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 الفقه                                      :مادة

 ن(4.25أوال: )
 

 

 
 

 
 

  شرح التعريف: أن الشريك الذي يفوت شريُكه نصيبه بعوض يثبت له الحق أن يأخذ هذا النصيب من  الشن ا النذي اشنترايد وينه   لنه

 ن0.5 .....................................مثل العوض الذي د عه أو قيمة هذا النصيب...................

مثال: أن م  كان شريكا لرجل  ي دار وباع نصيبه لش ا آخرد  لشريكه أن يسترج  هذا النصيب عن  ررينق الشنفعةد وينه   للمشنتري  

 ن0,25 ........................................... الثم  الذي د عه للبائ . )يقبل كل مثال مناسب(.

  

 ن0,25.......................................................... ركة المشتري.ألن سكوته هذي المهة يهل على رضاي بش -أ    

. )يقبل كل «بالشفعة  ي كل ما لم يقسمد  إذا وقعت الحهود وصر ت الطرق  ال شفعة قضى رسول هللا »ع  جابر ب  عبه هللا قال:  -ب   

 ن0,5............................................................................................. دليل مناسب(.

 ن0.25 ...............................................سمة بت أو منفعة.............المقاسمة: أن يُقاسم الشفي  المشتري ق -أ 

 ن0.25...........................................المساومة: أن يُساوم الشفي  المشتري  يما يحق له أن يأخذي بالشفعة. .....    

 ن0.5ألن كال منهما يهل على اإلعراض ع  الشفعة. .......................................................................  –ب     

 أهمية الحوز  ي التبرعات  ي حسم النزاع بي  المتبرع عليه والورثة؛ ألن الحيازة وسيلة إثبات للحق ألحه األرراف  تتجلى

 ن0,25... ...............المتنازعة.................................................................................................
 

 -  مناسبة مثل قوله تعالى: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكي   ارزقوهم منه" تقبل كل آية

  ن 0.5...............................................................................................................................................

أو أرض قُسمت  ي الجاهلية  هي على قسم الجاهليةد وأيما دار أو أرض ثل قوله عليه السالم: "أيما دار  ث مناسب ميُقبل كل حهي -     

 ن0.5..............................................أدركها اإلسالم ولم تُقسم  هي على قسم اإلسالم " ..........

   :ن0.5.............................................................................................. يذكر المترشح شرري  مما يلي 

 أن يكون رأس مال الشركة حاضرا. -
 أن تكون نسبة الربح وال سارة بي  الشركاء بقهر مساهمة كل منهم  ي رأس المال. -
 اتحاد جنس رأس مال الشركة إن كان عينا. -
 ن(3.75ثانيا: )

   ن   0.25.........................................: حاالًّ مقبوضا  ي المجلس قبل اال تراق...............................يدا بيد 

  الشرر تعجيل العوضي د والشرر :........................ ن 0.5........................................: تساوي العوضي 

 ن0.25..................................................... ربا الفضل  ي االصطالح: استبهال مال ربوي بجنسه متفاضال. -أ 

 ن0.25......................................... يقبل كل مثال مناسب؛ مثل: بي  قنطار قمح مؤجل بقنطار تمر معجل. -ب    

  بال وعهمه ي تلف باختالف األماك قألن اإل – الضرر الظاهرالعمل أو تقاربه لما  ي تباعه محلي العمل م  يشترر  يها اتحاد محل. 

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

 التقيه بمضمون عناصر اإلجابة ال بحر يتها
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 الوثيقة األصلية(: هي التي يحررها العهالن بناء على ما يمليه عليهما المتعاقهاند و)الوثيقة االسترعائية(: هي التي يمليها عليهما  -أ(

 ن 0.5.............................................الشهود مما  ي علمهم م  وقائ  يراد إثباتها.............

ية  ي الوثيقة(: هي عناصرها الجوهرية التي تمثل هيكلها الذي ال قيام لها بهونهد و)العناصر البيانية(: هي )العناصر األساس -ب    

 ن0.5......................................عناصر تكميلية تزيه الوثيقة وضوحا وكماال..........

  ن0.5......... ........................................................................ ال يجوز؛ ألن مهاخيل الفنهق ال تنضبط . -أ 

 ن0.5........................................................................................ .أو الصنفي  الختالف البهلي يجوز؛  -ب    
 

 ن(2ثالثا: )
 

 .........................................ن0.25...............................يقبل كل جواب مناسب؛ مثل: اإلجبار على القسمة 

  

 ن0.5............ القسمة: تصيير مشاع م  مملوك مالكي  أو أكثر معيناد ولو باختصاص تصرف  يه بقرعة أو تراض.

