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فقه واألصولال  

 الشرعيةتعليم األصيل مسلك العلوم الشعبة 

المادة

 

 المسلك أو الشعبة

 مدة اإلنجاز
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3 
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  P a g e 
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   (نقط 01: )الفقه 
 ن 17.20: أوال

 

 أو دين أو وصية فيما اشتهر    وينقض القسم  لوارث ظهر   :        رحمه هللا قال ابن عاصم       
بحمل دين فلهم ما        وا ؤاـــــــإال إذا ما الوارثون ب                                                      

 ؤوااــــــش
 

 .361:إحكام األحكام على تحفة الحكام للكافي ص                                                                                                              

 

        . ينقض ـ باؤوا:  ـ اشرح 3
               .ـ استخرج من األبيات طوارئ القسمة 2
                         . قرعةقسمة الل يف ابن عرفةاذكر تعرـ  1
            :ما يأتي ـ بين حكم 4

 .أ ـ قسمة المراضاة مع التعديل والتقويم في الطعام المقتات المدخر
   .قسمة المنافع في غلة األشجار وما ال ينضبط من المداخيلب ــ  
                  :  اآلتيـ علل  5

 .افع ال تمنع الشفعةأ ـ قسمة المن
 . ب ـ ال يجمع في قسمة القرعة بين صنفين مختلفين

 ن 07.17:  ثانيا 
 

 ".تمليك ذي منفعة لوجه هللا تعالى بغير عوض"  :ه قولبابن عرفة الصدقة عرف 

          :ما يأتيعلى ـ استدل بنص شرعي مناسب  3
 .أ ـ الترغيب في الصدقة

 .لصدقةل حقةب ـ الفئة المست
 .الموهوب الشيء ـ اذكر الشروط الواجب توفرها في  2
   .حكم الرجوع في الهبة إن كانت للفقراء مع التعليل  ماـ  1

 
 
 
 

 ن3 :ثالثا
 

   : بقرةفي سورة ال قال هللا         
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           (381آلية ا) 
 

 .الواردة في اآليةبين حكم الوصية ـ  3
 :  لكل من بمثال  مثلـ  2

 .محرمة الوصية الب ـ                  .واجبة الوصية الأ ـ 
 .من الوصية ةأخالقي محكثالث ـ أبرز  1
 :الجدول بما يناسب امألـ  4
 

 الدليل الحكم صورةال

   .ابن ألمه بسدس ماله ىوصأ

   .استعجل مروان موت موصيه فقتله

 
 ن  17.رابعا

 

أشهد محمد بن علي الساكن بالرباط أنه تنازل عن حق الشفعة الثابت لهه فهي الحهظ الهذي ، الحمد هلل
محمهد فهي  تمهن فاطمهة بنه...،المؤرخ  والمسهجل   المذكور في الرسم أعاله عمر سعيد بناشتراه 

وقدره الربع بعد علمه بوجود البيع المذكور وصحته، وقدر الثمن، وأنه  كذا،  جميع مثقال الدار رقم
  ...وفي تاريخ ...عرف قدره ،شهد عليه بأتمه وعرفه .ه تنازال تاماكل   حال  

 بتصرف 732ص  0العدلية ألبي الشتاء الغازي الحسيني ج  التدري  على تحرير الوثائق                             

 
 

 .لوثيقةموضوع ا حددـ 3
 :من الوثيقة ـ استخرج  2

 .عنصرين بيانيين وآخرين أساسيين_ أ      
 .ما يدل على أن تنازل محمد بن علي يسقط حقه في الشفعة_ ب     

 

 

  

   (نقط 01: )األصول

 ن17:   أوال
 

 :  قال هللا 
  

   
   

   

                                       .     
 33سورة األعراف اآلية 

                      

 .      الدالة عليه ةاستخرج من اآلية نوع المصالح الواردة فيها،والعبار -0
 .من حيث ما يترت  عن فقدهما ميز بين المصالح الضرورية والحاجية -7
 .  مثل لكل منهما بمثالين. شرع اإلسالم أحكاما لتحقيق التحسينيات في المعامالت والعقوبات -3
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 ن 10.01:  ثانيا
 .اقتضت سنة التدرج في التشريع نسخ بعض األحكام التي وردت في القرآن       

