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 الفقه                                      :مادة

 (ن3.5) أوال:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 ( رد المقترض أفضل أو أكثر مما أخذ:أيجيز النص ) 

 بين وجه داللة النص على هذا الجواز. -أ    

 . هذا الجوازل ااذكر شرط -ب    

 ( بوضح نوع القسمة الواردة في النص.) 
 :امأل الجدول بعد نقله إلى ورقة تحريرك 
 

 من تشريعه الحكمة العقد

 ...................................................................................... القراض 

............ 
التعاون على تنمية المال وتعميم النفع؛ ألن ما يحققه اإلنسان عن طريق العمل الجماعي، قد ال يحققه إذا 

 كان وحده.

 

 .)ميز بين )شركة المفاوضة( و)شركة العنان 
 

 برز العالقة بين انتشار العمل بالربا وآفة البطالة.أ 

 .اذكر شروط ضم الدور بعضها إلى بعض في قسمة القرعة 

 

 
 

 ن(4.5) ثانيا:
 

 

 

 

 
 

 

 

ُطوهُ »:  اّلَلِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ،بَِعيًرا يَتَقَاَضاهُ   النَبِيَ  أَتَى َرُجاًل  َعن هُ: أَنَ  اّلَلُ  َرِضيَ  ُهَري َرةَ  أَبِي َعن   -أ  ِسنًّا إاَِل  نَِجدُ  َما :فَقَالُوا ،«أَع 

فَي تَنِي :الَرُجلُ  فَقَالَ  ،ِسن ِهِ  ِمن   أَف َضلَ  فَاكَ  أَو  ُطوهُ » :ع اّلَلِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ،اّلَلُ  أَو  َسنَُهم   النَاِس  ِخيَارِ  ِمن   فَإِنَ  ؛أَع                                                                                           «.قََضاءً  أَح 
 أخرجه البخاري .

 بين ومرثيد طالي،، أبيي بين وعليي ع هللا رسول بعيرا؛ فكان سبعين يوم بدر ع هللا رسول أصحاب إبل كانت»: إسحاق ابن قال -ب

                                                                     «.بعيييييييرا يعتقبييييييون عييييييو  بيييييين وعبييييييدالرحمن وعميييييير بكيييييير أبييييييو وكييييييان بعيييييييرا...، يعتقبييييييون الغنييييييوي مرثييييييد أبييييييي
 .54-3/53األنف، ألبي القاسم السهيلي:  الروض
 بعيرا: يتناوبون ركوبه (. ) يعتقبون       
 

 بعيرا: يتناوبون ركوبه. يعتقبون

 

مالك رحمه هللا: " أما ما ضعُف من الدواب حتى ال يكون فيها قوة للغزو، فإنه يُباع ويشترى بثمنها غيُرها قال اإلمام  -أ

 من الخيل، فيُجعل في سبيل هللا" . 
 (342 \ 4)المدونة الكبرى:                                                                                          
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 من خالل النص حكم الموقو  من غير األصول إذا انعدمت منفعته. حدد 

 .اذكر شرطين من شروط بيع األصول الموقوفة التي انعدمت منفعتها 

 :بين حكم كل تصر  مما يلي مع التعليل 

 شريكين بنصيبه وأراد الشريك اآلخر أخذه بالشفعة.التصدق أحد  -أ     

 وه، علي دراجة ألحد أقاربه الفقراء ثم اشتراها منه. -ب    

 دفع أحمد ألخيه خمسين ألف درهم قِراضا ليتاجر فيها لمدة سنة فقط. -ج    
 صورتين من األوقا  كانت تُسهم في رعاية السجين. أورد 
 :،استدل على كل مما يلي بدليل شرعي مناس 

 جواز وقف الحيوان. -أ    

 حة الرجوع في الهبة إذا كان الموهوب له من ولد الواه،. إبا -ب    

 من ِحَكم الهبة توثيق عرى المحبة بين الناس.-ج     
 

 ن 2 ثالثا:
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 :استخرج من النص 

 الشفعة. شرطا من شروط -أ     

 .األلفاظ الدالة على كل من: الشفيع، والمشفوع، والمشفوع منه-ب     

  الشفيع الحصة المبيعة بكاملها أو تركها وجوب أخذعلل. 

 سقط حقه فيها.ي قبل أنبالشفعة  ذحدد المدة الشرعية التي يج، أن يتقدم فيها الشفيع بطل، األخ 

 

 

 

 

 مادة: أصول الفقه

 ن2.75أوال: 

 

 

 

  كل من الدين والنفس على قصد الشارع حفظَ  العبارات الدالةاستخرج من النص.  

