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 :الفقه
 : أوال
 - الذهب والفض  متسكوكان: النقد  . 
 (ن0.5)......................... .......................................................................................................................ال يجوز أن يشترط في العقد على العامل ضمان رأس المال: ويمنع التضمين -    
 أن يكون رأس ماله حاضرا أثناء العقد -ب.           أن يكون رأس ماله نقودا -أ:    شروط القراض . 
 (ن1)....................................................أن يكون الجزء المتفق عليه بينهما في الربح معلوما ومشاعا -د .         أن يكون رأس ماله معلوما -ج     
 الغاي  من تشريع القراض هي حاج  الناس إليه في تنمي  أموالهم، وتيتسير معامالتهم، ودفع الحرج عنهم، وتحقيق 
 (ن5.0)................................................................................................... ....................................................وتحقيق التنمي  البشري  ،االزدهار االقتصادي والنماء الفردي والجماعي     
 الفرق بين : 
 أجرة المثل تكون دينا في ذم  رب المال، ويجب عليه أن يؤديها للعامل تسواء  – :أجرة المثل وقراض المثل -أ      

 ( ن5.0).....................................................................................................................................................ال، في حين أن قراض المثل إنما يكون في الربحنتج عن عمله ربح أم           
 يتفقان عليه فـي الـربـح فقط ال في رأس المال، شرك  القراض تكون فيما   :شركة القراض وشركة العنان -ب    

 بينما شرك  العنان يكون الربح فيها بين الشركـاء بحتسب أتسهمهم في رأس المال والختسـارة كذلك، فهـي إذن          
 عمل فيهاشرك  في الربـح والختسـارة، كمـا أن شـركـ  القــراض يعمل فيها طــرف واحد، بينما شـركـ  العنان ت          
 (ن0..5)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................كـل األطـراف المشارك           

  عن أبي هريرة  عن الرتسول أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا : إن هللا يقول» : قال 
 (ن5.0)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................«خانه خرجت من بينهما     

 : ثانيا
  (ن5.0)...............................................................الوقف هو إعطاء منفع  شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا: قال ابن عرف 
 في مثله ويحبس الجميع أن ال يبقى فيه نفع فيما وقف فيه، ويشترى بثمنه مثله إن أمكن، أو يتستعان به : الفرس -أ 

 (ن0..5)............................................................................................................................................................................................................................................... .في نفس الغرض الذي كان محبتسا فيه                   
 أال ترجى عودتها إلى حالتها األولى باإلصالح  -أال تكون لها غل  تصلح بها  -أن تخرب وتنعدم منفعتها  -: الدار -ب    

 (ن0..5)....................................................................................................................................................................................................................................أال يوجد من يتطوع بإصالحها -أو بغيره                      
 يث أتسهم في حفظ األصول المحبتس  من التالشي، وأعطى األولوي  فيللوقف دور كبير في التنمي  االقتصادي  ح 
 الصرف للمحافظ  عليها وإنمائها، كما أتسهم في توزيع جانب من المال على طبقات اجتماعي  معين  لقضاء حوائجها     
 (ن0..5)....................................................................................................................................................................................................................مما يتسهم في ترويج رأس المال، وإنعاش حرك  التجارة     
 : ثالثا
  

 شرعياالستشهاد على مشروعيتها بنص  حكمها تعريفها االصطالحي المعاملة

تمليككككك ذي منفعكككك  لوجككككه   تعككككالى بغيككككر  الصدقة
 الندب .عوض

إن المصككدقين والمصككدقات وأقرضككوا   قرضككا  ﴿: قككال تعككالى

 .﴾حتسنا 
وضكككع اليكككد علكككى الشكككيء أو الحكككق بوجكككه  الحوز

 "ال تجوز صدق  حتى تقبض: "قول جماع  من الصحاب  الوجوب شرعي أصال  أو نياب 

 الزكاة
من مال مخصكوص   إخراج جزء مخصوص

بلكككص نصكككابا لمتسكككتحقيه إذا تكككم الملكككك وحكككال 
 الحول

فرض 
 .﴾وأقيموا الصالة وءاتوا الزكاة   ﴿: قال تعالى عين

                                                                                                                           

 (ن2.20)............................................................................................................................
 (ن5.0).......................................................................................................................................................................................................................... .ال تجوز ألن نفق  األب الفقير واجب  على ابنه الغني -أ 
 ( ن5.0)...................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .جائز ألنها عادت إليه عن طريق اإلرث -ب   
 (ن5.0)....................................................................................... ............................................................................................................................. .تبطل الوصي ، لموت الموصى له المعين قبل الموصي –ج   
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 الصفحة

 :األصول

 : أوال

 (ن5.0)..................................................................................................................................... .لمجتهد وتسعه في طلب الحكم الشرعي بطريق االتستنباطاالجتهاد هو بذل ا  

  فضرب رتسول     -أ   وِل   لما يرضي رتسول  على صدره وقال الحمد هلل الذي وفق رتسوَل رتس  . 
 (ن5.0)............................................................................................................................................................................................... بتسن  رتسول    –أقضي بكتاب   :  شروط االجتهاد -ب     
 والمطلقات يتربصن ﴿: لقوله تعالى" القرء: "يجوز االجتهاد في داللته لدخولها االحتمال دون تسنده، ومثاله 

 (ن 1).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  .﴾بأنفتسهن ثالث  قروء      

    االجتهاد يتجزأ ألن المجتهد المطلق المتستقل الذي يلم بكل شيء ال وجود له بعد رتسول فقد كان ، 

 (ن1).................................................................... كبار الصحاب  رضوان   عليهم يحتاج الواحد منهم إلى علم غيره وكذلك األئم  األعالم     

                                 :ثانيا

 (ن 5.0)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .الحاجيات 

 لنقص الذي فيه نوع من المشق  كالصغر ا –عموم البلوى  –العتسر  –الجهل  –النتسيان  –اإلكراه  –المرض  -التسفر 

 (ن 1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (يكتفى بأربع .      )والجنون     

  (ن5.0)..............................................................................................................................................................171البقرة ﴾فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه  ﴿:  قال   تعالى  
 :ثالثا

 الضرورياتتشريعات حفظ  الحاجياتتشريعات حفظ  التحسيناتتشريعات حفظ 

 تستر العورة

 حتسن الضياف 

 آداب األكل والشرب

 اكتتساب المعارف والمهارات

 زكي  النفس بالطاعاتت

 إباح  التيمم

 الترخيص في التسلم

 تشريع القراض

 تحريم أكل الربا

 تحريم االنتحار

 تحريم التسرق 

 فرض الحجر-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  (ن1)..........................................................................
 :رابعا

 ال يجوز ، ألن الناتسخ ال يكون إال بدليل شرعي 

   يجوز، بشرط التعويض ، ألن المصلح  العام  مقدم  على المصلح  الخاص. 

 ألنه يؤدي إلى االنتسالخ من الدين و االتستهان  به وترك المعلوم بالدليل إلى غيره ال يجوز ،. 

  (ن2).......................................................................................................................................................................................................................................................................ال يجوز، ألنها من المعلوم من الدين بالضرورة 
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