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  (نقط 01: )الفقه

 :أوال   

ُ َعْنهَُما قَالَ                      ْفَعِة فِي ُكلِّ َما لَْم يُْقَسمْ  َرُسوُل هللاِ  قََضى »: َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاِ َرِضَي هللاه  فَإَِذا ،بِالشُّ

فَتِ  َوقََعتِ                    .أخرجه البخاري في كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم« فاَلَ ُشْفَعةَ  الطُُّرقُ  اْلُحُدوُد َوُصرِّ

 صرفت الطرق -الحدود : اشرح. 

 ؟"ةالحكمة من مشروعية الشفعة هي رفع ضرر القسم":  ماذا ينبني على القول اآلتي 

 متى تجوز الشفعة في التبرعات؟ 

   شركاء حسب أحقيتهم في الشفعةهؤالء الرتب: 

 .      شريك البائع في السهم -ب .      شريك البائع بصفته موصى له -أ     

 (ن5.2 )..................................................................................................................................................................................................... .شريك الموروث -د       .            شريك البائع في اإلرث -جـ   

 :    ثانيا  

 .نفر الشرع من الربا ألضراره المتعددة، ورغب في القرض واعتبره من القربات التي يتقرب بها إلى هللا تعالى                

 اذكر تعريف ابن عرفة للقرض. 

 القرض حسن أداء فيالشرع ترغيب ي على رعاستدل بنص ش. 

 الفرق بين القرض والقراض؟ ما 

 (ن5.2) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .بين األضرار االجتماعية للربا 

   :ثالثا  

 ، فإن حصل الحوز قبل المانع صحفي الصحةالحاصلة إنما يشترط الحوز في التبرعات : "قال محمد بن عرفة                 

  .شرح مختصر خليل للخرشي"التبرع                

 فيم تتجلى قيمة الحيازة في التبرعات؟  

 كيف تتم الحيازة إذا كان المتبرع به: 

 دارا للسكنى؟ -ب.        أرضا  -أ    

 (ن5.2) ................................................................................................................................................................................................................................................................... .اذكر أربعة موانع تحول دون حصول الحيازة 

   :رابعا  

 ية مع التعليل؟تما حكم الصور اآل                

  استبدال ذهب بفضة. 

 اشتراء قنطار من قمح جيد بقنطار ونصف من قمح رديء. 

 (ن5.2) ............................................................................................................................................................................................................................................................... .تصدق شخص مريض مرضا مخوفا بنصف ماله 

 

       (نقط 01: )األصول

  :أوال 

؟ قَالَ : ، قَالُوا« اْجتَنِبُوا السَّْبَع الُموبِقَاتِ  »: قَالَ   ، َعِن النهبِي  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ                   : يَا َرُسوَل هللاِ َوَما هُنه

َم هللاُ إاِلَّ ُر، َوقَْتُل النَّْفِس الَّتِي ـــْرُك بِاهللِ، َوالسِّحْ ــالشِّ  »                 بَا، َوأَْكُل َماِل اليَتِيِم، َحرَّ ، َوأَْكُل الرِّ   بِالَحقِّ

ْحِف، َوالتََّولِّي                           .أخرجه البخاري« َوقَْذُف الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت الَغافاِلَتِ  يَْوَم الزَّ

  :تضمن الحديث حفظ بعض الضروريات                

 ه الضروريات مع تحديد العبارة الدالة عليهاذاستخرج ه.  

 لحديثرتب الضروريات الواردة في ا. 
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 الصفحة

2   
2       

    ايت بمثالين لحفظ المال: 

  .من جانب الوجود  -أ      

 (ن4)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .دمـــمن جانب الع -ب     

  :ثانيا 
 ثم  ،ثم الحاجيات ،وهي الضروريات :مراتباتفق العلماء على أن المصالح المقصودة للشارع ثالث              

  .التحسينيات             

 الحاجيات والتحسينيات :عرف في االصطالح كال من. 

 كر األمور الدالة على قصد الشارع إلى المحافظة على المصالح الحاجيةذا.  

 بعد نقله إلى ورقة التحرير مما يأتي امأل الجدول بما يناسب.  

 .      جواز أكل الميتة للمضطر -    

 .  منع الضرر الذي يلزم من إزالته إلحاق ضرر مثله -    

 .   جواز قول الكفر لمن أكره على ذلك وخشي على نفسه الهالك -    

  .عدم إجبار الشريك على القسمة التي يتضرر منها أحدهما -    
 الفروع المناسبة لها القاعدة الشرعية

 يح المحظوراتالضرورات تب
-................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

-................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 الضرر ال يزال بالضرر
-................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
-................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 (ن3) ..................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    :الثثا  

 :مع التعليل ما يأتيما حكم              

 ؟﴾                                                                                                  ﴿:االجتهاد في عدد الجلد في قوله تعالى 
 ؟﴾                                                            ﴿: قوله تعالى االجتهاد في المراد بالقروء في 
 (ن2.2.)............................................................................................................................................................................... ؟التقليد من عامة الناس في فروع الدين وقضاياه االجتهادية 

   :رابعا 
  

 (ن52.2)...................................................................................................... .فعله إذا تعذر عليه الجمع بين األدلة المتعارضة على المجتهد ما يجب نْ ي  بَ           
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 :الفقه
 : أوال
 - (ن0.5). ..........................بينت مصارفها وشوارعها :صرفت الطرق -       . العالمات التي تميز بها الممتلكات بعد قسمها :الحـــدود 
 سمة ال يجاب ، أما ما ال يقبلها فال شفعة فيه؛ ألن الشريك إذا طلب القةأن الشفعة ال تثبت إال فيما يقبل القسم 
 (ن0.5)...................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............................................................إليها     
 (ن0.5) .............. .تبرع إلسقاط حق الشفيع في الشفعةإذا وجدت قرائن تدل على البيع وتشعر بأن المتعاقدين تحايال وأظهرا ال 
 شريك البائع في السهم -ب: األول .    
 .شريك البائع في اإلرث -ج :الثاني    
  . شريك البائع بصفته موصى له -أ  :الثالث    
 (ن1) ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................شريك الموروث -د :الرابع    