 قوق العينية المغربية:حجاء في مدونة ال     

يتعين عليه إثبات تقييد البيع : يتعين على طال، الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها؛ فإذا كان العقار محفظا 295المادة »     

 بالرسم العقاري.

 أجنبي، فيج، على الشفيع أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو يتركها...مشتٍر : إذا باع شريك حصته في مشاع ل296المادة        

عبر فيها عن رغبته في يُ  ؛المختصة: يج، على من يرغ، في األخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة االبتدائية 306المادة        

 «.ه في الشفعةوإال سقط حقُ  ؛األخذ بالشفعة...، وأن يقوم بذلك في داخل األجل القانوني

 

    قال تعاىل    

  

    

    

    

   

  

  

   

   

   

       :(.12)املمتحنة 
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 خادمة للضروريات والحاجيات، وبالمحافظة عليها يتحقق الكمال التحسينيات: 

 اذكر جهتي تحقق هذا الكمال. –أ      

      .العالقة التي تربط بين الضروري والحاجي أبرز -ب      

 الجدول اآلتي بعد نقله إلى ورقتك: مألا 

 التعليل الضروري الذي تخدمه  الحاجيات

  - تضمين الصناع.

  - الطالق.إباحة 

 

   ن2.25نيا: ثا

 
 

 بالحديث النبوي على أن الشارع يقصد رفع الحرج عن المكلفين داللوجه االست بين. 
 حدد ضابط اعتبار المشقة الجالبة للتيسير. 

 .،امأل الجدول بما يناس 

 فرع من فروعها شرحها القاعدة

   تبيح المحظورات الضرورات

هي الحالة التي تستدعي تيسيرا أو تسهيال ألجل الحصول  

على المقصود من الضروري، فهي دون الضرورة في 

 الحقيقة..

 

 

   ن3لثا:  ثا

 

 

 

 .عر  النسخ في االصطالح الشرعي 

 استخرج من النص: 

 .ركنين للنسخ -أ        

 طرق معرفة النسخ. -ب        

  واآلخر متأخر.بين بمثال يدل سب، النزول فيه على أن أحد الحكمين متقدم 
 

 ن 2رابعا:

 

 

 

 .)متفق عليه(    : " لوال أن أشق على أميت أو على الناس ألمرهتم ابلسواك مع كل صالة" قال رسول هللا   

 

أن  نها: أن يذكر الراوي التاريخ؛ مثلطرق؛ منها: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه، ومقال اإلمام القرطبي رحمه هللا: " لمعرفة الناسخ     

تُجمع األمة على حكم أنه منسوخ، وأن ناسخه  ول: نُسخ حكم كذا بكذا، ومنها: أنيقول: سمعت عام الخندق، وكان المنسوخ معلوما قبله، أو يق

 متقدم".  

 من سورة البقرة(.    106)تفسري القرطيب؛ اآلية                                                                                     

وتتضح مناهج  ،عر ويظهر رونق الفقه ويُ ،  وبقدر اإلحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرُ  ،مهمة في الفقه عظيمة النفع القواعدقال القرافي: "      

واحتياج إليى حفيظ الجزئييات .. واختلفيت، رج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت علييه الفيروعخَ ومن جعل يُ  ،كشفالفتاوى وتُ 

                   ."ط الفقه بقواعده اسيتغنى عين حفيظ أكثير الجزئييات النيدراجها فيي الكلييات، واتحيد عنيده ميا تنياقض عنيد غييره وتناسي،بَ ن ضَ ومَ ، التي ال تتناهى
                                                                  (./ بتصرف71/ص1)الفروق:
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 .حدد القضية األساس التي يعالجها النص 

 .عر  ما تحته خط اصطالحا 

:استخرج من النص 

 الفقيه بالقواعد الفقهية.ما يترت، عن جهل  -أ
 آثار ضبط القواعد الفقهية على الفقيه. -ب

./. 
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 مادة الفقه                           
 ن(3.5أوال: )

 
 

 
 

 
 

  

 ن0.25........فعله؛ حيث رد على من أقرضه بعيرا أفضل من الذي اقترضه منه.  عوجه داللة النص عليه: أن النبي  -أ

 ؤعدم تواط –أال تجري بها العادة بين الناس.  – أن يكون برضى المقترض وعن طيب نفس منه. - :يذكر المترشح شرطا مما يلي-ب

 ن0.25......................................................... المتعاقدين عليها. ......................................

 ( هو قسمة المنافع؛ إذ قسم النبي بنوع القسمة في النص ،)أو ثالثة من        على اثنين  -وهي ركوبه-منفعة كل بعير  ع

 ن0.5.....................................أصحابه...............................................................................