 .تذكر اآلية الناسخة والمنسوخة معمثل لنسخ الحكم دون التالوة  -0
 .    كم والتالوة معاأبرز الحكمة من نسخ الح -7

                           

 ن 17.70: ثالثا
 

 كتا  األحكام/ ابن ماجة              "  ال ضرر وال ضرار :" قال النبي صلى هللا عليه وسلم   

 .اذكر دليل األصوليين في اعتبار الحديث أصال في قواعد رفع الضرر – 3                

 .ر رف قواعد رفع الضرع – 2              

 ".الضرورات تبيح المحظورات " استدل بنص شرعي على قاعدة  – 3              

 :صل بسهم كل قاعدة شرعية بما يتفرع عنها مما يأتي  – 4              

 

 

 

 

 

 

 

: رابعا
 .ن 17.70

 :ا يناس  بعد نقله إلى ورقة تحريركامأل الجدول بم          
 

 التعليل حكمه التقليد مجال

   .التقليد في مسائل االجتهاد بالنسبة للعامي

   .دبعد ظهور الدليل على خالف المقل   التقليد

   .جهل أهليتهتقليد من ت  

 

 .ن 17: خامسا
 

ْد :" يقول القرافي رحمه هللا مخاطبا المجتهد         ْمِرك َواَل َتْجم  ولَ ع  ت ِ  ط  وِر فِي اْلك  لٌ ِمْن ،َعلَى اْلَمْسط  َبلْ إَذا َجاَءك َرج 
ْرِف َبلَِدك اَل ت  َغْيِر أَْهِل إْقلِيِمك َيْسَتْفتِيك  ْرِف َبلَِدِه ،ْجِرِه َعلَى ع  ْرِف َبلَِدك ،َوأَْجِرِه َعلَْيِه ،َواْسأَْله  َعْن ع  وَن ع  َوأَْفتِِه بِِه د 

قَ ، وَن اْلم  ت بِك َود  ِر فِي ك  َو اْلَحق  اْلَواِضح  .رَّ يِن ، َفَهَذا ه  م ود  َعلَى اْلَمْنق واَلِت أََبًدا َضاَللٌ فِي الدِّ لََماِء ،َواْلج  َوَجْهلٌ بَِمَقاِصد ع 
لَِف اْلَماِضينَ  ْسلِِميَن َوالسَّ                                                                "                                                                ... اْلم 

 – 7/021:الفروق                                                                                                                              
022. 

 .للنص  حدد القضية األساس   ــ1    

عدة الشرعيةلقاا  

 األمور بمقاصدها

 الضرر يزال شرعا

 ال ثواب إال بنية

 المشقة تجلب التيسير

رع عنهاما يتف  

.جواز تأخير طلب الشفعة إذا جهل الشفيع بالبيع  

.رد العمل إذا عمله صاحبه رياء  

.امازحالبيع ال يترتب عليه تمليك وال تملك إذا كان البائع   

 .إجبار التاجر المحتكر على بيع الطعام إذا كان الناس في حاجة إليه
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 :رج من النصاستخ -7    
       .قاعدة من قواعد االجتهاد أ ــ  
 .من شروط االجتهاد اشرط  ــ             

 .ما المراد بها؟. قليميةمن أنواع االجتهاد الجماعي، االجتهاد في المسائل اإل – 3    
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 نقط 01: الفقه
 أوال:.....................................................................................................................................57.20 ن

.يبطل: ينقض ــ   1  

ن 5,0..................................................................... .التزموا كلهم أو واحد منهم أداء الدين للغريم: ـ باؤوا  

ن 5.20...............................ـ طرو وارث بعد القسمة ـ طرو صاحب دين بعد القسمة ـ طرو موصى له بعد القسمة 7  

ن 5.0............................."فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله:"قرعةـ قسمة ال 3  

ن 5.70. .......................................................................................................................  ـ أ ـ ال تجوز 4  

ن 5.70................................................... ....................................................................... .ب ـ ال تجوز  

