِن بِس ِرف».

أخرجه أبو داود

ب -عن ابن عباس  قال« :تز ّوج رتسول هللاِ 
ور؛ ِمن ي ِّل أرب ِعةن دِرهما دِرهم ،ولةس علةكم شىء حدى تدِم ِمائدى
ج -عن علي  عن النبي  أنّه قال« :هاتوا ربع العش ِ
مةمون وهو مح ِرم».

رواه مسلم.

ب ذ ِلك ،و ِفى الغن ِم ِفى ي ِّل أرب ِعةن شاة
دِره ٍم ،فإِذا يانت ِمائدى دِره ٍم ف ِفةها خمس دراهِم ،فما زاد فعلى ِحسا ِ

شاة» .أخرجه أبو داود.

 حدد مفهوم الدعارض في اصطالح األصولةةن.
 أبرز وجه الدعارض بةن النصةن (أ) و(ب).
 حدد أيهما أرجح من اآلخر ،معلال جوابك.
 علل لماذا يعد علماء األصول النص الناهي مرجحا على النص اآلمر عند الدعارض؟
 اذير أحوال النص من حةث القطعة والظنة .
 وضح هل الحديث (ج) نص قطعي أو ظني ،مع الدعلةل؟
 بةن ِلم يشدرط في المجدهد أن يكون محةطا بعلوم اللسان العربي؟

ثالثا 2 :ن
«قال عبد هللا بن المبارك :رب عم ٍل صغةر تعظمه النة  ،وربّ عمل يبةر تصغره النة  .وقال الفضةل بن عةاض :في قوله تعالى:
    

 ]2 :8S[  قال :أخلصه وأصوبه ،فقةل له :يا أبا علي!! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال :إن العمل إذا يان
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ،وإذا يان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل؛ حدى يكون خالصا وصوابا ،والخالص ما يان هلل عز
رتسال في تحقةق قواعد النة  ،لولةد بن راشد السعةدان ،ص.5-4 :
وجل ،والصواب إذا يان على السن ».
بدصرف.

 حدد القضة الدي يعالجها النص.
 اتسدخرج من النص شرطةن لقبول العمل.
 امأل الجدول اعدمادا على يالم الفضةل بن عةاض في النص:
المثال

ما يناتسبه من يالم الفضةل

شخص بنى مسجدا لةعرف بأنه من فاعلي الخةر

................................................
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رجل نذر أن يدابع الصوم ثالث أيام بلةالةها تقربا هلل

................................................

.................................................................................

أن يكون العمل خالصا وصوابا

شاب يؤم الناس في الدراويح ويقرأ بصوت محبّر لةقال قارئ بارع

................................................

الصفحة
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المادة

الفقه واألصول
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الدقةد بمضمون عناصر اإلجاب ال بحرفةدها

مادة :الفقه
أوال 3.5 :ن
 1ـ أن يكون المال مملويا للمزيي0.25 ........................................................................... .ن
 2ـ الزياة اصطالحا" :إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص ،بلغ نصابا لمسدحقةه ،إن تم الملك وحال الحول" ( .يقبل
يل تعريف صحةح ) 0.5...............................................................................ن
 3ـ أرض يسقى غالبها بالمطر وقلةلها باآلل :
ـ إذا تفاوت السقي يان لألقل حكم األيثر ،أي العشر.
ـ وقةل يؤخذ من يل تسقي بحسابه:االرض الغالب الدي تسقى بالمطر :العشر ،والقلةل المسقة
باآلل نصف العشر0.5............................................................................................ن
ـ أن يكون مملويا للواهب.
4ـ
ـ أن يكون قابال شرعا للنقل من يد إلى يد.
ـ أن يكون مدموال شرعا0.75 .................................................................................. .ن
 5ـ المعاين المقبول شرعا في الحةازة؛ تقوم بإشهاد عدلةن إشهادا مبنةا على الرؤي واالطالع في مكان وجود العطة .
0.5.............................................................................................................ن
تسقط زياة العةن عن المدين:
6ـ
ـ ألن المدين فقةر ،وهو من اآلخذين للزياة،
ـ وألن الزياة تجب في األموال النامة  ،والمدين ال يقدر على تنمة ماله.
يكفي أن يذير المدرشح عل واحدة0.5................................................................... .ن
 7ـ قول الموصي :إن مت عامي هذا فلفالن يذا ،فلم يمت( .يقبل يل مثال مناتسب)0.5.................. .ن