 :ملء الجدول 

 الحكمة من تشريعه العقد

 القراض
حاجة الناس إليه في تنمية أموالهم، واستغالل قدراتهم؛ إذ ليس كل الناس يحسن تنمية ماله بالتجارة، ومنهم 

 ن  0.5........................من يحسن التجارة وال مال له. .......

 الشركة

 ن0.25

التعاون على تنمية المال وتعميم النفع؛ ألن ما يحققه اإلنسان عن طريق العمل الجماعي، قد ال يحققه إذا كان 

 وحده.

 

  شركة المفاوضة( أوسع من )شركة العنان(؛ إذ تقوم شركة العنان على أال يستبد أحد من الشركاء بالتصرف في مالها إال بإذن من باقي(

بينما تُعقَد شركة المفاوضة على أن يكون لكل شريك مطلق الحق في التصرف في رأس مالها دونما حاجة إلى أخذ رأي شركائه. الشركاء، 

 ن 0.75..................................................................
 

  العالقة بين انتشار العمل بالربا وآفة البطالة: أن أصحاب األموال يفضلون أخذ نسبة معينة من الربا على أموالهم، وهذا يصرفهم عن

استثمارها في مشروعات صناعية أو زراعية أو تجارية؛ مما يقلل فرص العمل، فتنتشر البطالة. 

 ن 0.25.............................................................................................................................................

 :شروط ضم الدور بعضها إلى بعض في قسمة القرعة 

     .أن تتساوى قيمتها 

     .أن تتساوى رغبة الشركاء فيها 

     .........................ن0.75..................................................................................أن تتقارب فيما بينها 

 

 ن(4.5ثانيا: )
  يجوز بيع الموقوف من غير األصول من عروض وحيوان إذا انعدمت منفعته، ويشترى بثمنه مثله ويحبس في نفس الغرض الذي حبس

 ن0.5........................................................................................فيه األصل ............

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

أال يوجد  –أو بغيره         أال ترجى عودته إلى حالته األولى باإلصالح  – أال تكون له غلة يصلح بها -أن يخرب وتنعدم منفعته   -

 من يتطوع إلصالحه.

 التقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها
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 ن0.5............................................ال حق للشريك اآلخر في الشفعة؛ ألنه ال شفعة في التبرعات.  ...... -أ 
 ن0.5...........................................الصدقة. ............................. معنىلفقير في الهبة لال يجوز؛ ألن  -ب    
 ن0.5......................... .العقد فاسد؛ ألن من موانع القراض: أن يضرب رب المال للعامل أجال ينتهي فيه عمله -ج   
 

 :من صور األوقاف التي كانت تُسهم في ذلك 

 نت تخصص لتخليص السجناء والوفاء بديونهم واإلنفاق على أسرهم.ـ أوقاف كا    

 ن0.5...........ـ أوقاف خصصت لمكافأة فقهاء ومعلمين مقابل إمامة المساجين وتفقيههم وتعليمهم. ...............    

 
تَبَسَ  َمن  : »عكل دليل مناسب مثل: قوله  -أ   ِديقًا بِاّلَلِ  إِيَمانًا اّلَلِ  َسبِيلِ  فِي فََرًسا اح  ِدِه؛ َوتَص  ثَهُ  َوِريَهُ  ِشبَعَهُ  فَإِنَ  بَِوع  لَهُ  َوَرو  مَ  ِميَزانِهِ  فِي َوبَو   يَو 

 ن0.5..................................................................«. ........................ال ِقيَاَمةِ 

ِجعَ  ِهبَةً  يََهبَ  أَو   َعِطيَةً  يُع ِطىَ  أَن   ِلَرُجل   ِحل  يَ  الَ : »عكل دليل مناسب مثل: قوله  -ب    «. َولَدَهُ  يُع ِطى فِيَما ال َواِلدَ  إاِلَ  فِيَها فَيَر 

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

 ن0.5....................................................«. ................تهادوا تحابوا: »عكل دليل مناسب  مثل قوله  –ج    

 
 

 .ن(2ثالثا: )
 

  

 ن0.25................أن يوجد سبب الشفعة؛ وهو بيع الشريك نصيبه من المال المشترك وتفويته بعوض. ........ -أ 

 ن0.75.........................أن يستخرج المترشح لفظا واحدا لكل ركن. ...................................... يكفي -ب

 من يرغب في األخذ بالشفعة(. –ـ الشفيع: )طالب الشفعة     

 الحصة المبيعة(.، –ـ المشفوع: )الحصة المطلوب شفعتها      

 ـ المشفوع منه: )مشتر أجنبي(.     