 : ثانيا
  (ن0.5)................................................................... ...................................................................................................................... ".عاجال تفضال دفع متمول في عوض غير مخالف له ال: "القرض 

  ََعْن أَبِي هَُرْيَرة :أَتَى النَّبِيَّ أَنَّ َرُجال   ِ  ِسن ًا أَْفَضَل ِمنْ  َما نَِجُد إاِلَّ : ، فَقَالُوا« أَْعطُوهُ  »:  يَتَقَاَضاهُ بَِعيًرا، فَقَاَل َرُسوُل ّللاَّ

ُجلُ       ُ، فَقَالَ : ِسنِِّه، فَقَاَل الرَّ ِ  أَْوفَْيتَنِي أَْوفَاَك ّللاَّ   .« أَْعطُوهُ، فَإِنَّ ِمْن ِخيَاِر النَّاِس أَْحَسنَُهْم قََضاء   »: َرُسوُل ّللاَّ

 (ن1).......................................................................... ..............................................................................................................................................(يقبل كل نص شرعي مناسب)                                             
 زء ـــــج ر قصد االتجار فيه مقابلــــراض يدفع فيه أحد الشخصين ماال لآلخـــهو أن الق: راضــقرض والقــرق بين الـــــالف 
 إال ما أعطى لآلخر رضـرض ال يأخذ المقــــبينما في الق. حــــدر المتفق عليه في الربــــفيأخذ رأس المال والق من الربح     

 (ن1) .............................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................زيادة .من غير     
 أضرا ر الربا االجتماعية : 
 .الحقد و البغض بين أفراد المجتمعفقدان التآلف وحصول الكراهية و  -    
  .استغالل حاجة المحتاجين -    
  .تعطيل معاني الفضيلة -    
 (ن1) .................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................انقطاع المعروف بين الناس من القرض -    
 : ثالثا
  (ن0.5)................................................................................................................ .في حسم سبل النزاع بين المتبرع عليه والورثة: الحيازة في التبرعاتتتجلى قيمة 
 ميع ما يمكن أن يعوق هذا التصرف، و تمكينه من التصرف فيها بإزالة جم حيازتها بتسليمها للمتبرع عليهتت -أ.  
 (ن1) ...................................................................................................................... .........................بتخلي المتبرع عنها وإخالئها من شواغله، وتسليم مفاتيحها للمتبرع عليه -ب    
 (ن1) ................................................................... ........................................(يكتفي المترشح بذكر أربعة منها)اإلفالس  - السفه – الجنون - المرض المخوف - الموت 

 : رابعا
 (ن5.0) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .ل بغير صنفها، ألنه استبدجائز 
 (ن5.0) .............................................................................................................................................................................................................................................. .س بجنسه متفاضلينغير جائز ، ألنه من بيع الجن 
 (ن5.0) ............................................................................................................................................................................... .مريضا مرضا مخوفايكون ال أن  ر جائز ألن من شروط المتصدقغي 

                                                                                                                                                                                 00
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  :األصول

 :أوال

 

 العبارة الدالة عليها الضروريات

 الشرك باهللاجتناب  الدين

 قتل النفساجتناب  النفس

 أكل الربا وأكل مال اليتيماجتناب  المال

 قذف المحصنات المؤمنات الغافالتاجتناب  النسل

 (ن0).............................................. ..................................... (يقبل كل جواب مناسب)                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                               

  (ن1) ...................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................. .المال –النسل  –النفس  -الدين 

  تشريع أحكام الميراث -       .  إباحة المعامالت المالية    :من جانب الوجود -أ. 

 (ن1) .................................................. (يقبل كل جواب مناسب).تشريع حد الحرابة -.               السرقةتشريع حد     :دممن جانب العــــ-ب    

 :ثانيا

 - المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة على المكلفين ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج : هي الحاجيات 

 .والمشقة       

 (ن0.5)................ .األخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب األحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحة: هي حسينياتالت -    

 - ابتناء الشريعة على مبدأ رفع الحرج والمشقة على المكلفين. 

 (ن0.5) .................................................................................................................................................................................................. .مراعاة الشريعة لظروف المكلفين وأحوالهم وخصوصياتهم -    

  

 الفروع المناسبة لها القاعدة الشرعية

 الضرورات تبيح المحظورات
 .الميتة للمضطرجواز أكل  -

 .جواز قول الكفر لمن أكره على ذلك وخشي على نفسه الهالك -

 الضرر ال يزال بالضرر
 .منع الضرر  الذي يلزم من إزالته إلحاق ضرر مثله -
 .عدم إجبار  الشريك على القسمة التي يتضرر منها أحدهما -

 (ن0) ......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 :ثالثا

 (ن5..0) ................................................................................................................................................................................................ .يحتمل التأويل ال يجوز االجتهاد في عدد الجلد ألنه لفظ ال 

 (ن5..0).. .للفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى، فالبد من االجتهاد لتعيين المراديجوز االجتهاد في المراد بالقروء ألن ا 

 (ن.5..0)......................................................................................................................................................................................................................................................... .يجوز التقليد في ذلك الشتباهه على العامة 

 :رابعا

 إذا علم المتقدم والمتأخر من المتعارضين ، وتََكافَئَا فيجتهد دفع التعارض عن طريق النسخ يجب على الم         

 (ن5..0)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................القوة        

                                                                                                                                                                              00
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