ن 5.70........ .....    .أ ـ قسمة المنافع ال تمنع الشفعة، ألن الملك يبقى مشتركا ال حق ألي شريك في تفويته ـ 0  

ن 5.70.... .........         .ب ـ ال يجمع في قسمة القرعة بين صنفين مختلفين لما في ذلك من عظيم الغرر والمغامرة  
 

ن 2.5.... .............................................................................................................................  :ثانيا  

ة من كسب طيب، وال يقبل هللا إال من تصدق بعدل تمر:"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أ ـ عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال ـ 1

أخرجه ". الطيب، وإن هللا يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل

ن 5.0....... .........................................................................................................البخاري  

 .122سورة البقرة  " وءاتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب:" ـ قال هللا تعالى ب

ن    5.0..............................................................................................................................  

ـ أن يكون مملوكا للمتصدق أو الواهب 7  

.ـ أن يكون قابال شرعا للتنقل من يد إلى يد  

ن 5.20.  ................................................................................................................. ـ أن يكون متموال  

ن 5.05................................................................................  .لصدقةـ ال يجوز، ألن الهبة هنا في معنى ا 3  

ن 3......... .............................................................................................................................  :ثالثا  

.للوالدين ألنهما من الورثة لوصيةتجوز ا ال=ـ  1  

.لألقربين غير الوارثين  وتجوز الوصية =        

ن 5.20...... ................................ ................................................ال تجوز الوصية لألقربين الوارثين و=        

الوصية بالواجبات كالزكاة  _ الديون المجهولةبأداء الوصية _ والودائع  ية برد األماناتالوص: )يذكر المترشح مثاال من مثل  ـ أ ـ  7

ن 5.70 ...............................................................................................( والكفارات  

 _ اإلنفاق على المشروعات الضارة بالمسلمينبالوصية  _  جورالوصية ألهل المعصية والف : )يذكر المترشح مثاال من مثل ب ـ  

ن 5.70..................................................................................  .إلضرار بالورثةبقصداوصية ال  

:الثالث حكم يذكر المترشح ـ  3  

.ودفع الفاقة والحاجة عنهم ـ  القيام بحق البر والصلة ألقارب الموصي غير الوارثين  
.ـ تقوية عرى المحبة بين أفراد المجتمع بإزالة أسباب الحقد والعداوة والحسد  

ن 5.20...............................................................  .ـ إبراء ذمة الموصي من الحقوق والواجبات الالزمة في ماله  

ـ  4  

 الدليل الحكم صورةال
 ن 12.0      الحديث..." ال وصية لوارث "  ن 12.0             ال يجوز  .ابن ألمه بسدس ماله ىوصأ

 ن 12.0                      "ليس لقاتل شئ "  ن 12.0             ال يجوز  .استعجل مروان موت موصيه فقتله
 

ن ..................................................................................... ....................................................  :رابعا  
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ن 5.0.  .............................................................................................................. ـ التنازل عن الشفعة  1  

ن5.0.................................... ..مثقال الدار: المشفوع / تنازل عن حق الشفعة  : الصيغة: أ ـ  عنصران أساسيان   ـ 7  

ن 5.0.........................................................    .شهادة العدلين/ حال كله ـ مؤجل بعضه : ـ عنصران بيانيان         

(يقبل كل عنصر صحيح )   

ن5.0.................................................................. عد علمه بوجود البيع المذكور وصحته وقدر الثمنب ـ ب      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقط  01األصول 

                                                                                                                                                 : أوال
 ن.2

 .التحسينيات: المصالح  -1

 ن 5.0....................................."               ......كلوا واشربوا وال تسرفوا"أو " خذوا زينتكم: "العبارة                   
 :التمييز بين المصالح الضرورية والحاجية -2       

 أما الحاجيات  فال يترتب عن . الضروريات يترتب على فقدانها الفساد والتهارج وعدم استقامة مصالح الدنيا            
 ن 5.0.................................................................................................فقدها إال الحرج والمشقة              

النهي عن طلب الرزق عن طريق بيع  -األمر بحسن المعاشرة بين الزوجين    -: المثاالن من المعامالت =  - 3      