ثانيا 2,5 :ن
 1ـ لكم شرب يوم معلوم :لكم نصةب من الماء في يوم آخر0.25 ............................................... .ن
ـ السلطان :الحايم أو القاضي0.25 .................................................................................... .ن
 2ـ القاضي يسدعجل الشفةع ويجبره إما باألخذ أو الدرك وال يمهله إذا طلب مهل للدروي0.5.............. .ن
 3ـ يذير المدرشح حالدةن ممايأتي:
ـ إتسقاطها لكذب في الثمن.
ـ إتسقاطها لكذب في شخصة المشدري.
ـ إتسقاطها لكذب في الحص المبةع 0.5..................................................................... .ن
 4ـ ال شفع للشفةع المعدم؛ إال أن يأتي بضامن أو يعجل الثمن .فإن عجز عن ذلك بعد األخذ
بالشفع خةر المشدري بةن قبول شفعده .وإال بةع على الشفةع ماله ألداء الثمن معجال0.75 ........... .ن
 5ـ المراضاة وتعةةن الزمن0.25............................................................................................. .ن

ثالثا  2ن
 1ـ الكبار والصغار والجنةن ومن تسةولد0.5 ............................................................................ .ن
 2ـ عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخةبر فأتى النبي  يسدأمره فةها فقال :يا رتسول هللا ،إني
أصبت أرضا بخةبر لم أصب ماال قط أنفس عندي منه ،فما تأمر به؟ قال :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها .قال :فدصدق
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بها عمر أنه ال يباع وال يوهب وال يورث .وتصدق بها في الفقراء ،وفي القربى ،وفي الرقاب ،وفي تسبةل هللا ،وابن السبةل،
والضةف ال جناح على من ولةها أن يأيل منها بالمعروف ويطعم غةر مدمول" أخرجه البخاري.
0.5...................................................................................ن
أ ـ العةن المسكوي  :توقف إذا قصد بها السلف مع رد مثلها.
3ـ
ب ـ الطعام  :يوقف إذا قصد به السلف مع رد مثله و يان مما ال يسرع إلةه الفساد0.5................ .ن
 4ـ الرأي المشهور :ال يجوز بةعها ولو خربت.
الرأي المعمول به :يجوز بةعها ومعاوضدها بغةرها0.5....................................................................ن

رابعا 2 :ن
 1ـ مشروعة القراض (يقبل يل جواب مناتسب)0.5.....................................................................ن
 2ـ أ ـ يذير المدرشح عبارة أو أيثر مما يأتي:
 اتسدئجار بأجر مجهول، بل بأجر معدوم ولعمل مجهول... وهو مسدثنى من اإلجارة المجهول ومن السلف بمنفع 0.5 ................................................. .نب ـ صاحب المال يسدفةد من تجرب المضارب العامل والعامل يسدفةد من المال الذي يعدمه ( .ويقبل يل جواب مناتسب ).
0.5......................................................................................................ن
 3ـ ألن العامل المضارب يسدحق حصده من الربح جزاء عمله في المال ،وصاحب المال يسدحق الربح نظةر ماله.
0.5..........................................................................................................................ن

