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 نقط 01: الفقه مادة

 ةنقط 5.2 :أوال 

 

 

 

 

 

 

 

 
   .        ةبةت لةلدةن إال ووصةده ميدوب  عنده ـ ةعاوض بثمنها: ـ اشرح حتسب التسةاق0

                                      .الشروط الواجب دوفرها في  الموصى له شرطةن من ـ اذير 5

 :دعلةلبةن حيم الصورة اآلدة  مع الـ 3

 .ن دنفةذا للوصة ه  رد  ةطالب بالدار من الم   بعد وفاة علي رهنها في دةن،فجاء الموصى لهأوصى علي بدار ثم     
بَّتس  في فدوى ابن رشد4 ح                                   . ـ اتسدخرج حيم وعل  بةع األرض الم 

                                                           .  ـ اتسددل بنص حدةثي على مشروعة  الوقف  2

 

 نقط 3 :ثانيا 

 

 

 

 

 

 

 

                           .                                                ثواب الهب    :الح االصط عرف فيـ  0

                                                  .الحال  الدي دجوز فةها الشفع  في الدبرعات  حددـ  5

                                                                                    : في الصور اآلدة  مع الدعلةلالشفع  ـ بةن حيم  3

فاطم ، ثم باع تسعةد نصةبه، وطالبت  المحبس  نصةبه منها على   محمد حبس  في أرض،  تسعةد اشدرك محمد وأ ـ 
 .بالشفع   (فاطم  )  هاعلة

 .لم ةطالب ةونس بحقه في الشفع  خوفا من المشدريب ـ 
ه بالشفع  -ج  .باع أحمد نصةبه في الدار، وقبل اندهاء مدة الخةار طالب شرةي 
 

 :زياة في المقادةر اآلدة بةن القدر الواجب إخراجه  -4

 .ا من الفض غرام 4441 .أ   

 .يةلو غراما من القمح 221-ب    

  

 نقطة5,2 :ثالثا 

 

فةه ةبةت  ما حق امرئ متسلم له شيء ةوصي:"ـ عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا علةه وتسلم قال 0

 .البخاري في يداب الوصاةااإلمام أخرجه                    ."لةلدةن إال ووصةده ميدوب  عنده

ض   5 او  اع  و ة ع  اٍن، أ ْن د ب  رِّ ج ةر  ت منفعدها بتسبب ض  م  د  بَّتس   ع  ح   ـ أفدى ابن رشد رحمه هللا، في أرض م 
نفع       ا فةه م  ا م  ن ه  م   .511:،ص7ج المعةار للونشرةتسي                                                                                    ."...ب ث 

والمنع من الشفع  في الدبرعات من صدق  أو هب  لغةر ثواب ونحل  مفدرض : "ةقول علي بن عبد التسالم الدتسولي         
 .." واب أو دفعه بالفعلوأما هب  الثواب ففةها الشفع  بعد دعةةن الث..واجب

.4/522ج :البهج  في شرح الدحف                                                                            
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 :وثةق  أعاله  ما ةأديالـ اتسدخرج من  0

                                                  . أ ـ العبارات الدال  على أنها وثةق  اتسدرعائة 
                                                  . معرفا لهاب ـ نوع القتسم  الدي أجراها الورث  

                    .                                    الدي ددل علةها العبارات الدي دحدها خطلوثةق  األتساتسة  لعناصر ال حددـ 5

                                                                                   ".شهد به علةهم بأدمه" :ـ اشرح 3

 

 طنق 5  :رابعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    .                                               ـ حدد موضوع النص  0

 .ـ اتسدخرج من النص شرطا من شروط شري  المال 5

                                        . المضارب  في الدنمة   شري أهمة ـ أبرز  3

 
 

 ن 01: مادة أصول الفقه 

 نقط 15.72 :أوال 

 

 

 

 

 .في فعل الميلفأهمة  القصد  ـ أبرز  0

 .بدلةل شرعيعلةها ، متسددال "ال ثواب إال بنة : "قاعدة اشرحـ  5

 :اآلدةدةندةن بةن حيم الصور ـ  3

 .ميلف خالف الشارع في القصد والفعل -أ     
 .الفه في الفعلميلف وافق الشارع في القصد وخ - ب   

 نقطة    15.2 :ثانيا 

      

واتسدمر ذلك على ..  وغاب  الزةدون.. والجنان..جمةع مثقال الدار الفالنيبن فالن على ملك فالن الحمد هلل يان             
ودراضوا على عقد حضر الورث  المذيورون ...، ال وارث له تسواهمفورثه أوالده فالن وفالن وفالنفي، مليه إلى أن دو
بال دقوةم وال دعدةل، وذلك بأن خرج فالن بمثقال الدار المذيورة عوضا عما خرج ...في األماين المذيورة مخارج  بةنهم

وخرج فالن بجمةع الغاب  عوضا عما  ،ا عما خرج عنهصول المذيورة، وخرج فالن بمثقال الجنان عوضعنه في بقة  األ
 . وفي يذا...عرفوا قدره، شهد به علةهم بأدمه..خرج عنه