 ن0.5..-يقبل كل شرح  قهي  – ببعض مال اآلخرد موجب صحة تصر هما  ي الجمي .الشركة: بي  مالك بعض ماله 

 .  ن0.25..................................................................................................................... قسمة المنا 
 ن0.5........ لشريكي  أو الشركاء انتفاعا تاما بحسب العرف.يجبر الممتن  ع  القسمة بشرر أن ينتف  كل م  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مادة: أصول الفقه
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 ن3أوال: 
الحكنم المنسنوخ ثابتنا ب طناب أن يكنون  –أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ  -: أن يست رج المترشح شرري  مما يلي -1

 .أن يكنننننننننننننون الحكنننننننننننننم الناسنننننننننننننخ مشنننننننننننننروعا بالكتننننننننننننناب أو بالسننننننننننننننة كثبنننننننننننننوت المنسنننننننننننننوخ بأحنننننننننننننههما – .الشنننننننننننننرع

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

لليل كله إال قليال منهد أو نصفهد أو أقنل من  النصنف بقلينلد أو أكثنر مننه بقلينلد ثنم النسخ إلى بهل أخف؛ وذلك أن هللا تعالى  رض قيام ا -2

 ن 0.75 ............................................................. نسخ هللا الفرض إلى النا لة والتطوع.

 ن0.25 .......................................................................... التصريح  ي النا القرآني بما يهل على النسخ.  -3

 ن1.5............................................................................................................................................. - 4

 الحكم المنسوخ ال فيف الحكم المنسوخ الشهيه

قة عهة المتو ى عنها زوجها حوال كامالد وخالله تستحق النف

. ي مال المتو ى عنها  
لثم .أو ا    عهة المتو ى عنها أربعة أشهر وعشرة أيامد وترث  رضا الرب    

ت عهد وجوب الثبات  ي القتال ولو بلغ عهد الكفار عشر مرا

 المسلمي .
عهد الكفار ضعف المسلمي   قط.إباحة الفرار  إن تجاوز   

 االكتفاء باللعان. وجوب حه الزوج القاذف زوجته إن عجز ع  البينة.
 

 ن 5ثانيا: 
ن 0.25......................يقصه بالمطالب الثالثة: حفظ الضرورياتد وحفظ الحاجياتد وحفظ التحسينيات. ......... -1  

ن0.25 ..........الحياة إال على وجوديد وال تستقيم إال بسالمته. ..................ألنه مما ال غنى عنه؛ بحيث ال تقوم  -2  

ن0.25.. د ذلك إلى إلحاق ضرر مطلق بالفردالمقصود: أنه تقهم المصلحة العامة على المصلحة الفردية ما لم يؤ -أ   -3  

ن0.5.............................................................................:  .......م  مثلمثاله:   يكتفى بمثال واحه  -ب        

  ترجيح االنتفاع العام بالكأل والماء الواقعي   ي أرض غير مملوكة على احتياز  رد له.-
ترجيح مصلحة حفظ عقول الناس م  الزيغ على مصلحة الفرد  ي ممارسة حرية الرأي والكتابة عنه تعارضهما.-  
ن1.......................................................................... حسب السبب الم تار: ي قرآني ي يكتفى بنص -أ    -4   

 .56الذاريات:    وما خلقت الجن واالنس إال ليعبدون   قال تعالى: -

   أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن هللا اشترى من المومنين قال تعالى: -

 . 111التوبة:

وقالوا ال تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا    قال تعالى: -

 .81التوبة:    يفقهون
  ن0.5..................................................................................................مما يأتي:  ي يكتفى بسبب-ب

 ألنه المقصود األعظم م  الحياة. -
 ألن هللا عز وجل أمر ببذل كل غال م  نفس أو مال  ي سبيل المحا ظة عليه. -
  ألن هللا عاب قوما قهموا مصلحة أنفسهم على دينهم. -

 

خنننالل بمنننا هنننو أولنننى مننننه. خف منننهخل لإررينننق إلنننى اإلخنننالل بالحننناجي أو الضنننروريد إذ اإلخنننالل بننناأل اخطنننأ؛ ألن اإلخنننالل بهننن -أ  - 5

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

 ن0.5............................................................................حفظ الهي . .... وهو للضروري نمكمالما خطأ؛ ألنه -ب     

 ن0.5..بل يتنازل ع  التتمة والتثليث إلى الوضوء مرتي  أو مرة. ؛صحيح؛ ألنه لو  ُقه لما عاد على أصل العمل باإلبطال -ج     

 ن0.25....................................يُتحمل الضرر ال اص لر   الضرر العام. ................................................... -أ  -6      

 ن0.25..........................................................................................الضرر يزال ................................ -ب           

 ن0.25............................................................................................................الضرر ال يزال بالضرر . -ج           
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 ن2ثالثا: 
 ن0.5..........................................................................................( جواب مناسب. )يُقبل كل الحرج مر وع -1

 ن0.5 .................................................................................................................................. السببان:  -2     

 ال وف م  االنقطاعد وبغض العبادة وكراهة التكليف. -          

 . وت التقصير عنه مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبه -          

 ن0.5....................... .باالنقطاع ع  العمل وكراهة العبادة وعهم قيامه ببعض التكاليف األخرى المكلف بها  - 3     

 ن0.5...................ح الحاجية. ..................................................................................................المصال – 4     

./. 

 