الدقةد بمضمون عناصر اإلجاب ال بحرفةدها

مادة :أصول الفقه
أوال 3.5 :ن
 :   وال تقصدوا المال الرديء أو
الحرام.
تبدغي وجه هللا :تطلب ما عند هللا من الثواب 0.5..................................................................ن
 اخدةار أطةب الكسب وأفضله عند اإلنفاق0.5...................................................................... .ن
 شرط اإلثاب على العمل في النص :أن يقصد به وجه هللا0.25.................................................. .ن
 يقبل أي مثال مناتسب في المكمالت المطلوب 1.................................................................... .ن

الصفحة
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المقصد الضروري

مكمله

المقصد الحاجي

مكمله

تحريم الزنا

تحريم الخلوة باألجنبة

تشريع البةع

خةار البةع

إيجاب الصالة

تشريع اآلذان

قصر الصالة

الجمع بةن الصالتةن

 قوله « :لوال أن أشق على أمدي ألمرتهم بدأخةر العشاء ،وبالسواك عند يل صالة»( .يقبل يل حديث مناتسب).
0.5.............................................................................................................ن

أ -ألنه أمر باألمان والعدل ،وهما من فضائل األخالق؛ وهي ال تقبل النس0.25.............................. ..ن
ب -ألنه مدعلق بالعقائد واألخبار ،وهي ال تقبل النس0.25....................................................... ..ن
ج -القدرانه بما يدل على تأبةده ،وهو قوله ِ « :إلَى َي ْو ِم ْال ِق َةا َم ِ »0.25....................................... .ن

ثانيا 4.5 :ن
 الدعارض :هو الدمانع بةن دلةلةن شرعةةن مطلقا؛ بحةث يقدضي أحدهما عكس ما يقدضةه اآلخر0.5 .ن
 وجه الدعارض بةنهما أن حديث مةمون يخبر أن عقد النكاح بةنها وبةن النبي  انعقد في حال الحل ،فاندفى االتسددالل به
على جواز نكاح المحرم ،بةنما يثبت حديث ابن عباس أن نكاحهما وقع في حال اإلحرام؛ مما يفةد جواز نكاح المحرم.
0.5...............................................................................ن
 حديث مةمون أرجح؛ لدعلق القص بها0.5............................................................................ .ن
 ألن النَهي درء للمفسدة ،واألمر جلب للمصلح ؛ والشارع يهدم بدرء المفاتسد أيثر من اهدمامه بجلب المصالح.
0.5......................................................................................................................ن

 أن يكون النص قطعي الثبوت والدالل .
 أن يكون قطعي الثبوت ظني الدالل .
 أن يكون ظني الثبوت قطعي الدالل
 أن يكون ظني الثبوت والدالل 1................................................................................ .ن
 الحديث (ج) ظني الثبوت؛ ألنه نقل نقال غةر مدواتر ،قطعي الدالل ألن ألفاظه أعداد ،وهي قطعة الدالل على معناها؛ ال
تحدمل زيادة وال نقصانا1....................................................................... .ن
 ألن نصوص الشريع وردت بلسان العرب؛ فال يمكن فهمها واتسدفادة األحكام منها إال بمعرف اللسان العربي ،واإلحاط
بأتسالةبه0.5.............................................................................................. .ن

ثالثا.2 :ن

 القضة الدي يعالجها النص :أهمة النة في تحديد قةم العمل( .يقبل أي جواب مناتسب)0.5......... .ن
 - أن يكون العمل موافقا للشرع.
 أن يكون خالصا لوجه هللا0.5.........................................................................................ن1................................................................................................................................. ن
المثال

ما يناتسبه من يالم الفضةل

شخص بنى مسجدا لةعرف بأنه من فاعلي الخةر

إذا يان العمل صوابا ولم يكن خالصا

رجل نذر أن يدابع الصوم ثالث أيام بلةالةها تقربا هلل

إذا يان العمل خالصا ولم يكن صوابا

يل مثال يدضمن عمال موافقا للشرع خالصا لوجه هللا

أن يكون العمل خالصا وصوابا

الصفحة
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