 ن  5.0.................................................................................................................................النجاسات
 ن  5.0.تضمين الصناع –تشريع حد القذف حماية لألعراض من الشك في النسب  -: المثاالن  من العقوبات =            

https://inscription.ma/


4    
3
       

 

   عناصر اإلجابة   - 5102  ستدراكيةاال الدورة  - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 لتعليم األصيل مسلك العلوم الشرعيةا شعبة - فقه واألصولال: مادة -

 

RR  43  
 الصفحة

   

4         

 (تقبل كل أمثلة مناسبة )                        
                                                                                                                                                      : ثانيا 

 ن51.0

    ن5.20.......................تحريم السكر وقت الصالة نسخ بتحريمه مطلقا :المثال لنسخ الحكم دون التالوة   -1

 (: قال هللا اآلية المنسوخة = 

   

  

   

  ...)   النساء اآلية سورة

 ن5.0..............................................................................................................34

 (:   هقولاآلية الناسخة  =              

   

   

   

  

 )      آلية ا سورة المائدة
 ن5.0..............................................05

 (يقبل كل مثال مناسب) 

 :من نسخ الحكم والتالوة معا الحكمة   - 2       

التخفيف عنهم بتيسير حفظ القران في صدورهم  الرحمة والرأفة بالمكلفين برفع التكليف ،و
 ن 5.20.....................................................................................................

 

                                                                                                                                                       :ثالثا
 ن52.20

 : دليل األصوليين -1

 .قوله صلى هللا عليه وسلم نافية لجنس المنفيفي " ال " أن  -

 ن5.05...............................................................................أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم -

 ن5.20.......األسس والكليات التي تقوم على حماية مصالح العباد من كل ضرر قد يلحقها: قواعد رفع الضرر   - 2   
" )     : " تعالى  هللا  لاق– 3   

 ن5.05...............(يقبل كل دليل مناسب )(.111اآلية من األنعام 
 ن51.......................................:........................صل بسهم كل قاعدة شرعية بما يتفرع عنها مما يأتي   -4    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     : رابعا

 ن52.20

 :لجدولملء ا           

  التعليل حكمه مجال التقليد

التقليد في مسائل االجتهاد بالنسبة 

 .للعامي
 يجوز

ألنه ال يملك وسائل النظر واالستدالل وال يتبين موقع الحجة وال يصل إلى علم 

 .ذلك
 ن 0..5

التقليد بعد ظهور الدليل على خالف 

 المقلد

ال 

 يجوز

اءهم وتقليدهم لهم في تحريم الحالل ألن هللا تعالى ذم أهل الكتاب لطاعتهم علم

 .وتحليل الحرام بعد معرفتهم ذلك 
 ن 0..5

 .تقليد من ُتجهل أهليته
ال 

 ن 0..5 .ألن هللا تعالى نهى المسلم عن أن يقفو ما ليس له به علم ،والنهي للتحريم 

عدة الشرعيةلقاا  

ااألمور بمقاصده  

 الضرر يزال شرعا

 ال ثواب إال بنية

 المشقة تجلب التيسير

 ما يتفرع عنها

.جواز تأخير طلب الشفعة إذا جهل الشفيع بالبيع  

.رد العمل إذا عمله صاحبه رياء  

.ازحامالبيع ال يترتب عليه تمليك وال تملك إذا كان البائع   

 .إجبار التاجر المحتكر على بيع الطعام إذا كان الناس في حاجة إليه
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 يجوز

 

                                                                                                                                                        :خامسا  

 ن52

     

 ن 5.0..............................................................................................ضرورة مراعاة العرف في الفتوى  – 1   

 ن 5.0.................................................... ...............................وى بتغير الزمان والمكان تغير الفت –أ   – 2   

 ن 5.0...................   ............. ..( . ................................................العرف ) المعرفة بواقع الناس  –ب          

يراد بها مجموع القضايا والمسائل والنوازل التي تمس حياة عدد من المجتمعات التي تعيش في إقليم واحد، وتتبنى عادات  – 3  

 ن5.0..........................................................................................وتقاليد متقاربة ومتداخلة
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