  ن0.5ال تبعض. ..........................................................................................................ألن الشفعة 

 .......... .ن0.5........................................................................سنة كاملة ابتداء من يوم العلم بالبيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصول الفقه

 ن2.75أوال  

 ........................................................... ..................................................................................0.5ن 
        حفظ الدين في قوله تعالى: -

 . 
   حفظ النفس في قوله تعالى:   -

  . 
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  ن0.5............. ....................................ومن جهة نظام األمة.  –يتحقق الكمال من جهة أحكام الشريعة  -أ 
 ن0.25................ ..................... .............الضروري أصل للحاجي، والحاجي دائر حول الضروري ومكمل له -ب      
  :ملء الجدول 

 التعليل الضروري الذي تخدمه الحاجيات

 على الحفاظ على أموال الناس ومصالحهم. حرص الصانعتحرزا من عدم  (0.25) حفظ المال تضمين الصناع

(0.5) 

    حفظ العرض أو النسل إباحة الطالق

(0.25) 

في منزل واحد على التباغض والتدابر يؤدي ال محالة إلى ما هو  ألن بقاء الزوجين

 (0.5) أشد فسادا من الطالق.

 

 ن 2.25ثا نيا:  

  في الحديث دليل على تحرز الرسول .ن0.25... ............. من التشريع مخافة أن يكون في األمر مشقة على أمته 
 ن0.5........ ....بأصل من الكليات الخمس إلى اإلخاللالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي ال يؤدي اعتبارها 
 :ملء الجدول 

 فرع من فروعها  شرحها القاعدة

 الضرورات تبيح المحظورات

ضروري لضرر أبيح المحظور والممنوع لحفظ  إذا تعرض

 .الواجب حفظه شرعا

 ن0.25

 جواز قول كلمة الكفر حال اإلكراه
 جواز أكل الميتة للمضطر

 ن0.5 )يقبل أي فرع مناسب(

الحاجات تنزل منزلة الضرورات في 

 إباحة المحظورات.

 ن0.25

هي الحالة التي تستدعي تيسيرا أو تسهيال ألجل الحصول على 

 قصود من الضروري، فهي دون الضرورة في الحقيقة ..الم

لمعدوم )منفعة  اتجويز الكراء مع أن فيه تمليك

 السكن مثال(.
تجويز الوصية للحاجة إلى ذلك في المحافظة على 

 ضروري كالنفس مثال.

 ن0.5 )يقبل أي فرع مناسب(

 

 

 ن  3ثا لثا: 

 ن0.5................. .............. بدليل شرعي متأخر" . النسخ في االصطالح الشرعي: " رفع حكم شرعي متقدم 

  ن0.5........................................................................................ المنسوخ.. –الناسخ.    -الركنان:  -أ 

 ن0.75.....................................................................................................طرق معرفة النسخ: .  -ب      

  .أن يكون في اللفظ ما يدل عليه -
 .يذكر الراوي التاريخأن  -
 .أن تُجمع األمة على حكم أنه منسوخ، وأن ناسخه متقدم -
  .:ن1.25= 0.75+  0.5...................................................................................................المثال وبيانه 

سبب نزول آية اللعان، يدل على أنها متأخرة في النزول عن آية القذف، ولذلك فإن حكم اللعان نسخ عقوبة حد القذف في حق  المثال:        

 األزواج؛  

بن أمية  قذف زوجته عند النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال له: " البينة أو حد في ظهرك" وفي هذا إشارة إلى قوله أن هالل  :وبيانه       

أو تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة"، فلما كرر  الرسول صلى هللا عليه وسلم: " البينة 
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 الصفحة

4 
4 

 د في ظهرك" لجأ هالل بن أمية إلى هللا تعالى مخاطبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن هللا ماح

 آيات اللعان. وبهذا نسخت آية اللعان آية القذف نسخا جزئيا في حق األزواج.  تعالى  يبرئ ظهري من الحد"، فأنزل هللا

 ن2رابعا:  

   .....)ن0.5......................القضية األساس: أهمية القواعد الفقهية في ضبط الفروع )يقبل كل جواب مناسب 

     موضوعها على جزئيات كثيرة هي أفرادها".    حكمالقواعد في االصطالح: جمع قاعدة؛ وهي: " قضية كلية ينطبق

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

     حفظ ما ال يتناهى من الجزئيات احتياجه ضها _ اعد الفقهية: اختالف الفروع وتناقيترتب عن جهل الفقيه بالقو -أ

 ن0.5.................................................................................................................................
آثار ضبط القواعد الفقهية على الفقيه: االستغناء عن حفظ الجزئيات بضبط الخالف _ اتضاح منهج  -ب 

 ن0.5.............................................................الفتوى...............................................................

./. 

 