بدصرف 304 ،303،ص5الددرةب على دحرةر الوثائق العدلة  ألبي الشداء الغازي الحتسةني ج                        

فررررري االقدصررررراد المعاصرررررر، ألن إقامررررر  ...ةالشرررررريات المتسررررراهم  أو شرررررريات األمررررروال أصررررربحت ضررررررور"         
جمررررع ددطلررررب جهرررردا جماعةررررا، وةعجررررز األفررررراد عررررن إةجادهررررا، فد  ..المشررررارةع اليبرررررى يشررررريات الحدةررررد والصررررلب

ثمر فررري هرررذه المشرررارةع، وهررري فررري الماضررري ولررردى فقهائنرررا لرررم ديرررن د  تْسرررمررردخرات األمررروال الشخصرررة  أو الخاصررر ، ود  
تسرررالمي للحاجررر  العامررر  إلةهرررا، وألن األصرررل فررري الوضرررعي وةقرهرررا الفقررره اإل معروفررر ، وإنمرررا ابديرهرررا فقهررراء القرررانون

العقرررود اإلباحررر ، ولدررروافر الرضرررا المدبرررادل برررةن المتسررراهمةن وإدارة الشرررري ، ودنطبرررق علةهرررا أحيرررام شرررري  العنررران 
 ..."والمضارب ، وألنها دقوم على أتساس المشاري  في الربح والختسارة

 .بدصرف 402:المعامالت المالة  المعاصرة، أ،د،وهب  الزحةلي، ص                                                                

األعمال بالنة ، وليل امرئ ما نوى، : "عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن رتسول هللا صلى هللا علةه وتسلم قال      

، ومن يانت هجرده لدنةا ةصةبها أو امرأة ةدزوجها فهجرده فمن يانت هجرده إلى هللا ورتسوله فهجرده إلى هللا ورتسوله

 ".إلى ما هاجر إلةه

.أخرجه البخاري في يداب اإلةمان، باب ما جاء إن األعمال بالنة  والحتسب                                       

 

       : 034رة اآلة  في تسورة البققال دعالى      
    

   
    

      



4    
3
       

 

   الموضوع - 2016  ستدراكيةالدورة اال -الوريا موحد للبكاالمتحان الوطني ال
 تعليم األصيل مسلك العلوم الشرعيةشعبة ال - الفقه واألصول: مادة -

 

RS  33  
 الصفحة

   

4         
 

 

 

 
 :ـ دضمنت اآلة  اليرةم  حيمةن شرعةةن منتسوخةن 0

 .حددهما  -أ     
 .لهمااذير الحيمةن الناتسخةن  -ب    
 .ـ وضح لماذا ةجب أن ةدأخر الناتسخ عن المنتسوخ في النزول 5

 .موضحا وجه االتسددالل بهثال بمله  مثل: تسبب النزول ـ من طرق معرف  الناتسخ والمنتسوخ؛ 3
 

 نقطة 15.72  :ثالثا 

 

 

 

 

 :دشةر اآلة  الى دقدةم مصلح  شرعة  على أخرى  – 0  

 .أبرز هادةن المصلحدةن  –أ         

 .علل هذا الدقدةم  –ب           

 : وامأله بما ةناتسب مما ةأديانقل الجدول إلى ورق  الدحرةر - 5

 ذان للصالة رق  ـ منع قدل النتساء والصبةان والرهبان في الجهاد ـ دشرةع األـ إباح  المتساقاة ـ حد التس

 .اشدراط المهر في الزواج – ـ الجمع بةن الصالدةن في التسفر ـ الدثلةث في الوضوء

 الدحتسةنةات الحاجةات الضرورةات
ميمالت 

 الضرورةات

 ميمالت

 الحاجةات

ميمالت 

 الدحتسةنةات

 

 

     

 

 نقطة 15 :رابعا 

 

 

 

 

 

 .حدد القضة  األتساس للنصـ  1

 :أبرز  من خالل النص ـ 5

 .أهمة  االجدهاد في الدةن   -أ       

 .يةف ةيون االجدهاد تسبةال لبقاء الدةن واتسدمرارةده -ب      

  .بحيم غةره من المجدهدةن، مع الدعلةل نقض حيم قضى به مجدهدهل ة   بةنـ  3

 

  : 33من اآلة   في تسورة النور  قال هللا دعالى    
    

   
  

                 .المال والمداع: عرض الحةاة الدنةا –الزنا : البغاء. 

في الدةن، فهو بمنزل  اإلرث للنبي صلى هللا علةه وتسلم، فالعلم هو ةرى الشاطبي أن لالجدهاد أهمة  عظةم  "         

مةراث األنبةاء، واالجدهاد فةه دحصةل لذلك اإلرث، ويلما يان المجدهد أيمل وأرتسخ في العلم يان أيثر أخذا لمةراث 

 .النبوة

قلةل  ال دفي بالحوادث اليثةرة، وال واالجدهاد تسبةل من تسبل بقاء الدةن واتسدمرارةده، ذلك أن النصوص الشرعة            

 .."تسبةل إلى شمولة  النصوص ألحيام الحوادث إال عن طرةق االجدهاد
 .024ولةد بن فهد الودعان ص  .د. جمعا ودوثةقا ودراتس : مام الشاطبياالجدهاد والدقلةد عند اإل                                         
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